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Ö N S Ö Z 

Özellikle eczacılık öğrenimi yapan öğrenciler  içiri hazırlanan kitabımız, kı-
saltılmış Farmakognozi bilgilerini taşımaktadır.  Lisans üstü kurlarına  esas teşkil 
etmek ve araştırıcılara  ilk bilgileri vermek üzere, bazı konular, önem kazandıkça, 
genişletilmiş olarak, tekrar  yayınlanacaktır. 

Kitabımızda droglar,  droglardan tüketilen etken ve yardımcı maddelerle 
bunlardan türetilen ilâç hammaddeleri, etken maddeler esas alınmak üzere uy-
gulanan bir sınıflandırma  sistemi içinde incelenmektedir. Birinci ciltte glüsitleri, 
tanenleri ve lipitleri taşıyan droglar  anlatılmıştır. Kitabın bundan sonra yayınlanacak 
ciltlerinde diğer droglar  ve Farmakognozinin genel konuları yer alacaktır. Genel 
konuları sona almaktan amaç, bu konuların açıklanması- sırasında verilecek örnek-
leri, önceden incelenmiş droglar  arasından seçebilmek ve konunun daha kolay 
anlaşılmasını sağlamaktır. 

Bugün, eczacılıkta kullanılan biyolojik kökenli ilâç hammaddelerinin bir kısmı, 
eskiden beri bilinen ve birçok kodekste yer almış bulunan droglardır;  bu tip drog-
ların isimleri, başlıklarda majiskül harflerle  yazılmış ve Türk Kodeksi (I954)'nde 
kayıtlı bulunanlar (TK), Türk Farmakopesinde (1974) kayıtlılar ise (TF) kısaltmasıyla 
işaretlenmiştir.  Bir kısmı ise nispeten yakın zamanlarda önem kazanmış bulunan 
bitkilerden tüketilerek elde edilmektedir. Bu bitkilerle, ilaç hammaddesi olarak 
kullanılan bileşikler anlatılırken, bitkilerin ve bileşiklerin isimleri, başlıklarda mi-
niskül harflerle  yazılmıştır. 

Drogların veya bitkilerin Türkçe isimlerinden, Türkiye'de genel ya da yöresel 
olarak kullanıldığı tespit edilmiş bulunanlar kitaba alınmıştır. Yabancı dillerden 
tercüme edilmiş ve fakat  genelleşmemiş bulunan Türkçe isimlerin yazılmasından 
vazgeçilmiştir. 

Droglar  anlatılırken, drog veren bitkilerin özelliklerinden hemen hemen hiç 
bahsedilmemiş, droglar,  daha çok morfolojik  ve anatomik olarak tanıtılmağa ça-
lışılmıştır. Ancak, drogların morfolojik  ve anatomik karakterleri  Prof.  Dr. N. 
Tanker tarafından  ayrı bir kitap halinde hazırlandığından, bu konuda geniş açık-
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lamalara gidilmemiş ve gösterilmesinden fayda umulan anatomik şekillerden bazı-
larına yer verilmiştir. 

Kitapta sözü geçen konularla ilgili olan ve Anabiiim Dalımızda yapılmış araştır-
malar sayfa altında gösterilmiştir. 

Kitabımızda drogların tüm bileşimi anlatılmamış, asıl etken maddelerinin 
tanıtılmasına çalışılmıştır. Ancak etken maddeler yanında bulunan ve etki bakı-
mından önemli sayılabilecek olanlardan da ayrıca ve kısaca bahsedilmiştir. Metinde, 
etken madde isimleri ile diğer kimyasal maddelerin isimleri, alışılmış Türkçe fo-
netiğine uygun bir tarzda ve Türk alfabesiyle yazılmıştır. 

Konular kısaltılmış olarak kaleme alındığı ve sadece ana bilgileri taşıdığı için, 
ayrıca literatür  verilmesine gerek görülmemiştir. 

Kitaptaki fotoğraflarla  anatomik resimlerin  hepsi, bu kitap için özel olarak 
hazırlanmıştır. 

Bu kitabın basılmasını sağlamış olan Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne ve 
A.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanlığına; kitabın basılmasında gösterdikleri  titizlik-
ten dolayı A.Ü. Basımevi mensuplarına teşekkürü borç biliriz. 

M. TANKER - N. TANKER 

Ankara, 1985 
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G İ R İ Ş 

Farmakognozi, ilâç hammaddelerinden, doğal kaynaklı olanlarını tanıtan, 
inceliyen ve eczacılık öğretiminde, başlıca disiplinlerden birini oluşturan bir bilim 
koludur. İlâç kelimesi genellikle, hem ilâç hazırlanmasında yararlanılan etken mad-
deleri hem de bunlardan hazırlanan ve hastanın alabileceği, yararlanabileceği 
biçime getirilmiş ürünleri  ifade etmek için kullanılmaktadır.  Terim karışıklığını 
gidermek için üç unsuru birbirinden ayırmak üzere hastanın kullandığı hazırlanmış 
ürüne, eczacılıkla ilgili yasalarda da ifade edildiği gibi "müstahzar", müstahzardaki 
etken -maddelere "ilâç etken maddesi", müstahzar hazırlanmasında yararlanılan 
fakat  etkili olmıyan maddelere "ilâç yardımcı maddesi" ve ilâç etken maddesi ile 
ilâç yardımcı maddesinin ikisine birden "ilâç hammaddesi" denilmesi uygun ola-
caktır. 

ilâç hammaddeleri genellikle organik yapıda maddelerdir.  Bununla beraber 
anorganik yapıdaki maddelerden bazıları da ilâç hammaddesi olarak kullanılır. 
Organik ilâç hammaddelerinin bir kısmı doğal kaynaktan tüketme Ye temizleme 
yöntemleriyle elde edilir. Bir kısmı ise sentez yöntemiyle hazırlanır. 

İşte, doğal kaynaktan elde edilen ilâç hammaddelerini konu alan bilim dalına 
Farmakognozi adı verilmektedir.  Farmakognozi'nin konusu olan doğal İlâç ham-
maddelerine "drog" denir; bitkilerden elde edilen doğal ilâç hammaddelerine 
"bitkisel droglar",  hayvanlardan elde edilenlere "hayvansal droglar"  adı veril-
mektedir. Mikroorganizmalardan  elde edilenler, bu mikroorganizmalar  da bitki 
olduklarından bitkisel droglar  arasındaj insanlardan elde edilen bazı ilâç hammad-
deleri ise hayvansal droglar  arasında düşünülecektir. 

Drog sözcüğü, Orta Asya Türkçesinde kullanılan "dalık (r^taluk)" kelimesin-
den gelmektedir. Dalık, ilâç olarak kullanılan bitkileri anmak için kullanılan bir 
terimdir(*).  Bugün bazı ülkelerde "drog" (drogue=drug)  sözcüğü sadece bitkilerin 
eczacılıkta kullanılan organlarına ve ürünlerine verilen bir isimdir. Bazı ülkelerde 
ise genel olarak ilâç anlamına, bazan da uyuşturucu ilâç anlamına kullanılmaktadır. 

* Türk Dil i Tetkik Cemiyeti Tarama Dergisi, Devlet Matbaası 1934 Ci l t I, Sahife 362; Ci l t 
II, Sahife 1208. 
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Biz kitabımızda "drog" sözcüğünü, doğal ilâç hammaddesini ifade etmek için kul-
lanacağız. 

İnsanlar varolduklarından beri doğadaki yiyecekleri, zehirleri  ve bunun sonucu 
olarak da ilâç olarak kullanacakları doğal maddeleri tanıdılar. Bulunan en eski yazılı 
belgelerde dahi ilâç olarak kullanılan bitkilerden söz edildiğini, araştırmalar  ortaya 
koymuş bulunmaktadır. 

Asur hükümdarlarından ASURBANİPAL kitaplığında bulunmuş olup halen 
British Museum'da saklanmakta olan kil tabletlerde, başta Opium ve Radix Man-
dragorae olmak üzere birçok drogtan da bahsedilmiştir. Milattan 2000 yıl önce 
HAMURABİ zamanında Asur'da, drog veren bitkilerin kültürünün yapıldığı bilin-
mektedir. 

Mısır hiyerogliflerinden,  tanımı güç olmakla beraber,  bir çok droğun kul-
lanıldığı anlaşılmaktadır. Sihir ve büyü ile karışık birtakım ampirik usuller arasında, 
Mısırlıların  Gummi Arabicum, Folia Sennae, Fructus Papaveris gibi drogları  kul-
landıkları bilinmektedir. Eski Çin, Hint, Aztek ve İnka medeniyetlerinin tetki-
kinde de bunların drog veren bitkilerle zehirli olanları tanıdıkları ve bazılarının 
kültürünü yaptıkları anlaşılmaktadır. 

İlk hakiki farmakognozist  DIOSCORIDES PEDANİOS'tur. DIOSCORIDES 
Anadolu'da Tarsus'ta doğmuştur. Mısır, Afrika,  İspanya ve İtalya'yı gezmiş bir araş-
tırıcıdır.  Bitkisel, hayvansal ve mineral 500 kadar drog ihtiva eden kitabı (Perihyles 
Latrikes = ilâç bilgisi) latinceye "Materia Medica" ismiyle tercüme edilmiştir (M.S. 
77). Bu eser Roma ve Arap dünyasına da yayılmış ve Orta Çağın sonuna kadar etki-
sini korumuştur.  Yazarın Perihaplon Pharmacon ( = bitkisel ilâçlar) adlı bir eseri 
daha vardır.  Romalı PLINUS (23-79) un "Historia Naturalis" inde 1000 kadar drog, 
tedavi etkilerine göre sıralanarak  incelenmiş olmakla beraber,  "Materia Medica" 
dan farklı  olarak bu bilgiler 37 ciltlik eserin bir kısmını oluşturuyor  ve yazar eserin-
de, kozmoloji, coğrafya,  fizyoloji,  zooloji, botanik, mineraloji, metalürji ve sanat 
tarihi konularını da işliyordu. 

Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla ilim doğuya kaymış ve İslam dünyası 
büyük bir ilmî aktivite kazanmıştır. İslâm dünyasının yetiştirdiği ilk farmakog-
nozist ZİYAETTİN İBNÜ'L BAYTAR (1197-1248) dir. Tedavide kullanılan bitkiler 
üzerindeki derin bilgisiyle tanınan bu araştırıcı,  genç yaşta bitkîler  üzerinde araş-
tırma yapmak üzere Kuzey Afrika  gezisine çıkmış, sonraları  incelemelerine 
Suriye ve Anadolu'da da devam etmiştir. Araştırma  sonuçlarını biri "Kitabü'l-
câmi fi'l-adviya el mufrada"  ve diğeri "Kitabü'l câmi li-mufradât  el-adviya va'l-
agziya" adındaki iki eserde toplamıştır. Bu eserlerde yalnız Yunan ve Arap bilgin-
lerinin fikirlerine  yer vermekle kalmamış, kendi araştırmalarına  da dayanarak, 
bitkisel ve hayvansal basit drogları  alfabe sırasıyla kaydetmiştir.  Bitki adlarının 
Arapçası yanında, Latince, Farsça ve Berberi  dilinde^karşılıkları  da vardır. 



Daha önceki yıllarda büyük Türk filozofu  ve bilgini İBN. SİNA "el-Kanun fit' 
tıb" adındaki 5 ciltlik eserinin 2. ve 5. cildinde ilâçlardan bahsetmiş olmakla bera-
ber "Kanun", aslında bir tıp kitabıdır. 

Farmakognozi terimi ilk defa 1815'de SEYDLER tarafından  "Analecta Phar-
macognostica" isimli eserinde kullanılmıştır. SEYDLER bu isim altında bitkisel, 
hayvansal ve anorganik bütün ilâç hammaddelerinden söz etmiştir. Sonraları  sa-
dece biyolojik drogları  konu alan ilim kolunu ifade etmek üzere VVASICKY tara-
fından "Physiopharmacognosy" terimi ortaya atılmış, fakat  daha doğru olmakla 
beraber,  bu isim pek tutulmamıştır. 

XIX. yüzyıl sonuna kadar eczacı, drogları  kendi tedarik eder ve galenik pre-
paratları  kendi hazırlardı.  Eczacılıkta kullanılan drogların adedi arttıktan,  drog 
ticareti yapılmağa başlandıktan ve başka başka yabancı memleketlerden yapılan 
ithalat çoğaldıktan ve hele drog ticarethanelerinde  drogların sadece bütün olarak 
değil parçalanmış ve toz haline getirilmiş olarak satılmağa başlanmasından sonra 
drogların tağşişi (katıştırılması)  da artmıştır.  Toz drogların,  sadece dış görünüşüyle 
tanımı ve saflığının kontrolü çok zordur  ve çoğu defa mümkün değildir. XIX. 
yüzyılın ortalarında SCHLElDEN'in çeşitli Saparna köklerini endoderma hüc-
relerinin anatomik yapısı yardımıyla ayırmasından sonra, drogların tanımı ve katış-
tırmaların  tesbitinde histolojinin önemi anlaşılmış oldu. Böylece histoloji yardı-
mıyla toz drogların teşhisi ve saflık  muayenesi de mümkün hale geldi. 

Organik ve anorganik kimyanın XIX. yüzyılda çabucak gelişmesi eczacılığa 
da kuvvetle etki etti ve eczacı için kimya öğrenmek şart oldu. Gerçekten de ecza-
cılar bu ilmin ilerlemesinde önderlik yaptılar. 

DEROSNE'un narkotin ve morfini,  PELLETIER ve CAVENTOU'nun striknin 
ve kinin'i izole etmesinden sonra alkaloit kimyası yolu açılmış oldu. Bitkilerden o 
zamanki isimleriyle, salisin (LEROUX 1830), amigdalin (ROBIQUET 1830) ve niha-
yet digitalin (NATIVEL 1869) gibi heterozitlerin  de izole edilmesi sonunda etken 
madde fikri  doğdu ve anlaşıldı ki drogların tedavi tesiri, içinde bulunan başlıca bir 
veya birkaç maddenin etkisinden ileri gelmektedir(*). 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında, barbütiratlar  ve diğerleri  gibi tamamen sentetik 
olarak elde edilmiş maddeler tedavide kullanılış yeri buldu. Sentez kimyası ec-
zacılık sahasında da önem kazandı ve sentetik ilâç hammaddeleri gittikçe çoğaldı. 
Böylece "Farmasötik Kimya" ihtisaslaşarak, önceleri Farmakognozi'nin konusu 
içinde bulunan anorganik ilâç hammaddeleri ile birlikte sentetik ilâç hammaddelerini 
de anlatan bilim kolunu teşkil etti. 

* Bu arada hemen ;unu ilâve etmek yerinde olur ki, droglar  etken maddelerin tesirine ben-
zer bir tedavi etkisi gösterirler.  Fakat yan maddelerin de az veya çok, bir etkisi mevcuttur. Bu etki, 
sinerjik, antagonist olabildiği gibi yan tesirler  olarak ta kendini gösterebilir. 



CLAUDE BERNARD (1813-1878) ile fizyoloji  fikri  doğdu ve hayvanlar üzerinde 
yapılan fizyolojik  denemelerle, uzun zamandan beri halk hekimliğinde kullanıl-
makta olan bir çok bitkisel droğun etkisinin neler olduğunu ve nereye tesir etti-
ğini tesbit etmek mümkün oldu. Fizyolojik araştırmalar,  vitaminler, hormonlar 
daha yeni olarak ta antibiyotikler gibi, canlılarda çok az miktarda bulunan mad-
delerin mevcudiyetini ortaya koydu. 

XX. yüzyılda teknik olanakların ve ilmin gelişmesi süratle devam etti. Endüs-
trinin ilerlemesi, ulaştırma imkanlarının artması, ticaretin de gelişmesini sağladı. 
Eczacı, artık, drogların temini ve muhafazası için eskisi kadar uğraşmıyordu.  Yavaş 
yavaş çoğalan ilâç fabrikaları  bir taraftan  drogların toplanması ve ekstraksiyonu, 
diğer taraftan  farmasötik  maddelerin sentezi ile yakından meşgul olmağa başladı. 
Ham drogların etken maddelerinin çoğu saf halde elde edildi. Böylece bitkisel ve 
hayvansal droglar  birçok önemli ilâcın kaynağı olarak önemini korurken  eczane 
eczacılığında kullanılan ham droglarm miktarı gittikçe azaldı. Uzmanlaşma eğilimi 
eczacılıkta da kendini gösterdi ve bu gelişme, zamanımıza kadar devam etti. 

Bu ilerlemeler  ve gelişmeler karşısında bugünkü modern Farmakognozi, 
klasik Farmakognozide olduğu gibi drogların sadece botanik özelliklerini tetkik 
etmekle kalmamakta, etken maddelerin kimyasal ve fizyolojik  özelliklerini de 
incelemektedir. Modern Farmakognozinin kurucusu ALEXANDER TSCHIRCH 
(1856-1939) d ir, 

Türkiye'de eczacılık eğitimi ilk defa 1867 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliyei-
Şahane'de bir "eczacı sınıfı"  açılmasıyla başlamıştır, Bugünkü ölçüler içinde bir fa-
kültenin bir bölümü olarak düşünülmesi gereken eczacı sınıfı'nın programında 
Farmakognozi yoktu. Fakat 1909 yılında "İstanbul Eczacı Mektebi" kurularak  ec-
zacılık öğretimi bağımsız bir görünüm kazandıktan sonra, hazırlanan ders prog-
ramları  arasında bulunan ve 3 yıllık Eczacı Mektebi'nin 3. yılında okutulan "En-
siceyi edviye" ( = ilâçların dokusu) dersi, Türkiye'deki ilk Farmakognozi dersi 
olarak kabul edilmelidir. Bu dersi vekâleten Ecz. A. Tevfik  ULUÇAY ve Ecz. M. 
Nevzat PISAK okutmaktaydı. 

1913 yılında, Eczacı Mektebi'ne Farmakognozi için ilk defa bir kadro verildi 
ve bu kadroya Dr. Akif  AYKUT atandı. Önceleri sadece bir yıllık olan Farmakog-
nozi öğretimi 1915 te 2. ve 3. sınıflarda  olmak üzere 2 yıla çıkarıldı. 

Cumhuriyet döneminde, Üniversite reformundan  sonra Dr. Akif  AYKUT 
Üniversite kadrosuna da alındığından derslere devam etti. Bir ara hastalanması 
üzerine, Farmakognozi dersleri  bir süre Ecz. Naşit BAYLAV tarafından  verildi. 
1940 yılında bu dersleri  vermek üzere Ord. Prof.  Dr. Alfred  HEILBRONN atandı. 

Tıp Fakültesine bağlı Eczacı Okulu'nda, 1945 yılında, ilk kez, Farmakognozi 
Enstitüsü kuruldu ve başkanlığına Prof.  Dr. Sarım H. ÇELEBİOĞLU atandı. 
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Bugü n çeşitli üniversitelerde,  değişik zamanlarda kurulmuş bulunan 7 Eczacılık 
Fakültesinde, 7 Farmakognozi Anabilim dalı, öğretim ve araştırma görevini sürdür-
mektedir. 

* * • 

Doğal ilâç hammaddeleri, bugün kullanılmakta olan müstahzarların,  etken 
maddeler hesaba katıldığında, en az % 50 sinde, yardımcı ilâç hammaddeleri de 
birlikte sayıldığında hemen hemen tamamında yer almaktadır. 

Doğal ilâç hammaddelerinden, fabrikalarda  müstahzarların  üretiminde ve 
eczanelerde reçetelerin  hazırlanmasında, araştırma kuruluşlarında  yeni ilâçların 
araştırılmasında,  birkaç şekilde yararlanılmaktadır. 

1- Tisan (Çay) Hazır lamak: 

Eskiden en çok, bitkisel droglardan,  su ile hazırlanan preparatlar  kullanılırdı. 
İnfüzyon ve dekoksiyon biçiminde hazırlanan bu preparatların  sayısı, eczanelerde 
bugün çok azalmış olmakla beraber,  ıhlamur, çay, okaliptüs infüzyonu bazı reçe-
telerde hâlâ yer almakta ve hele "halk ilâçları" adıyla anılan pek çok bitkinin, çe-
şitli yörelerde birbirinden farklı  olarak az veya çok yaygın bir biçimde kullanıldığı 
gözlenmektedir. Yurdumuzda bu kullanım bilimsel bir denetimden yoksun bulun-
masına rağmen, Avrupa ülkelerinde pek çok ilâç fabrikasının  Devlet Sağlık kuru-
luşlarının iznine bağlı olarak ve bilimsel denetim altında bitkisel drogları  tisan 
hazırlamak üzere hastanın hizmetine sunduğu görülmektedir.  Sentez yoluyla 
elde edilen ve herbiri  bir öncekinden daha etkili olarak üretilen ilâç etken mad-
delerinin sonradan anlaşılan yan etkilerinden sakınmak amacıyla son zamanlarda 
batıda, doğal ilâçlara karşı ilgi çok artmış, yayınlar ve dernek faaliyetiyle  bu akım 
gelişmiş ve buna paralel olarak ta drog veren bitkilerin kullanımı fazlalaşmıştır. 
Türkiye'de son iki yılda görülen yayınlar (kitap, günlük gazetelerdeki makale ve 
diziler, radyo programları)  bu akımın yurdumuzda da gelişmekte olduğu izlenimini 
vermektedir. 

2- Galenik Preparat  Hazır lamak: 

Yine eski yıllarda, alkolün bulunmasından ve kullanım alanına girmesinden 
sonra eczacılar, bitkilerden su yerine alkol ile ekstreler  hazırlandığında bunların 
daha etkili olduğunu gördüler.  Gerçekten de alkolün bitkilerde bulunan 
etken maddelerin hemen hemen hepsini eritebilen bir çözücü olduğu, sonraları 
kesinkez anlaşıldı. Saf alkol veya çeşitli oranlardaki  alkol-su karışımı ile hazırlanan 
bu eksteler eczacılıkta "galenik preparatlar"  arasında yer almakta ve başlıca, ekstre 
ve tentürlerden  ibaret bulunmaktadır. Bunlarla hazırlanan şuruplar  da, eskiden, 
ilâçlar arasında önemli bir yer tutmaktaydı. 

Bu preparatların  kullanımı A.B.D.'de olduğu gibi yurdumuzda da gittikçe 
azalmış bulunmakla beraber,  bazıları hâlâ kullanılmakta ve Türk Farmakopesi'nde 
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de kayıtlı bulunmaktadır. Tinctura  Opii, Tinctura  Digitalis, Sirupus Ipecacuanhae 
compositus, Extractum  Belladonnae, Extractum  Thymi  fluidum  bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. 

Avrupa birliğine bağlı ülkelerde ise durum farklılık  göstermiştir.  Bir taraftan 
sentez yoluyla elde edilen ilâç hammaddeleriyle ve doğal kaynaktan tüketilen etken 
maddelerle hazırlanan müstahzarlar  çoğalırken, bir taraftan  da bitkisel ekstrelerin 
kullanımına devam edilmiştir. Zamanımızda ise bitkisel ekstrelere  verilen önem 
gittikçe artmaktadır.  Bu tip preparatlar  eskiden olduğu gibi, damlalar, şuruplar 
halinde verilmekten çok, özellikle draje halinde hazırlanarak,  daha stabil ve daha 
kolay doze edilebilir hale getirilmiştir.  Ayrıca ekstrelerin  hazırlanmasında klasik 
yöntemlerin yanında modern kromatografik  yöntemlere de yer verilmiş, 
stabiliteyi bozan yan maddelerinden arındırılmış  ve etken madde oranı yüksek eks-
treler  hazırlanmıştır.  Böylece, etken maddeleri henüz açıklanmamış, fakat  etkisine 
inanılmış bitkilerin de tedavi alanına katılması mümkün olmuştur. Çin'den aktarı-
larak kullanıma alınan Ginseng kökü'nden hazırlanmış ekstreler  buna örnektir. 

Yurdumuzdaki müstahzarlarda  eksiden bulunan ekstrelerin  çıkarılması ve ye-
nilerinin konulmamasındaki en büyük etken, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın 
stabilitesi şüpheli ve analiz-kontrol yöntemi bulunmıyan bitkisel ekstrelerin 
müstahzar formüllerinden  çıkarılması yolundaki titiz uygulaması ve ilâç üretici-
lerinin stabil ekstrelerin  hazırlanması ve analiz-kontrol yöntemlerinin yerleştiril-
mesi için gerekli çalışmayı yapmamış olmalarıdır. 

Bununla beraber,  yurdumuzun da Avrupa ülkelerindeki yeni gelişimden etki-
lenmesi ve modern anlayıştaki bitki ekstrelerinin  bu defa müstahzarlarda  kul-
lanımının Türkiye'de de yeniden gelişmesi beklenebilir. 

3- Etken Madde Elde Etmek: 

Ondokuzuncu yüzyılda morfin  (1803) ile başlıyan etken madde keşifleri, 
kinin (1810), atropin (1831), papaverin (1848), kokain (1860), digitoksin (1869), 
piİokarpin (1875) ile devam etmiş ve XX. yüzyılda da ergotamin (1918), lobelin 
(1921), digoksin (1930), rezerpin (1931), tubokürarin  (1935), ergometrin  (1935), 
sennozit (1949) gibi örneklerle  çoğalmıştır. Daha sonraki yıllarda da vitaminlerle 
antibiyotiklerin bulunması, tedavi alanında kullanılan etken madde sayısını, o za-
manlarda tahmin edilemiyecek oranda arttırmıştır. 

Tedavi alanına arka arkaya giren bu maddeler, yeni ilâç hammaddelerinin araş-
tırılmasında, bitkiler aleminde yapılacak olabildiğince geniş bir araştırmanın  sonuca 
götürebileceği düşüncesini ortaya çıkardı. Kanser çeşitlerine karşı kullanılabilecek 
ilâç etken maddelerinin tarama yoluyla araştırılması  ve oldukça önemli sonuçlara 
varılması bu fikri  kuvvetlendirdi. 

Nitekim, 1956 yılında merkezi A.B.D. 'de bulunan bir firmanın  400 bitki 
Gzerinde sürdürdüğü tarama biçimindeki araştırma sonunda, ikisi antilökemik 
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aktivite (vinblastin, vinkristin), ikisi de antitümör aktivite gösteren (metoksi-
eliptisin, akromisin) dört madde tedavi alanına kazandırıldı. Oldukça uzun süren ve 
maliyeti yüksek olan bu araştırmalar  sentez yoluyla elde edilen bileşikler üzerinde 
yapılan araştırmalarla  karşılaştırıldıkta,  yine de daha verimli bulunmaktadır. Ni-
tekim hemen hemen aynı yıllarda (1958 de), 114 600 maddenin sentezi yapılmış 
ve bunlardan 44 tanesinin tedavi alanında kullanılabileceği anlaşılmıştır. Buna göre 
sonuç 2600 de I dir. Halbuki taranan 400 bitkiden 4 ilâç etken maddesi elde edile-
bilmiş olması % I oranındaki başarıyı ifade etmektedir.  Ayrıca TLC, GLC, HPLC 
gibi kromatografik  yöntemlerdeki gelişmeler, MASS.- Hj ve C 1 3 NMR gibi spek-
troskopik yöntemler bu tip tarama araştırmalarını  daha da hızlandırabilmektedir. 
A.B.D.'deki "National Cancer Institute" ta bu güne kadar 100 000 nin üstünde 
bitki ekstresi incelenmiş ve değişik kanser tiplerine etkili, yüzlerle etken mad-
denin varlığı açıklanmıştır. 

Tarama tipindeki bu araştırmaları  rastgele sürdürmek elbette ki yine de gerek-
siz bir zaman kaybına neden olacaktır. Bu bakımdan, şimdiye kadar yapılmış araş-
tırmaların  sonuçlarını ve diğer bilinenleri, önceden bilgisayar yardımıyla değer-
lendirmek, taramada zaman kazanmak açısından akılcı bir yol olarak görülmek-
tedir. 

MALONE (1981) tarama araştırmaları  için şu öneriyi getirmektedir: 

— Daha önceden verilen bilgilerle donanmış bir bilgisayar yardımıylafitokim-
yasal, taksonomik ve etnofarmakognozik  özeliklerine göre, araştırılan  etkiyi gös-
terecek maddeleri taşıma olasılığı bulunan bitkiler seçilir. 

— Flora'lar  araştırılarak  veya özel alanlar tesbit edilerek, bu bitkilerden ör-
nekler toplanır. 

— Uygun koşullarda kurutulmuş bitki, belli incelikte (200 mesh) toz edilir 
ve sulu steril agar çözeltisi ile % 0.25 lik bir süspansiyon hazırlanır.  Bu süspansi-
yon deney hayvanı olarak kullanılan sıçanlara enjekte edilir. Bitkide bulunan etken 
madde yavaş yavaş peritondan kana geçer. Araştırıcı,  sıçanda 63 semptoma göre 
inceleme yapmak için düzenek kurulabileceğini göstermektedir.  Sonuçlar 5, 10, 
15, 30 ve 60 dakika, 2, 4, 6, 24 saat ve 2,4,7 günlük aralarla  kaydedilir. 

istenen etkiyi veren bitkilerden hazırlanan değişik ekstrelerle  de deneyler 
tekrarlanarak  uygun ekstraksiyon metotları araştırılır. 

— Böylece tesbit edilen bitkilerden fazla miktarda materyal toplanarak, 
tayinleri yapılır, kurutulur. 

— önceden saptanmış yöntemle ekstraksiyon yapılır. Etken maddenin 
izolasyonuna, saflaştırıİmasına  çalışılır. 

— Elde edilen saf madde sistematik, farmakolojik  ve toksikolojik incelemeye 
alınır. 
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— Kimyasal yapı tayini yapılır. 

— Maddenin sentezine ve sonra da yarısentez yoluyla daha uygun bileşik-
lerin elde edilmesine çalışılır. 

Böylece, 8 kademede gerçekleştirilen  araştırmalarla  yeni yeni ilâç hammad-
delerine varmak daha çabuk ve daha verimli olacaktır. 

Halen Illinois Üniversitesi Farmakognozi ve Farmakoloji departmanında 
FARNSVVORTH tarafından  bir "Doğal Ürünler  Veri Bankası" kurulmuş bulunmak-
tadır. Bitkiler üzerinde yapılmış araştırmalar  ile halk ilâcı olarak kullanılan bit-
kiler hakkında geniş bilgilerin depolandığı bu bankadan istenen konuda bilgi 
almak ve bu bilgilerin ışığı altında daha kısa sürede sonuca gitmek mümkün ol-
maktadır. 

Nitekim, SANDBERG (1973) santral sinir sistemine etkili bir ilâç hammad-
desi elde etmek üzere çalışmaya başlamadan önce "Doğal Ürünler  Veri Bankası" 
na vaşvurdu. Laboratuvar  çalışmalarına göre ve çeşitli yörelerde halk arasında kul-
lanılışına göre santral sinir sistemine etkili olan bitkileri bilgisayardan sordu. Böy-
lece 575 bitkiden oluşan bir liste elde etti. 

Bilgisayarın bu bitkiler için verdiği bilgileri inceliyerek ilâç olarak yarar-
lanılabilecek etkili bir maddeyi taşıma olasılığına göre alınan her bilgiyi değer-
lendiren araştırıcılar,  575 bitkiyi puanlamak suretiyle -5 ten +30 a kadar sırala-
dılar. Bu bitkilerden 14 veya daha aşağı puan alanları ayırdılar.  Geriye 75 bitki 
kaldı. Bunlar arasından Rauwolfia,  Papaver  türleri  gibi etkileri ve etken maddeleri 
eskidenberi bilinenler de çıkarılınca geriye 17 bitki kaldı. Bu 17 bitki üzerinde, 
sodyum fenobarbital'e  karşı motor aktiviteyi azaltma özeliğini karşılaştıran 
araştırıcılar  17 bitkiden 9 unun, tanık ile aynı veya ondan yüksek etki gösterdiğini 
ortaya koydular. Böylece önceki ayıklamaların ve kullanılan puanlama sisteminin 
başarıya vardığı, bu ayıklama sonucunda tesbit edilen bitkilerin % 50 den 
fazlasının (9/17) yeni bir sedatif  için aday olduğu sonucuna varıldı. 

Bitkilerde yeni etken maddeler araştırmak  için geliştirilen bu tarama yön-
temleri yanında, eskiden olduğu gibi bitkinin halk arasındaki kullanılışına bakı-
larak ta araştırmalar  geliştirilmekte ve yeni ilâç hammaddeleri bulunmaktadır. 
Bu yöndeki çalışmalarla, başarıya ulaşanlar arasında son yıllarda özellikle Çinli 
araştırıcılar  göze çarpmaktadır.  Çin'de halen, 2000 kadar bitki, ilâç hazırlanmasında 
kullanılmakta ve bu folklorik  tedavi, gelişmiş kliniklerde de uygulanmaktadır. Bu 
bitkiler üzerinde modern yöntemlerle yapılan araştırmalar,  yeni etken maddeleri 
ortaya çıkarmıştır. 

örneğin, Artemisia annua, eskidenberi Çin'de sıtma ilâcı olarak kullanılan bir 
bitkidir. Araştırıcılar  bu bitkiden Qing Hao Su adını verdikleri  bir seskiterpen 
lakton elde ettiler. 
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CH 3 

H 3 C 
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Qing Hao Su 

Bu madde, denenen 2099 vak'anın 2069 unda etki gösteren Ye hşm Plasmodium 
vivax,  hem de P. falciparum'a  karşı etkili olan, çok aktif  bir maddedir. Bugün bir 
sanayi ürünü olarak elde edilmekte ve ilâçların hazırlanmasında kullanılmaktadır. 

Çinliler salatada ham pamuk yağı kullandıklarında, bu salatadan yiyen erkek-
lerin çocuğunun olmadığını gözlemişlerdir.  Bu olgu üzerinde duran araştırıcılar, 
bir dizi klinik çalışmadan sonra, pamuk tohumlarında bulunan ve sıkma sırasında yağa 
geçen gossipol adlı maddenin antifertilite  etkisi gösterdiğini tesbit etmişlerdir. 

Doz yükseldikçe antifertilite  özeliği artmakta, tedavi kesilince fertilite  ,zaman 
içinde tekrar  geri gelmektedir. 

Bazan da canlılar üzerindeki araştırmalar  sırasında, tesadüfen veya daha doğ-
rusu tesadüfün dikkatli araştırıcılar  tarafından  iyi değerlendirilmesi  sonucu yeni 
ilâç hammaddeleri elde edilmektedir. Küfler  üzerindeki bir araştırma sırasında, 
Penicillium notatum'u incelerken kültür ortamında ve küflere  yakın bölgede bak-
terilerin  çoğaltmadığını gözliyen birçok araştırıcıdan  birinin (FLEMING 1928; 
sanayie uygulanması 1943), bu gözlemini iyi bir biçimde yorumlaması sonucunda, 
penisilini keşfettiği,  yaygın olarak bilinen bir örnektir. 

VON EULER (1935-36) arpa mutantları üzerinde çalışırken elde ettiği bir 
indol alkaloidinin yapısını araştırmak  için tesadüfen sentezini yaptığı 2-dimetil-
amino metilindol adındaki maddenin lokal anestezik etkide olduğunu gördü. 

CHO OH OH CHO 

Gossipol 
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Benzer şekilde elde edilen bir dizi lokal anestezik maddeden biri, lidokain, bugün 
de kullanılan bir iliç hammaddesidir. 

NOBLE (1949) Catharanthus roseus'un  kan şekerini düşüren etkisini inceler-
ken, tesadüfen,  kanda başka bir etkinin oluştuğunu farketti.  Bu bitkinin ekstreleriyle 
kandaki lökositlerin toplam miktarında hızlı bir düşme farkediliyor  ve nötrofilik 
lökositlerin de tamamen kaybolduğu gözleniyordu. Bugün lösemi tedavisinde kul-
lanılan alkaloitler, bu gözlem sonucu elde edildi: Vinblastin, vinkristin. 

4- İlâç Yardımcı Haddeler in i Elde Etmek: 

Etken maddeler gibi birçok yardımcı maddenin kaynağı da doğal olup ço-
ğunlukla bitkilerdir.  Çok kullanılan doğal ilâç yardımcı maddeleri arasında 
zamklar, müsilajlar, nişastalar, kauçuklar, selüloz, pektin, jeloz, uçucu yağlar, glise-
rol, etanol, sakaroz, glukoz sayılabilir. Hemen hemen her müstahzarda bunlara 
veya bunlardan elde edilen çeşitli ürünlere rastlanmaktadır. 

5- Yarısentez Yoluyla Başka İlâç Hammaddeler in i Elde Etmek: 

İlâç olarak kullanılsın ya da kullanılmasın, bir çok doğal ürün başka ilâç ham-
maddelerinin yarısentez yoluyla elde edilişinde kaynak olarak kullanılır, "örneğin: 

Morfin'den  emetik etkili apomorfin,  antitussif  kodein ve dionin, uyuşturucu 
heroin, morfinden  vazgeçirmek için kullanılan genomorfin  elde edilmektedir. Mor-
finden elde edilen fakat  aynı zamanda doğal olarak ta bulunan kodein, parakodin, 
dikodit gibi başka öksürük kesicilerin de hareket maddesidir. Morfinin  trans 
durumunda olan C halkasının cis durumuna getirilmesiyle elde edilen azidomorfin, 
analjezik etkisi morfinden  300 defa daha fazla ve ona nazaran çok daha az alışkanlık 
yapıcı bir ilâç etken maddesidir. 

Ergotaminden, uterus üzerine olan etkisini kaldırmak üzere hazırlanan dihid-
roergotamin;  etkisiz sefelinden hazırlanan kusturucu emetin; digoksinden hazır-
lanan ve ilâcın biyolojik yarı ömrünü 35 saate indiren [3-metil digoksin, yan»entez 
yoluyla hazırlanan etken maddelere diğer örneklerdir. 

Penisilinden biyosentez ve yarısentez yoluyla elde edilen başka antibiyotikler 
ise yüzlerle üyesi bulunan bir diziyi oluşturmaktadır.  Böylece ağızdan alındığında 
etkili olmıyan, bir çok patojen bakterinin kendini korumak üzere yaydığı penisi-
linaza dayanamıyan, dar spektrumlu penisilin yerine, ağızdan da alınabilen, penisi-
linaza dayanıklı ve geniş spektrumlu pek çok yarısentetik penisilin elde edilmiştir. 

Kendisi etkili olmadığı halde, etkili ve önemli ilâç etken maddelerinin yarısentez 
yoluyla elde edilişinde başlangıç maddesi olarak kullanılan doğal ürünlere en güzel 
örnek fitosterollerdir.  Çeşitli bitkilerde bulunan fitosteroller,  başta kortizon ol-
mak üzere hemen hemen bütün steroidal hormonların yarısentezinde başlangıç 
maddesidir. 
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Sakarozdan dekstran, sorbitol'den C vitaminin elde edilmesi de ilaç olarak 
kullanılan doğal ürünlerden başka ilâç hammaddelerinin bi/osentez yoluyla hazır-
lanışına örneklerdir. 

Glukozdan fermantasyonla  propionik, butirik, laktik asitleıiri ve oksidasyonla 
glukonik asidin hazırlanması ve yine bir doğal ürün olan etanolden, kloral, 
asetaldehit, kloroform,  eter, etil klorür  gibi eczacılık sanayiinde ve diğer sanayi 
alanlarında kullanılan çeşitli maddelerin elde edilmesi, doğal ürünlerin  ne kadar 
geniş bir kullanım alanı bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

6- Sentetik İlâçlara Model O luş turmak: 

Bir kas gevşetici olan tubokürarin,  bisbenzil izokinolein türevi bir alkaloittir 
ve biri tersiyer  diğeri kuaterner,  iki azot atomu taşımaktadır.  Bu azotlar arasında 
1.4 nm lik bir mesafe olduğunu hesaplıyan araştırıcılar,  azotları arasında 1.4 nm 
mesafe bulunan çeşitli moleküllerin sentezini yaptılar. Bu bileşikler de az veya çok 
kas gevşetici özelik göstermekteydi.  Bunlardan biri, flaksadil,  bugün kullanılan ilâç 
etken maddelerindendir. 

Fructus  Ammi visnagae'nin  etken maddesi olan kellin, angina pectoris'te kul-
lanılan bir ilâç hammaddesidir. Ancak tahammülü az olan hastalarda kusma ve 
bulantı yaptığı gibi suda erimediği için aerosol şeklinde kullanımında güçlük vardır. 
Kellin molekülünde bulunan furan  halkasını kaldırmakla yan etkiyi düzeltmek, 
moleküle bir karboksil grubu ilâvesiyle ve bunun sodyum tuzunu hazırlamakla 
suda erirliğini  sağlamak mümkün olmuştur. Böylece elde edilen "disodyum kro-
moglisat" angina pectoris'te inhalasyon yoluyla kullanılan bir ilâç hammaddesidir. 

"  ÖJL 
Disodyum kromoglisat 
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İşte Farmakognozinin amacı, bütün bu araştırmalara  olanak sağlıyacak ye bu 
araştırmalarla  sonuçlarını izleyecek temel bilgileri vermektir. 

Bir doğal ilâç hammaddesinin kaynağının nereden ve nasıl sağlanacağı, Tür-
kiye'de olup olmadığı, varsa hangi bölgelerde bulunduğu; drogların elde edilişi, 
saflaştırılması,  saflık  muayeneleri ve miktar tayinleri, elde edilen maddelerin özel-
likleri, tanıma ve kalite kontrol yöntemleri; eczacılıkta hangi amaçlarla yararlanıl-
dığı, hangi müstahzarlarda  bulunduğu hakkındaki bilgiler, lisans düzeyindeki Far-
makognozi öğretiminin ana çizgilerini oluşturmaktadır. 

Lisans öğretiminde ele alınan droglar,  Türk Kodeksi ve Türk Farmakopesi 
ile Avrupa Farmakopesi başta olmak üzere diğer farmakopelerde  kayıtlı olanlar; 
farmakopelerde  bulunmadığı halde, Türkiye'deki müstahzarlarda  kullanılmakta 
bulunanlar; halk ilâcı biçiminde yurdumuzda yaygın olarak kullanılanlar; kısaca 
eczanede, hastanede, fabrikada,  hammadde olarak veya müstahzar içinde eczacının 
karşılaştığı droglardır. 

Farmakognozi lisans öğretiminde, teorik derslerde bu konular ele alınır-
ken, pratiklerde  drogların genel analiz yöntemleri (kül, rutubet, ham lif  tayini); 
etken maddelerin tanıma ve miktar tayini usulleri; bunları elde etme yöntemleri; 
drogların farmakope  analizleri, mikroskobik,  kimyasal ve kromatografik  analiz-
leri yer alır. 

Farmakognozinin lisans üstü öğretiminde ise, drog veren bitkilerin yetiştiril-
mesi, ıslahı, toplanması, kurutulması yöntemleri ile drogların standardizasyonu, 
dünyada ve Türkiye'de doğal ilâç hammaddelerinin bütün analiz ve inceleme yön-
temleri, etken maddelerin biyogenezi; ekstraksiyon, distilasyon ve kromatografi 
uygulamalarına yer verilir;  özel konular olarak Deniz ürünleri  Farmakognozisi, 
Fitokimya, Kemotaksonomi. Farmako-etnoloji (Etnofarmakognozi),  Mikrobiyal 
Farmakognozi ve doku kültürü ile elde edilen etken maddeler incelenir. 

Bu kitapta Farmakognozi konuları, lisans öğrencileri  için sınırlanmış olarak 
işlenecektir. 

Anlatılacak droglar  gruplandırılırken  taşıdıkları ya da oluşturdukları  etken 
maddeler esas olarak alınmıştır. Farmakognozide kullanılan sıralama sistemleri 
öğretilmek istenen başlıca unsura ve droglar  arasında kurulmak istenen bağlantıya 
göre çeşitli olmuştur. Örneğin lügat tipi kitaplar ve farmakopelerde  alfabetik  bir 
sıralama sistemi kullanılır. Burada amaç, hakkında bilgi edinilmek istenen droğun 
isminden kolayca bulunmasını sağlamaktır. Bu tip kitaplarda aynı harfle  başlıyan 
droglar  birbirini  takip eder. 

Başlıca amacln, drogların tayin ve tanımını öğretmek olduğu hallerde, mor-
folojik  bir sistem kullanılır. Böyle bir sistemde kök drogları  (Radix) kök ve gövde 
kabukları (Cortex), yapraklar  (Folia) v.s. bir arada incelenir ve her grup kendi ara-
sında morfolojik  özelliklerine göre sıralanır. 
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Drogların veya etken maddelerin tedavi etkilerinin ön plana alınması gereken 
hallerde terapötik bir sıralama uygulanır. 

Bu sıralama sistemleri bazı Farmakognozi kitaplarında uygulanmış ise de bu 
gün başlıca iki sistemden biri benimsenmektedir: 

a) Taksonomik sıralama, 

b) Kimyasal sıralama, 

Taksonomik sistemde droglar  ve drog veren bitkiler, doğal ilgilerine göre ve 
tıpkı bitki sistematiğinde olduğu gibi önce bölümlere, sonra, bölümler sınıflara, 
sınıflar  takımlara ve takımlar familyalara  bölünerek sıralanır.  Böylece bir famil-
yanın drog veren bitkileri birlikte incelenmektedir. Hayvansal droglar  ayrı bir 
bölüm olarak incelenir. Bu, drog veren organizmaların  identifikasyonunu esas alan 
ve benzer türlerden yeni drog kaynaklan araştırmayı  kolaylaştıran bir sistemdir. 

Taksonomik sistem eczacılık öğreniminir  bir diğer disiplini olan Farmasötik 
Botaniğin tabii sınıflandırma  şeklidir. Bu husus dikkate alındığından ve sadece drog 
veren bitkiler söz konusu olduğu için, taksonomik sıralamada bir takım boşlukların 
ortaya çıkacağı, ayrıca aynı etken maddeleri taşıyan ve fakat  başka familyalara  bağlı 
oldukları için ayrı ayrı yerlerde anlatılacak olan drogların tanıtılmasında güçlük 
olacağı dikkate alındığından bu kitapta, taksonomik sistem kullanılmamıştır. 

Farmakognozide kullanılan kimyasal sıralama sistemi, aslında, özel bir sınıflan-
dırmadır.  Maddeleri kimyasal olarak ya tüm molekül yapısına göre veya fonksiyonel 
gruplarına göre ayırmak mümkündür. Tüm molekül yapısına göre sıralandığı tak-
tirde droglar,  aromatik maddeler, alifatik,  alisiklik, siklik ve heterosiklik mad-
deler gibi belirli gruplar  altında toplanmalıdır. Bu taktirde etkileri birbirinden 
tamamen farklı  ve hatta kontrol metotları da büyük değişiklik gösteren bir çok 
maddeyi bir arada incelemek zorunluğu doğar. 

Organik maddeler fonksiyonel  gruplarına göre sıralanırsa kontrol metotları 
bakımından ortak noktaları olan grupları  ayırmak mümkün olsa da örneğin, etkileri 
yönünden birbirinden tamamen farklı  ilâç hammaddeleri olan etanol, mentol 
ve morfin,  alkol fonksiyonu taşıdığı için bir arada incelenecektir. Bu sakıncaları 
gidermek amacıyla Farmakognozide kimyasal sınıflandırma  deyince, bitkiler-
de ya da droglarda bulunan etken maddeler esas alınmak suretiyle bu maddeleri 
gruplandırmak ve droglarla  drog veren bitkileri bu gruplar  içerisinde tetkik et-
mek anlaşılır. 

Gittikçe daha sık olarak kullanılmaya başlanan bu şekil sınıflandırma,  bugünkü 
bilgiler ve gelişmeler karşısında Farmakognozi için şimdilik sakıncası en az olan 
sıralama sistemi olarak bilinmektedir. Bu görüşü benimsediğimizden kitapta da 
drogları  etken maddelerine göre sınıflandırma  sistemini uyguladık. 
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Droglar  ve drog veren bitkiler bu sınıflandırma  sistemi içerisinde incelenecek 
ve drogun kökeni belirtildikten sonra, bu droğun elde ediliş yöntemleri, özelik-
leri, etken maddeleri anlatılacak ve nihayet droğun ve içindeki etken maddelerin, 
eğer ayrı bir iliç hammaddesi olarak kullanılıyorsa, kullanılış yerlerinden kısaca 
bahsedilecektir. Etken maddeleri aynı kimyasal yapıda olan droglar  büyük bir grup 
altında toplanacak ve bu droglar  tetkik edilmeden önce bu etken madde grubu hak-
kında genel bilgi verilecektir.  Etken maddenin ve bu maddeyi taşıyan drogların 
ya da bitkilerin kontrol metotları bu genel anlatım içerisinde yer alacaktır. Bu 
suretle her drogta analiz metodlarını bir kere daha tekrarlamaktan  kaçınılmak is-
tenmiştir. 

Gruplandırılacak  etken maddeler seçilirken belli bir sıra gözetilmemiş An-
kara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi müfredat  programında 5. yarıyılda yer alan 
konular önce, 6. 7. ve 8. yarıyıllarda  sözü edilen konular ise bunu izlemek üzere 
anlatılmıştır. 
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GLUSİTLER 

Glusitler klorofilin  katalitik etkisi sonucu yeşil bitkilerde oluşan madde-
lerdir^) 

Glusitler, bitkilerde basit ya da karmaşık bir biçimde fakat  her zaman bulunan 
maddelerdir.  Çoğunlukla enerji kaynağı ya da depo maddesidirler.  C, H, O'den 
oluşan bu yapıda, ortak özelik olaiî1- en az 2 tane - O H grubu ve bir de redüktör 
grup yer alır. Bu redüktör  grup ya bir a'del.'.c ya da bir ketondur. 

Glusit adı altında toplanan bileşiklerin bazısı tek bir molekülden oluşmuştur 
ve basittir, bu gruba alınan glusitlere "oz" denir (örnek: glukoz, ramnoz). Bazı 
glusitler ise birden fazla molekülden meydana gelmiştir. Molekülleri birleştiren  bağ, 
seyreltik mineral asitlerle kaynatarak ya da bazı fermentlerle  beraber,  belirli ko-
şullarda bekletilerek parçalanabilir  ve glusiti meydana getiren basit moleküllere 
ayrılabilir,  yani hidroliz olabilir. İşte bu özelikteki glusitlere "oz/t" adı verilir  (ör-
nek: sakaroz, nişasta, digitoksozit). 

Bir ozitin yapısında yalnızca  oz molekülleri yer almışsa bu bileşikler için ho-
lozit deyimi, bir ya da birkaç oz yanında, oz olmıyan bir molekül de taşıyorsa he-
terozit deyimi kullanılır. 

O Z L A R VE TÜREVLERİ 

Ozlar C, H, O'den ibaret olup, iki veya daha fazla -OH grubu ile bir redük-
tör grup taşırlar  ve doğada çok değişik biçimlerde ve pek çok sayıda bulunurlar. 
Bu basit bileşikleri birbirinden ayırabilmek için, molekülün yapısına dayanarak, 
genel isimlendirmelerden yararlanılır: 

* önceler i bu maddelere karbonhidrat  (veya karbohidrat)  adı verilmekteydi. Karbonhidrat 
deyimi bu gruptaki maddelerin (H sO)n formülüne  uymasından dolayı kullanılmıştır. Fakat sonraları 
anlaşılmıştır ki formaldehit  (C .H 2 0) , asetik asit (C .H 2 0) 2 , laktik asit (C .H iO) , ve benzeri madde-
ler de özellikleri bakımından değişik oldukları halde aynı genel formüle  uymaktadırlar;  Ayrıca ve 
daha önemli olarak, özelikleri bakımından tamamen bu gruptan sayılması gereken ramnoz, digitaloz, 
mannitol gibi maddeler ise kapalı formül  açısından karbonhidratlara  uymaz. Bu bakımdan bu grup 
maddeler için glusit ter imi bulunmuş ve yeni bir isimlendirme uygulanmıştır. Bununla beraber 
karbonhidrat  ter iminin kullanılmasına da devam edilmektedir. 
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— Redüktör grubuna göre, oz aldehit ise aldoz (örn. glukoz) veya keton ise 
ketoz'dur (örn. fruktoz). 

— Oz, molekülündeki -OH larda ve redüktör  grupta yer alan O atomlarının 
sayısına dayanarak bioz, trioz, pentoz (örn. ramnoz, arabinoz), heksoz (örn. glukoz), 
heptoz olarak isimlendirilir. 

Ozlarda çoğu kez birden fazla asimetrik C atomu bulunur. 

örnek: 

CHO 
I , 

H C - O H 
I 

H O - C H 
,1 

H O - C H 
I 
CH 2 OH 

Asimetrik 
C atomu sayısı- 3 

Bu asimetrik C atomları nedeniyle ozların, asimetrik C atomu sayısı n ise 2 n 

kadar optik izomeri bulunur ve sulu çözeltileri polarize ışığı sağa ya da sola çevirir. 
Çevirme yönünü belirlemek amacıyla, sağa çevirenler  için (+ ) , sola çevirenler  için 
(—) işaretinden yararlanılır  (örn. + glukoz, — ramnoz). 

Doğadaki ozlar (ister aldoz, ister ketoz olsun), şimdiye kadar gösterdiğimiz 
gibi düz bir zincir biçiminde değil, halka meydana getirmiş biçimde bulunur. Bu 
halka, ozlardaki aldehit (ya da keton) fonksiyonunu yani I inci C atomu ile segon-
der -OH gruplarından birinden, su çıkışı ve yarıasetal (semiasetal, hemiasetal) 
bağının oluşmasıyla meydana gelmektedir. Alkol grubu genellikle 4 üncü ya da 5 
inci C atomundaki -OH'tır . Eğer oluşan halka, I inci ve 4 üncü konumlardaki 
-OH lardan su çıkışıyla meydana gelmişse bu, 4 üyesi C ve 5 inci üyesi O olan 5 
li bir halka yani furan  halkasıdır. Bu halka bir oz molekülünde oluştuğundan furanoz 
deyimiyle belirlenir  (örn. glukofuranoz). 

Pıranoz  olarak isimlendirilen ozlarda ise (örn. glukopiranoz) yarı asetal bağı 
I inci ve 5 inci karbon atomları arasındadır,  halka 6 üyelidir, 5 üyesi karbon, altıncı 
ise oksijendir (piran halkası). 

Piranoz ya da furanoz  biçimindeki ozlarda, yarı asetal bağının oluşması sonucu, 
I inci karbon da asimetrik bir durum alır ve buna bağlı olarak ta 2 izomer daha orta-
ya çıkar: cis durumunda olan a, trans durumunda olan (3 izomerleri: 

CH,OH 
I 
c = o 
ı . 

HC—OH 
I . 

HC—OH 
I 

CH2OH 

CHO 
J 

HO —CH 
I , 

HC—OH 
I . 

HC —OH 
lx 

HC—OH 
J 

H O - C H 
I 

CH2OH 
5 

CHO 
I , 

HC —OH 
I , 

HC —OH 
,1 

HO—CH 
I , 

HC —OH 
I 

CH2OH 
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Bir ozun hem a- hem de (3- izomeri bulunuyorsa, taze hazırlanmış sulu çözel-
tisinin başlangıçtaki polarize ışığı saptırma açısı giderek ve derece derece değişir, 
sonunda belirli bir değerde, değişmeden kalır. İşte bu olaya mutarotasyon,  saptırma 
açısının değişmeden kalan son değerine de ozun spesifik  çevirmesi  adı verilir. 

örneğin, suda çözülmüş a-glukoz kristallerinin  polarize ışığı saptırması baş-
langıçta yüksek iken bu değer zamanla düşer ve sonunda değişmeden kalır; böylece 
sulu çözeltide, bu iki stereoizomer  arasında bir denge sağlanmış olur. (a-glukozun 
spesifik  çevirmesi + 112°; [}- glukozunki + 19° dir. ölçülen değişmez değer 
a — 52°. 8, glukozun spesifik  çevirmesidir. 

Oz molekülünde değişik C atomlarındaki - O H lar, C-C zincirine göre aynı 
ya da farklı  yönde yerleşmiş olduklarından kapalı formülü  aynı olan çok sayıda oz 
oluşmuştur, örneğin 

CHO 

CH 2 OH 
D glukoz 

CHO 

CH 2 OH 
D mannoz 
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Tiegın komadaki) hastalarda kullanılır. Glukoz vücutta metabolize edilir, serbest 
kalan su, ekstrasleüler  ve intraselüler  sıvı bölmelerindeki eksikliği tamamlar. 

Dehidratasyon tedavisinde glukozun % 0.9 luk NaCI çözeltisi içindeki % 5 
lik solusyonu da kullanılır. Bu solüsyon alyuvarlarla  izotonik değildir. Ancak glukoz 
vücutta metabolize olup kaybolduğundan, kalan sıvı bu kez % 0.9 luk NaCI çözel-
tisi olarak etki eder. Ayrıca, glukozdan ötürü, besleyici değeri de vardır. 

% 5-20 lik glukoz çözeltisi angina pektoris ya da kalp adalesi zafiyetinde, 
tek başına ya da diğer ilâçlarla birlikte enjekte edilir. 

Pomadı ya da yüksek konsantrasyonlu glukoz çözeltisi su çekici ve antiseptik 
etkilidir; % 33-50 lik çözeltisi osmo-terapide, ödem boşaltıcı olarak kullanılır. 

Fermantasyon endüstrisinde, teknikte aynaların gümüşlenmesinde ve şe-
kercilikte kristallenmeyi önleyici olarak önemli bir yeri vardır. 

Enjektabl çözelti hazırlanmasında kullanılacak olan glukozun pirojen mad-
deler taşımaması gerekir.  Bazı farmakopelerde  bu amaçla kullanılacak pirojensiz 
glukoz "Glucosum pro infusione",  ayrı olarak yazılıdır. 

Türk Farmakopesinde yazılı olan "Glucosi Injectio" sıvı ve besin yedeği, 
"Glucosi et Natrii Chloridi injectio" ise sıvı, besin ve elektrolit  yedeği olarak 
kullanılır. 

Avrupa Farmakopesinde yazılı olan "Dextrosum Anhydricum ad usum Paren-
terale", D (+ ) glukopiranoz'dur.  Beyaz, kokusuz, kristalize ve tatlı lezetli oluşu 
ile suda etanolden daha çok çözünebilmesi, Ph. Eur.'de verilen özelikleridir. 

"Dextrosum Monohydricum ad usum Parenterale"  Ph. Eur.'da yazılı olan 
ikinci bir drogdur.  Bu, D(+) glukopiranozun monohidratıdır.  özelikleri yukarı-
dakinin aynıdır. 

MEL (TK) Bal 

Bal, balansının Apis mellifera  (Apidae) çiçek nektarlarından  topladığı özsu 
içindeki sakarozun, arının midesinde iversiyona uğraması sonucu meydana gelen 
bir üründür. 

Bir kovanda bulunan üç cins arıdan işçi arılar  petekleri bal ile doldururlar  ve 
gözlerin üstünü balmumu ile örterler.  Sonbaharda kovandan alınan peteklerdeki 
bal ya ısıtılarak (eritilmiş bal) ya sıkılarak yahut ta santrifüj  ile (süzme bal) elde 
edilir. 

Arının yararlandığı  bitkiye bağlı olarak bal açık sarıdan kırmızımsı sarıya ka-
dar değişen renkte, kendine özgü kokuda, tatlı lezzetli, koyu şurup kıvamında bir 
sıvıdır. Taze iken şeffaf  olduğu halde zamanla içinde glukoz kristalleri  oluşarak 
opak bir hal alır. 
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Bir ozun hem a- hem de (3- izomeri bulunuyorsa, taze hazırlanmış sulu çözel-
tisinin başlangıçtaki polarize ışığı saptırma açısı giderek ve derece derece değişir, 
sonunda belirli bir değerde, değişmeden kalır. İşte bu olaya mutarotasyon,  saptırma 
açısının değişmeden kalan son değerine de ozun spesifik  çevirmesi  adı verilir. 

örneğin, suda çözülmüş a-glukoz kristallerinin  polarize ışığı saptırması baş-
langıçta yüksek iken bu değer zamanla düşer ve sonunda değişmeden kalır; böylece 
sulu çözeltide, bu iki stereoizomer  arasında bir denge sağlanmış olur. (a- glukozun 
spesifik  çevirmesi + 112°; (3- glukozunki + 19° dir. ölçülen değişmez değer 
a — 52°. 8, glukozun spesifik  çevirmesidir. 

Oz molekülünde değişik C atomlarındaki -OH lar, C-C zincirine göre aynı 
ya da farklı  yönde yerleşmiş olduklarından kapalı formülü  aynı olan çok sayıda oz 
olpşmuştur, örneğin 

CHO 

CH 2 OH 
D glukoz 

CHO 

CH 2 OH 
D mannoz 



Yapıları birbirine çok benziyen ozların isimlendirilmesinde bu ayrıcalıktan 
da yararlanılır.  İsminin başında D harfi  bulunan oz molekülünde, karbonil grubuna 
(-CHO, ya da ^ C = 0 grubuna) en uzak sekonder alkol grubu, projeksiyon düzle-
leminde, C-C zincirinin sağında yer almış demektir (örn. D glukoz). Eğer adı geçen 
-OH, C-C zincirinin sol trafında  bulunuyorsa bu, L harfi  ile belirlenir  (örn. 
L arabinoz). Bu işaretlenmenin polarize ışığı saptırma ile bir ilişkisi yok-
tur. 

Bitkilerde bulunan ozların başlıcaları bazı pentoz ve heksozlardır.  Bunlar 
serbest olarak bulunabildikleri gibi çoğu kez etken maddelerin ya da yan ürün-
lerin bileşiminde yer alırlar;  bazan da ilâç hammaddelerini oluştururlar.  Bu neden-
lerle eczacılıkta ve farmakognozide  önemli bir yer tutarlar.  Örneğin, D ve L ara-
binoz ile D ksiloz poliholozitlerde en çok rastlanan, D riboz ise ribonukleik asitte 
yer alan aldopentozlardır. 

CHO CHO CHO CHO 

CH 2 OH 

D arabinoz 

CH ? OH 
L arabinoz 

CH 2 OH 

D ksiloz 

CH 2 OH 

D riboz 

Altı karbonlu pentozlara metil pentoz adı verilir.  Metil pentozların bazıları, 
örn. L ramnoz, D ve L fukoz,  D tevetoz önemli heterozitlerin  ozları olarak bi-
linirler.  Tevetoz bir metil pentoz metil eteridir. 

CHO CHO CHO 

C H , 0 -

CH3 

L ramnoz 

CH ? 

D fukoz 

C H 3 

D tevetoz 

Metil pentozlarda, ikinci karbona bağlı - O H grubunun kalkması ile 2-dezoksi 
metilpentozlar oluşur. Bunlar özellikle kardiyoaktif  heterozitlerin  bileşiminde yer 
almaktadırlar:  D digitoksoz, D simaroz, L oleandroz. Simaroz ve oleandroz 
2- dezoksimetilpentoz metil eteridirler. 



CHO 
ı 
CH, 

CH3 

D digitoksoz 

CHO 
I 
CH2 

— O C H 3 

CH3 

D simaroz 

CHO 
I 
CH2 

— O C H 4 

CH3 

L oleandroz Aldoheksozlardan en önemlisi ve en sık rastlananı Dglukoz'dur. Serbest halde 
özellikle meyvalarda bulunan bu oz, bir çok holozit ve heterozit'in molekül 
yapısına da girmektedir.  Yine aldoheksozlardan olan D mannoz, D glukozun 
epimeridir;  2. karbon atomu dışında tüm konfigürasyon  aynıdır; doğada serbest 
olarak çok ender bulunur. 

D galaktoz da D mannoz gibi bir çok poliholozitin, zamk ve müsilajların ya-
pısında yer almakta ve yüksek bitkilerde yaygın olarak bulunmaktadır. 

CHO CHO CHO 

CH 2OH 
D glukoz 

CH2OH 
D mannoz 

CH2OH 
D galaktoz 

Ketoheksozlardan D fruktoz'a  ( = levuloz) serbest olarak özelikle meyva-
larda ve sık olarak rastlanır,  ayrıca bazı heterozitlerin  molekül yapısına da girmek-
tedir. Bu gruptan L sorboz ve ketopentozlardan D ribuloz da sayılabilir. 

CH 2OH 
— O 

CH2OH 
D fruktoz 

CHJOH 

— O 

CH 2 OH 
L sorboz 

CH2OH 

1 = 0 

CH 2OH 

D ribuloz 

Bitkiler aleminde rastlanan ozlar, yalnızca şimdiye dek anlatıldığı biçimde 
yani yalın halde değildir. Oksidasyon ve redüksiyon ürünlerine rastlandığı gibi 
ester yapısı ya da amin yapısı gösterenlere  de tanık olunur ki bu bileşikler, ozların 
türevi olarak kabul edilir. 







Ozların ve Oz Türevlerinin  Genel Özelikleri, Tanımı  ve Miktar Tayini:  Ozlar ve 
türevleri,  büyük bir çoğunlukla tatlıdırlar. 

Alkol (-OH) gruplarından ötürü s u d a ç ö z ü n ü rler. 
Organik çözücülerde ç ö z ü n m e z ler. 
Sudaki çözeltileri o p t i k ç e a k t i f t i r . 
Ozların kristallenmesi genellikle çok zordur.  Ancak temizken ve güçlükle 

kriştallenebilirler.  Polioller ise etanolden kolayca kristallenirler. 
Redüktör grubu (aldehit/keton) bağlı olmayan, serbest olan bütün ozlar ve 

uronik asitler r e d ü k t ö r'dür.  Alkali ortamda metal tuzlarını indirgerler,  ör-
neğin, FEHLİNG belirtecinden (alkali CuS04 ve Na, K tartarat)  kırmızı renkli 
Cu20' i çöktürürler. 

Bir bitkide ozun varlığını saptamak için MOLISCH belirtecinden yararlanıla-
bilir. Bitkinin incelenecek bölümünden çok ince olmayan bir kesit alınır, üzerine 
I damla % 15-20 lik a-naftol  çözeltisi, sonrada birkaç damla derişik H 2 S 0 4 

damlatılır. Kesitin birden bire menekşe renge dönüşmesi bitki parçasında glukoz, 
fruktoz,  sakaroz ya da inülinin varlığını kanıtlar. 

Aynı işlem bir tüp içindeki bitki ekstresi ile de yapılabilir. Menekşe rengin 
oluşması bir çok oz ve ozitin varlığını gösterir. 

Ozların tanınmasında, asitli ortamda ısıtma sonucu furfuralın  oluşmasından 
yararlanılır.  Furfural,  fenol ya da aminlerle renkli kondensasyon bileşikleri verir. 

OH 

a - naftol 

CHO 
Pentoz Furfur?! 

Metil pentoz Meti l furfural 

Heksoz Hidroksimetil furfural 
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Ketozların, örneğin fruktozun  tanımı için çok uygulanan bir deney SELIVA-
NOFF deneyidir. Oz çözeltisine 1-2 tane rezorsinol  kristali ve eşit hacimde derişik 
HCI katılır. Kaynar subanyosuna alınan deney tübünde, birkaç dakika içinde kır-
mızı bir renk oluşması ketoz varlığını kanıtlar. 

Pentozların aranması için oz içeren çözelti eşit hacimde derişik HCI ile birkaç 
dakika ısıtılır (drş. HCI pentozları furfurale  çevirir),  bir tane floroglusinol  kristali 
katılmasıyla oluşan kırmızı renk, pentozların varlığını gösterir;  aynı deneyle me-
nekşe renk meydana gelirse uronik asitlerin bulunduğu anlaşılır. 

Pentozlar ayrıca, orsinol ile pembe-menekşe bir renk oluştururlar  ki bu renkli 
bileşik, amil alkolle tüketilebilir. 

Rezorsinol Floroglusinol Orsinol 

Dezoksiozlar: Oz molekülündeki karbon atomlarından biri, -OH grubu 
taşımıyabilir, bunu belirlemek için "dezoksi" ön ekinden yararlanılır.  -OH taşı-
mı/an C atomunun numarasını da söyliyerek hldroksilsiz olan konum açıkça anlatıla-
bilir, örneğin 2 dezoksi metilpentoz'da, metil pentozun 2 numaralı konumunda 
-OH grubu yok demektir. 

Dezoksiozlar, bazı önemli kalp heterozitlerinin  bileşiminde yer aldıklarından 
bu şekerlerin  tanınması için renk reaksiyonları  aranmıştır.  KELLER KILIANI 
reaksiyonu ve PESEZ reaksiyonu çok kullanılan reaksiyonlardır. 

KELLER KILIANI reaksiyonunda oz, az miktarda Fe+3 tuzu (örn. FeCI3) içeren 
glasiyal asetik asitte çözülür. Deney tübü biraz eğik tutularak kenarından de-
rişik H 2 S 0 4 sızdırılır  ve iki tabakanın oluşması sağlanır. Başlangıçta birbiriyle  ka-
rışmıyan bu iki tabakanın ayrılma yüzeyinde koyu mavi bir halka görülürse 2-
dezoksi oz var demektir. 

PESEZ reaksiyonunda, 2-dezoksi oz aranacak çözeltiye ksantidrolün (C 1 3 H 1 0 O 2 ) 
asetik asitteki çözeltisinden katılır, pembe rengin oluşması, sonucun olumlu olması 
anlamına gelir. 

OH 
Ksantidrol 







bir yöntem olan FEHLING yöntemi yerine, farmakognozide,  bu yöntemin değiş-
rilmiş biçimi olan BERTRAND yönteminden yararlanılır.  Bu yöntemde ozun çok 
miktarda .bulunma koşulu yoktur. 

FEHLING yöntemi ile BERTRAND yönteminin başlangıç evreleri  aynıdır; 
şöyle ki, oz çözeltisi alkali ortamda, hesaplanandan biraz fazla CuS04 çözeltisi ile 
kaynatılır. Çöken kırmızı Cu 2 0 süzülerek alınır. 

BERTRAND yönteminde, bu Cu 2 0 demir (III) sülfat  çözeltisi içinde ve sülfürik 
asitli ortamda çözülür. Aşağıdaki denklem uyarınca meydana gelen demir (II) 
sülfat, 

C u 2 O + Fe2 (S04)3 + H 2 S0 4 > 2 C u* S0 4 + H 2 0 + F e' S0 4 

ayarlı permanganat çözeltisiyle titre edilîr  ve evvelce hazırlanmış ampirik bir cet-
vel yardımıyla, oz miktarına geçilir. 

Çöktürülen kırmızı C u 2 0 ten iyodometrik olarak ta oz tayinine gidilebilir. 
İyodometride, Cu20, sülfürik  asitli ortamda iyodür-iyodat çözeltisinde çözülür, 
açığa çıkan l2 , ayarlı sodyum tiyosülfat  ile titre edilerek oz miktarına geçilir. 

c t ' o + 3 K l ' + K İ O3 + 4 H 2 S 0 4 —> 2 î2 + 2CuS04 + 2 H 2 S 0 4 + 4 H 2 0 

Ozların renkli bileşiklerinden yararlanabilme olanağı varsa, miktar tayini 
k o l o r i m e t r i  k yöntemle yapılabilir. Redüktör ozlar kâğıt kromatografi-
sinde uygun bir çözücü ile sürüklenir,  ayrılan ozlar alkali trifenil  tetrazolium ile, 
kırmızı renkli lekeler biçiminde ortaya çıkarılır,  kesilerek ayrılan lekeli parçalar, 
% 10 derişik HCI içeren piridin ile elue edilir (yıkanır). Böylece piridine geçen kır-
mızı renkli çözeltinin optik yoğunluğu (dansitesi) uygun bir kolorimetrede  ölçü-
lerek, ozun miktarı saptanır. 

Trifenil  tetrazolium 

Ozlar bitkilerde çoğu kez birkaç tanesi bir arada olmak üzere bulunur, bu 
bakımdan birden fazla ozun birbiri  yanındayken tayinine ilişkin yöntemler de far-
makognozi açısından önemlidir. Örneğin, aşağıdaki biçimde bir karışıma bitkilerde 
rastlanabilir: 
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glukoz aldoz 
fruktoz  ketoz 
sakaroz . glukoz + fruktoz  (diholozit) 
melezitoz glukoz + fruktoz  + glukoz (triholozit) 

Önceden de söylediğimiz gibi, holozitlerseyreltik  mineral asitlerle kaynatılarak 
vaya bazı enzimlerle belirli koşullarda bekletilerek hidroliz edilebilir ve redüktör 
ozlar serbest hale geçer. Bu esastan ve redüktör  ozların bu özeliğinden yararla-
narak miktar tayini yapılır. Buna göre: 

1- önce aldoz tayini yapılır: bunun için iyodun alkali ortamda ve belirli reak-
siyon koşullarında yalnız aldozlara etki etmesinden yararlanılarak  (iyoddmetrik 
yöntemle) glukoz miktarı bulunur: G. 

2- İkinci tayin redüktör  oz tayinidir (Fehling metodu). Burada fruktoz  ve 
glukoz bulunacaktır. Buna Rj diyelim. R t - K = fruktoz  miktarını verir:  F. 

3- Karışım (oz + ozitler), sakarozu |5arçalıyan ve seçici bir enzim olan 
i n v e r t a z ile hidroliz edildikten sonra tekrar  bir redüktör  oz tayini yapılır: R2 

R 2 - K t = İ invert şekerdir.  İ x 0.95 = sakaroz miktarını verir. 

4- Son tayin ise dilüe asitle (veya emülsinle) hidrolizden sonra redüktör  şeker 
tayinidir: R3 

R 3 - R2 = M triholoziti verir.  M x 0.93 = melezitoz miktarıdır. 

Oz türevlerini  oluşturan poliol, onik ve uronik asitlerle, ozamin ve oz ester-
lerine ait özel tanıma ve miktar tayini yöntemlerine bu gruplardan olan drogların 
anlatılması sırasında değinilecektir. 

Oz ve Oz Türevlerinin  Farmakognozi  Yönünden  Önemi: Ozlar herşeyden önce, 
besin olarak önemli maddelerdir.  Glukoz, sakarozdan daha az tatlı olmakla beraber, 
barsak yüzeyinden kolayca rezorbe olarak kısa zamanda yüksek kalori sağlar. İlâç 
hammaddesi olarak % 5 lik çözeltisi parenteral  beslenmede, % 35-50 lik çözeltisi 
ise intravenöz yoldan osmo-terapide (kanın osmotik basıncını arttırarak  doku 
sıvısının akışını sağlamada) ödem boşaltıcı olarak kullanılır. 

Bazı oz ve oz türevleri  (örn. fruktoz  ve sorbitol) diyet olarak kullanıldığı gibi 
ilâçların bileşiminde de yer alır; C vitamini skorbitte, Ca glukonat ve levülonat 
raşitizmde kullanılır, mannitol laksatif,  sorbitol kolagog, inozitol büyüme faktörü 
olarak bazı ilâçların bileşimine girer. 

Bazı bakterilerin  tanımında (örn. ksiloz ve mannitolden), ferment  reaktifi 
olarak (örn. arabinoz ve ramnozdan) ve bazı organ fonksiyonlarının  denetiminde 
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Tiegın komadaki) hastalarda kullanılır. Glukoz vücutta metabolize edilir, serbest 
kalan su, ekstrasleüler  ve intraselüler  sıvı bölmelerindeki eksikliği tamamlar. 

Dehidratasyon tedavisinde glukozun % 0.9 luk NaCI çözeltisi içindeki % 5 
lik solusyonu da kullanılır. Bu solüsyon alyuvarlarla  izotonik değildir. Ancak glukoz 
vücutta metabolize olup kaybolduğundan, kalan sıvı bu kez % 0.9 luk NaCI çözel-
tisi olarak etki eder. Ayrıca, glukozdan ötürü, besleyici değeri de vardır. 

% 5-20 lik glukoz çözeltisi angina pektoris ya da kalp adalesi zafiyetinde, 
tek başına ya da diğer ilâçlarla birlikte enjekte edilir. 

Pomadı ya da yüksek konsantrasyonlu glukoz çözeltisi su çekici ve antiseptik 
etkilidir; % 33-50 lik çözeltisi osmo-terapide, ödem boşaltıcı olarak kullanılır. 

Fermantasyon endüstrisinde, teknikte aynaların gümüşlenmesinde ve şe-
kercilikte kristallenmeyi önleyici olarak önemli bir yeri vardır. 

Enjektabl çözelti hazırlanmasında kullanılacak olan glukozun pirojen mad-
deler taşımaması gerekir.  Bazı farmakopelerde  bu amaçla kullanılacak pirojensiz 
glukoz "Glucosum pro infusione",  ayrı olarak yazılıdır. 

Türk Farmakopesinde yazılı olan "Glucosi Injectio" sıvı ve besin yedeği, 
"Glucosi et Natrii Chloridi injectio" ise sıvı, besin ve elektrolit  yedeği olarak 
kullanılır. 

Avrupa Farmakopesinde yazılı olan "Dextrosum Anhydricum ad usum Paren-
terale", D(+) glukopiranoz'dur.  Beyaz, kokusuz, kristalize ve tatlı lezetli oluşu 
ile suda etanolden daha çok çözünebilmesi, Ph. Eur.'de verilen özelikleridir. 

"Dextrosum Monohydricum ad usum Parenterale"  Ph. Eur.'da yazılı olan 
ikinci bir drogdur.  Bu, D (+ ) glukopiranozun monohidratıdır.  Özelikleri yukarı-
dakinin aynıdır. 

MEL (TK) Bal 

Bal, balansının Apis mellifera  (Apidae) çiçek nektarlarından  topladığı özsu 
içindeki sakarozun, arının midesinde iversiyona uğraması sonucu meydana gelen 
bir üründür. 

Bir kovanda bulunan üç cins arıdan işçi arılar  petekleri bal ile doldururlar  ve 
gözlerin üstünü balmumu ile örterler.  Sonbaharda kovandan alınan peteklerdeki 
bal ya ısıtılarak (eritilmiş bal) ya sıkılarak yahut ta santrifüj  ile (süzme bal) elde 
edilir. 

Arının yararlandığı  bitkiye bağlı olarak bal açık sarıdan kırmızımsı sarıya ka-
dar değişen renkte, kendine özgü kokuda, tatlı lezzetli, koyu şurup kıvamında bir 
sıvıdır. Taze iken şeffaf  olduğu halde zamanla içinde glukoz kristalleri  oluşarak 
opak bir hal alır. 
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Resim 2. Rhododendron flavum 

- p n n p p ^ m p ^ ^ 

Resim 3. Pulpa Tamarindorum 

Resim I . İkiz derede bal kovanları 



Resim 4. Manna 

Resim 5. Manna depuratum 

Resi m 6. Gezengevi 



Türkiye'de, değişik yörelerden elde edilen, değişik tat ve kokuda (çiçek balı, 
çam balı, sakız balı, anzer balı) bal bulunmaktadır (Resim I). 

Bal % 62-83 kadar invert şeker içerir.  Bunun yanında glusitlerden bir miktar 
sakaroz (% 1-10) He dekstrin, protein, organik asitler, asetilkolin, mineral tuzlar, 
antibakteriyel etkili bileşikler de bulunmaktadır. 

İhtiva ettiği ozlardan ve vitaminlerden dolayı besleyici lavman olarak kulla-
nılır. Bilhassa çocuklarda laksatif  bir etkisi de vardır. 

Bal, redüktör  özelliğinden dolayı bazı kodekslerde ferro  tuzlarından preparat 
hazırlamak için kullanılır. Böylece II değerli demirin III değerli hale geçmesi ön-
lenmiş olur. Ağız yoluyla II değerli demir tuzları daha kolay absorbe olmaktadır. 

Kalp rahatsızlıklarında  ve soğuk algınlığında kullanılmıştır. Hızla ve kolayca 
rezorbe olur. Eski Mısırlılar  yara iyileştirmede kullanırlardı.  Etki ozmotik durum-
dan ileri, gelir, sıvı akışı sağlanır, kan dolaşımı hızlanır ve yerel dayanıklılık artar. 
Bal, antibakteriyel etki de göstermektedir. 

MEL D E P U R A T U M (TK) Temizlenmiş Bal 

40 kısım bal 60 kısım suda eritilir.  Hidroklorik  asitle muamele edildikten sonra, 
su ile yıkanıp demirinden kurtarılmış  3 kısım beyaz kil ile karıştırılır.  Yarım saat 
su banyosunda ısıtılır. Durulduktan sonra sıcakken süzülüp su banyosunda buhar-
laştırmak suretiyle yoğunluğu 1.34 e ayarlanır. 

Eczacılıkta kullanılan temizlenmiş baldır. 

Ar ı Sütü (La Gelee Royale) 

Arı sütü, işçi arıda, başta, beyinin iki yan tarafındaki  guddelerden salgılanan bir 
sıvıdır. İşçi arılar  aktif  hayatlarının 6 ncı gününden itibaren arı sütü salgılamağa 
başlarlar  ve bu salgılama 10-12 inci güne kadar devam eder; sonra tükürük bezleri 
artık körelir.  Arı sütü kovanda besleyici gıda olarak kullanılır. Yumurtadan çıkan 
larvalar  ilk 3-4 gün arı sütü ile beslenir ve hızla büyüyerek ilk ağırlığının 1000 
misline erişirler.  Beyarı gözlerindeki larvalar  bir müddet daha arı sütü ile besle-
nerek yavaş yavaş farklılaşır  ve beyarıyı meydana getirirler. 

Arı sütü beyarı gözlerinden toplanır. Larva evresinin üçüncü gününden sonra, 
larva kemik bir pensle alınır ve kemik, tahta veya plastik spatülle hücrenin içindeki 
arı sütü toplanır veya küçük bir trompla vakumda emilir. Kullanılan malzemenin 
steril olması lâzımdır, çünkü arı sürü mikroorganizmalar  için iyi bir kültür orta-
mıdır. Bir beyarı hücresi 100-250 mg arı sütü içerir.  Yani Ig ürün elde etmek 
için 4-10 hücreye ihtiyaç vardır  ve bir kovan yılda ancak 170-200 g arı sütü vere-
bilir. Gayet koyu, kondanse süt kıvamı ve renginde, asit reaksiyonda, özel bir kokusu 

35 







Succus Cerasi 

Prunus cerasus (vişne) taze meyvalarının sıkılmasıyla kazanılan bir usaredir. 

Drupa tipindeki olgun meyvalar toplandıktan sonra sap ve çekirdekleri  ayık-
lanır, kabaca ezilir, % 0.1 oranında benzoik asitle iyice karıştırılarak  bekletilir. 
Karışımdan alınan küçük bir örnek süzülüp hacminin yarısına kadar etanol ile ka-
rıştırıldıkta,  30 dakika içinde bir bulanma meydana gelmiyorsa bekletmenin ye-
terli olduğuna karar  verilir.  Sonra karışım sıkılır ve süzülür. 

Atomatik şurup yapımında kullanılan bu drog % I den az malik asit içerme-
melidir. 

Succus Rubi İdaei 

Vişne usaresinde uygulanan yöntemle, Rubus idaeus (ahududu) ya da R.strigosus 
meyvalarının taze iken sıkılmasıyla elde edilir. Bu usare, sitrik asit üzerinden hesap-
lanmak üzere en az % 1.5 asit içermelidir. 

Bu drog da aromatik şurupların  hazırlanmasında kullanılır. 

Bu iki uSare de, pektin fermantasyon  yoluyla önceden parçalandığı için, şurup 
hazırlanırken  jel meydana getirmez, berrak  olur. 

Saccharum Ustum, Karamel 

Glukoz ısıtılınca tadı acılaşır, rengi koyu esmere dönüşür ve homojen bir kitle 
meydana gelir. Bu karamel sakarozdan hareketle de oluşabilir, ancak sakarozu 
ısıtırken çok az alkali karbonat ya da çok az mineral asit katılmalıdır. 

Karamelin kendine özgü yanık şeker kokusu ve hoşa giden acı bir tadı vardır. 
Dilüe etanolde % 55'e kadar çözünür, su ile her oranda karışır  ve % 0.1 lik sulu 
çözeltisi sarı-turuncu  renktedir.  Bu özelliklerinden ötürü eczacılıkta bazı pre-
paratlara  renk vermekte kullanılır. 

GLUKOZUN FERMANTASYONUYLA ELDE EDİLEN DROGLAR 

Tatlı meyvelerin bekletilmesiyle alkollü içki yapılır. Bu eskide'nberi bilinen ve 
uygulanan bir yöntemdir. Bu amaçla en çok kullanılan meyva üzümdür. Üzümün 
fermantasyonuyla  etanol ve şaraplar  yanında potasyum bitartarat  ve tartarik  asit 
gibi yan ürünler  de oluşur. Bunlar hem eczacılıkta hem de başka endüstri dallarında 
kullanılan ürünlerdir. 

Fermantasyon latince fervere  ( = kaynamak) sözcüğünden gelmektedir. Al-
kol fermantasyonunda  hava kabarcıklarının  çıkması bu olaya "fermentio"  adının ve-
rilmesine neden olmuştur. Fermantasyonda mikroorganizmaların  rol oynadığı 
PASTEUR'den sonra daha iyi bir biçimde açıklanmıştır. 
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Fermantasyon teknolojisindeki aşamalar sonucu, alkol ve solvanlar (örn. etanol 
aseton, gliserol), organik asitler (sitrik, glukonik, laktik, oksalik, tartarik  asit gibi), 
basit ve klasik maddeler yanında amino asitler, antibiyotikler,  vitaminler, stero-
idler gibi karmaşık yapılı maddeleri de elde etmek olanağı bulunmuştur. 

E T H A N O L U M (TF) Etanol 

En eski fermantasyon  ürünlerinden biri olan etanol, etil alkol ve su karışımı-
dır. İlk kez XII. yüzyılın ikinci yarısında uygulanan bu yöntem sonucu elde edilen 
ürüne "Aqua Vital" yani hayat suyu adı verilmiş ve kuvvet verici, ömür uzatıcı 
olarak nitelenmiştir. 

Glusitlerin ve özellikle heksozların, C 0 2 kaybetmesi ve etanole dönüşmesi, 
alkol fermantasyonu  olarak isimlendirilir: 

C 6 H I 2 ° 6 2 C 2 H 5 0 H + C02 

Spontane alkol fermantasyonunda,  üzüm suyundan hareket edilir. Burada 
fermantasyonu  yapan mikroorganizma,  Saccharomyces  ellipsoıdeus (Saccharomyceta-
ceae) tur. 

Etanol elde edilişinde mısır ve patates gibi nişastalı kaynaklardan da yarar-
lanılır. Bu yöntemde, birinci aşamada holozitin parçalanması gerekir.  Bu amaçla 
nişasta (mısır, buğday, patates) su ile sıcakta pelteleştirildikten sonra, seyreltik 
HCI veya amilaz veren bakteriler  ya da maltta bulunan diastaz ile hidroliz edilir 
(Saccharomyces  cinsi, nişastayı hidroliz edecek olan amilaz fermentini  meydana 
getirmez). Bu hidrolize sakarifikasyon  adı verilir. 

< C 6 H I 0 ° 5 >n + " / 2 H 2 ° n / 2 C I2 H 22 ° l l 
Nişasta Diastaz Maltoz 

Sakarifikasyon  sırasında ara ürün olarak amilodekstrin, eritrodekstrin  ve ak-
rodekstrin  de oluşur. 

Sakarifikasyon  tamamlandıktan sonra ortama bira mayası katılır, böylece mal-
taz fermenti  maltozu glukoza dönüştürür: 

C , 2 H 2 2 O n + H 2 0 2 C 6 H | 0 0 5 

Maltoz Maltaz Glukoz 

Etanol elde etmede melastan da yararlanılır.  Melasta bulunan sakaroz fermante 
olmadığından önce invertaz ile glukoz ve fruktoza  ayrılır.  Glukozun fermantasyonu 
ile etanole geçilir. 

Türkiye'de üretilen etanolün çoğu melastan hareketle şeker fabrikalarında 
elde edilmektedir. • 

Bitkilerin odun kısmında ksiloz ve benzeri pentozların varlığı bilinmektedir. 
Torula  utilis isimli mantar, pentozların fermantasyonunu  gerçekleştirir. 
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Kâğıt endüstrisinde oluşan yan ürün sülfit  sıvısı içinde, az da olsa (% 2-4 kadar), 
fermante  olabilen glukoz bulunur. Gerektiğinde bu da bir kaynak olarak kullanıl-
maktadır. Yine çok zengin olmıyan bir kaynak olarak bazı likenlerden de yarar-
lanılır, örn. Cladonia rangiferina'nın  I kg'ından 1/2 litre etanol elde edilir. 

Denizlerinde geniş alg toplulukları olan ülkelerde, etanol elde edilişinde alg-
lerden de yararlanılmaktadır. 

Etanolün fermantasyon  yöntemiyle elde edilişinde ana madde yanında gliserol, 
amil alkol, asetik asit, süksinik asit gibi alkol ve asitler ile az miktarda aldehitler 
de meydana gelmektedir. Kullanılan mayada ya da fermantasyon  koşullarında bazı 
değiştirmeler  yapılarak bu yan ürünlerden biri çoğaltılabilir ve birinci ürün duru-
muna geçirilebilir,  örneğin, ortam alkali yapılır ve sülfit  iyonları katılırsa gliserol 
birinci ürün olarak elde edilir (gliserolun elde ediliş yöntemlerinden biri). 

Bazan benzer bir değişiklik, bizim katkımız olmadan meydana gelebilir. Ör-
neğin, fermantasyon  sırasında etanolun konsantrasyonu yeterli düzeye yüksel-
miştir ya da ortam iyi korunmamıştır,  bu durumda Mycoderma  aceti (Acetobacter 
aceti) nin etkisiyle, etanol yerine asetik asit oluşur. Bu reaskiyonda ara ürün aset-
aldehittir. 

C 2 H g O H + 0 2 C H 3 COOH + H 2 0 

Etanol M. aceti Asetik asit 

Fermantasyon uygun koşullarda tamamlanmışsa elde edilen sıvı % 15 kadar 
etanol içerir.  Ortamdaki yan maddelerden arınması için fraksiyonlu  distilasyon 
uygulanır. Distilasyonda ilk geçen, kuvvetli ve fakat  hoş olmıyan kokulu ürün, 
aldehitler yanında etil asetatı içerir.  Orta ürün etanoldür. Distilasyon kabında 
kalan artıkta ise özellikle amil alkol bulunur. Fraksiyonlu distilasyonla temiz-
lenmiş etanol % 96 lıktır. 

Etanol renksiz, kendine özgü kokulu, tadı yakıcı olan uçucu ve parlayıcı bir sı-
vıdır. Türk Farmakopesinde 3 etanol yazılıdır: 

E T H A N O L U M (TF) Etanol; %95-96.8 h/ h (92.5-95.0 a/a) etanol. 

E T H A N O L U M A B S O L U T U M (TF) Absolü Etanol; % 99 h / h etanol. 

E T H A N O L U M D I L U T U M (TF) Dilüe Etanol: %69.1 -71 .0 h/ h etanol. 

Etanol hem ilâç olarak hem de endüstride kullanılan bir maddedir. Santral 
sinir sisteminde genel depresyon meydana getirir,  özel bazı durumlarda anestezi 
amacıyla ameliyatlardan önce ve sonra, IV verilebilir.  % 70 lik çözeltisi hem dı-
şarıdan antiseptik olarak, ve hem de aletlerin antisepsisinde kullanılır. 
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% 50 lik çözeltisi astrenjan ve nem çekici olarak uygulanacak losyonların 
hazırlanmasında kullanılır. Antiripetlk  olarak ve deriyi soğutmada % 25 lik çözel-
tisi uygulanır. 

Sedatif  ve uyku verici etkidedir; vazodilatatördür;  ufak dozlarda, alkollü 
preparat  halinde iştah açıcı ve tonik olarak kullanılır. 

Eczacılık sanayiinde tentür, alkola, alkolatür ve alkollü ekstre hazırlanmasında, 
çözücü olarak kullanılır. 

Kloroform,  iyodoform  gibi maddelerin elde edilişinde hareket maddesidir. 

Parfümeride  eritici olarak yararlanılır. 

Etanolün elde edilişinde meydana gelen yan ürünlerde (amil alkol gibi) 
sanayide kullanılır. 

Türkiye'de, etanol üretiminin çok büyük bir bölümü Şeket Fabrikaları  A.Ş. 
tarafından  gerçekleştirilir.  Melastan etanol elde eden bu fabrikaların  yıllık üreti-
mi 40 milyon litre civarındadır.  4250 sayılı "İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı" 
kanununa göre şeker fabrikaları  kendi yan ürünlerinden alkol üretebilir,  ancak bu-
nu Tekel'e satmak zorundadır.  Tekel'in üzüm suyundan etanol elde eden ünitele-
ri olduğu gibi Tariş'in de İzmir - Hal kapı nar'da bir incir ispirto fabrikası  vardır. 

Şeker fabrikalarının  üretim kapasitesi bu gün dahi 2,5 katına arttırılabilirse 
de, etanolün yurt içi talebi, bu arttırımı  gerektirmemektedir.  Etanol'den eter, 
etil klorür,  asetaldehit, asetaller, asetik asit ve kloroform  gibi kimyasal maddelerin 
elde edilme teknolojileri yurdumuzda geliştikçe, etanol ihtiyacı ve buna bağlı 
olarak ta etanol üretimi artacaktır. 

V İ N U M (TK) Şarap 

Glukoz içeren bitki usarelerinin fermantasyonuyla  şaraplar  elde edilir. Şarap-
lar normal olarak % 12 civarında, kuvvetli şaraplar  % 20 kadar etanol ihtiva ederler. 
Usarenin cinsine ve özeliğine göre çeşitli Saccharomyces  türleri  ile çeşitli fer-
mantasyon usulleri uygulanır. Böylece değişik tipte ve kalitede şarap elde edilir. 
Tıirk Kodeksinde üzümden elde edilen beş tip şarap kayıtlıdır: 

Vinum albüm ( = beyaz şarap), V. forte  austerum ( = kuvvetli şarap) V. forte 
dulce ( = tatlı kuvvetli şarap), V. rubrum ( = kırmızı şarap), V. spumans ( = kö-
püren şarap). 

Şaraplar  bazı tonik ilâçların bileşimine girmekte ve bazı farmasötik  preparat-
larda eritici olarak kullanılmaktadır. 

Şarap elde edilişinde yan ürün olarak, dinlendirme küvetlerinin duvarına 
yapışan ve şarap taşı adı verilen bir madde de meydana gelir. Şarap taşı % 80-85 

41 



potasyum bitartarattan  ibarettir  ve temizlendikten sonra şekercilikte kullanılır; 
ya da bu maddeden tartarik  asit (Acidum tartaricum)  elde edilir. 

Tartarik  asit farmasötik  sanayide potasyum bikarbonatla birlikte efervesan 
granül ile tabletlerin hazırlanmasında ve gıda sanayiinde kullanılmaktadır. 

Potasyum Bitartarat 

Şarap elde edilmesi sırasında şarabın bekletildiği havuzların kenarında toplan-
mış bulunan şarap taşının veya şarabın süzülmesi sırasında filtrelerde  toplanan şa-
rap tortusunun temizlenmesi ile elde edilir. Temizlemek için, şarap taşı veya tortusu 
alkali ortamda suda eritilir,  süzülür, rengi giderilir  ve tekrar  asitlendirilerek 
çöktürülür. 

Potasyum bitartarat'tan  eczacılıkta müshil olarak yararlanılır.  Bu madde bil-
hassa gıda sanayiinde kabartma tozu (Baking povvder) yapımında kullanılır, 

A C İ D U M T A R T A R İ C U M (TF) Tartar ik  Asi t 

Şarap taşından temizlemeyle veya fermantasyon  yoluyla elde edilen tartarik 
asit eczacılık sanayiinde NaHC03 ve sitrik asit ile birlikte, efervesan  granül ve toz 
hazırlamada kullanıldığı gibi besin endüsritsinde de aranan bir maddedir. 

A C İ D U M CITRICUM (TF) Si t r ik Asi t 

Sitrik asit te fermantasyon  yöntemiyle elde edilen ürünler  arasındadır.  Melas-
tan (sakaroz) hareketle ve Aspergillus niger yardımıyla fermantasyon  gerçekleşir 
(İzmit'te fermantasyon  yöntemiyle sitrik asit elde eden bir fabrika  vardır). 

Sitrik asit ilk defa limon usaresinden elde edilmiştir. Bu amaçla, limonun 
sıkılmasıyla kazanılan özsu kaynatılır,  ince toz edilmiş CaC03 katılmasıyla kalsi-
yum sitrat çöker. Süzülüp ayrıldıktan sonra su ile çabucak yıkanır sonra seyreltik 
sülfürik  asit ile parçalanır.  Çöken CaS04 ayrıldıktan sonra süzüntüde kalan sitrik 
asit alçak basınçta yoğunlaştırılır  ve kristallendirilir. 

T.ürk Farmakopesine göre I mol billur suyu taşıyan renksiz kristaller  ya da 
beyaz toz biçimindedir. Kokusu yoktur fakat  tadı kuvvetli asittir. 

COOH CH 2 — COOH 

H O — O — C O O H CHOH 

CHOH C H 2 — C O O H 

Sitrik asit 
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Eczacılık sanayiinde efervesan  granül, şurup ve çözelti hazırlamakta kullanıl- | 
dığı gibi besin endüstrisinde limon tuzu adıyla bilinir ve limon yerine kullanılır. 
Çözeltisi dayanıklı değildir, kolayca mantar ürer. 

A C I D U M L A C T I C U M (TF) Lakt ik Asi t 

Bu asit ilk defa sütten elde edildiği için laktik asit olarak isimlendirilmiştir. 
Bugün genellikle glukoz çözeltisinden yada hidroliz edilmiş nişasta çözeltisin-

den hareketle elde edilir. Hazırlanan çözeltilerde glukoz konsantrasyonu % 10-15, 
ortamın pH sı 5.5-6.0 olmalıdır. Bu pH, % 10 luk CaCO, çözeltisi ile tamponlaya-
rak sağlanır. Fermantasyon için uygun sıcaklık 50°C, fermantasyonu  yürütecek mik-
roorganizma  Lactobacillus delbruckii  ya da L. thermophilus'tur.  Bu bakteriler,  sıcağa 
dayanıklı olduğundan başka mikrorganizmaların  ortamı kirletme tehlikesi de bü-* 
yük ölçüde önlenmiş olur. 

CH 3 
I 
CHOH 
I 

COOH 

Laktik asit 

Yukarıda verilen koşullarda fermantasyon  6 gün sürer.  Bu süre sonunda glukoz 
miktarı % 0.2 ye düşer ve verim, reaksiyona sokulan şeker üzerinden % 80-90 
arasındadır  (fermantasyonda  Rhizopus orizae'den  de yararlanılabilir,  süre kısa, 
36 saat, fakat  verim düşüktür, % 75). Bu evrede fermantasyonu  durdurmak gerekir, 
yoksa ortam butirik bakterilerle  kirlenir.  Bu amaçla ortama kireç katılarak pH 
10'a getirilirken  sıcaklık ta 80°C'ye yükseltilir.  Böylece hem bakteriler  ölür hem 
de fermentler  koagule olur. 

Laktik asit I8°C de sıvılaşan bir madde olduğundan kristallenerek  ayrılamaz. 
Bu nedenle fermantasyon  ürünü süzülerek ayrıldıktan sonra kömürle rengi 
giderilir.  Renksiz çözelti buharlaştırılırsa  kalsiyum laktat kazanılır. Bu çözeltiye 
sülfürik  asit katılınca kasiyum sülfat  çökerek ayrılır;  süzüntü teknik laktik asittir, 
teknik amaçlarla kullanılır. 

Laktik asidin arıtılması için bir kaç yöntem uygulanmaktadır. Sulu çözelti 
izopropil eterle tüketilir,  sonra uçurulur.  Laktik asidin esteri hazırlanır  ve bu ester 
distilasyonla ayrılarak  ortamdan uzaklaştırılır. 

Laktik asit sekonder ya da tersiyer  alkilaminler ile birleştirilir.  Meydana gelen 
bileşik, organik çözücülerle tüketilerek ortamdan uzaklaştırılır. 

Laktik asit bebek mamalarında ve başka besinlerde asit ortam sağlamak amacıy-
la; kalsiyum laktat, sodyum laktat hazırlamak için; % lik konsantrasyonlarda 
da spermatosit olarak kullanılır. 
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CALCI I LACTAS (TF) Kalsiyum Laktat 

Türk Farmakopesinde 5 mol billûr suyu taşır biçimde yazılı oları kalsiyum 
laktat, fermantasyon  yönteminde laktik asitten önce oluşan maddedir. 

CH-, 

CHOH 
1 (-) coo( 

C a ( + + \ 5 H , 0 

2 
Kalsiyum lakt?t 

Seyreltik laktik asidin Ca C 0 3 ile nötralleştirilmesi  ve sonra çözeltinin buhar-
laştırılmasıyla elde edilebilir. Beyaz renkli bir tozdur. 

Ca iyonlarının verilmesi gerektiği durumlarda,  tetanoz ve ürtikerde  verilir, 
kalsiyum klorürden daha iyi tahammül edilir, ülser ya da nekroz yapmaz. A ve D 
vitaminleri ile birlikte kemik hastalıklarında kullanılır. Türk Farmakopesinde 
kalsium laktat tableti de kayıtlıdır. 

Sodyum Laktat 

Na tuzlarının ofisinal laktik asitteki çözeltisidir. Türk Farmakopesinde yazılı 
olan preparatın,  "Natri i Lactatis Injectio Composita"nın hazırlanmasında kulla-
nılır ki bu preparat  vücutta asit-baz dengesini düzenleyicidir, asidoz tedavisinde 
verilmektedir. 

Meglumin, N - met i l Glukamin 

Glukoz basınç altında ve nikel katalizör karşısında redüklenirken  aynı zamanda 
metilamin de katılırsa, I. konumdaki aldehit grubunun primer alkole redüklenmesi 
ve buradaki -OH'ın metilamin ile yer değiştirmesi sonucu meglumin meydana gelir. 
Sarımsı beyaz renkli, kokusuz toz ve kristallerden  oluşmuştur. 

C H 2 - NH — CH j 

H — C - O H 
I 

H O - C - H 
I 

H - C - O H 
I 

H - C - O H 
I 

CHgOH 

Meglumin 
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Yüzey gerilimi azaltan bir özelliği olduğundan eczacılık tekniğinde kullanılır. 

Glukonik Asi t 

Glukoz ve diğer heksozlar bitkisel organizmada küçük parçalara ayrılmaksızın 
oksitlenirler.  Bu nedenle, oksidasyon ürünlerinden olan asitlere çok sık rastlanır. 

Belirli asetik bakteriler,  Acetobacter xylinum (Bacterium xylinum)  ya da As-
pergillus niger aracılığı ile biyolojik oksidasyon gerçekleşir  ve glukozdan D glukonik 
aside geçilir. 

Biyolojik oksidasyon için glukoz zorunlu değildir, sakaroz, melas, hatta 
nişastayla bile çalışılabilir. Bu nedenle, biyolojik oksidasyon çoğu kez elektrolitik 
oksidasyona yeğ tutulur. Ancak, yine de ileri bir teknik gerekmektedir. 

Onik asitler gerçek asit yapısında oldukları için tuzları hazırlanabilir  ki bun-
lardan glukonik asidin kalsiyum tuzu Türk Farmakopesinde de yazılı bulunan bir 
ilaç hammaddesidir. 

CALCI I G L U C O N A S (TF) Kalsiyum Glukonat 

( C 6 H U 0 7 ) 2 Ca, H 2 0 

D glukozun kalsiyum karbonat ile birlikte oksitlenmesi sonucu oluşur. 
Oksidasyon yapıcı ajan olarak küf  (Aspergillus niger) ya da bromdan yararlanılır. 

Suda az ve yavaş çözünen, beyaz renkli kristal ya da granüİ biçimde bir tozdur. 
Hemen hemen kokusuz ve tatsızdır. 

Kalsiyum yokluğundan ileri gelen tetani durumlarında,  ağız yoluyla ya da İM 
ve IV olarak verilir.  Türk Farmakopesinde tableti ve injeksiyon çözeltisi yazılıdır. 

Kalsiyum tedavisinde kullanılan bir preparat  ta kalsiyum glukolaktobiyonat 
adıylada bilinen bir çift  tuzdur. Bu çift  tuzda yer alan laktobionik asit, süt şekerinin 
(laktozun) uygun biçimde oksitlenmesi ile elde edilir. 

FERROSI G L U C O N A S (TF) Ferro Glukonat 

C 1 2 H 2 2 Fe0 1 4 , 2 H 2 0 

Demir eksikliğinden ileri gelen anemilerde verilen bu tuz, birkaç yöntemle 
elde edilmektedir. 

1- Kalsiyum glukonatın sıcak sulu çözeltisine ferro  sülfat  katılmasıyla CaS04 

çöker. Süzülür, süzîintü yoğunlaştırılınca ferroglukonat  kristallenir. 
2- Taze hazırlanmıj ferro  karbonata, sıcakta, glukonik asitin Na tuzu katılır. 
3- Glukonik aside redüklenmiş demir ilâve edilir. 

Bu yöntemlerle elde edilen ferro  glukanat sarı-yeşil ya da sarı-gri  renkli bir 
tozdur. Yanmış şeker kokusundadır. 
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Potasyum Glukonat 
Bu tuzun oluşması için gl.ukonik asidin potasyum hidroksit ile nötralleştiril-

mesi yeterlidir. 
Vücutta baz ınedenlerle, örneğin tiazitlerle tedaviden sonra ya da dijital zehirlen-

melerinin tedavisinden sonra ortaya çıkan potasyum eksikliğinde verilen bir tuzdur. 

A C İ D U M ASCORBICUM (TF) Askorbik Asi t 

3-okso-L-gluko furanolaktonun  enol şeklidir. Antiskorbütik  vitamindir. Bu 
drogtan "Vitaminler" bölümünde sözedilecektir. 

D sorbitol 

Rosaceae familyasındaki  bitkilerde ve yüksek konsantrasyonda da meyvala-
rında (elma, armut, erik, kayısı, kiraz) bulunan bir hekzitoldür. Üvezden, Sorbus 
aucuparia'dan  elde edilmiştir. Kullanılışı yaygın olduğundan doğal kaynaklar 
yeterli olmamaktadır. Bu nedenle endüstride, genellikle, D glukozun (D fruktoz 
da olabilir) katalitik redüksiyonu ile elde edilir. 

Diabetikler için tat maddesidir, % 70 (a/h) lik çözeltileri laksatif  etkilidir, 
C vitamini elde edilişinde ara madde olarak önemlidir, ayrıca eczacılık tekniğinde 
önemli bir yeri olan Tvveen'lerin (sorbitolun yağ asidi esteri) yapısına da girmektedir. 
Kolay fermante  olmadığı için sakarozun yerini alabilir. Glokomda göz içi tansi-
yonunu azaltmada kullanılır. 

Intravenöz verilen % 50 lik (a/ h) çözeltileri osmotik diüretik etkilidir. 

İzosorbitol Din i t rat 

İzosorbitolun nitrik asitle yaptığı bu türev nitrogliserine  benzeyen farmakolojik 
bir etki gösterir.  Etki geç başlar fakat  daha uzun sürer,  ayrıca vücuttaki hidroliz yapıcı 
enzimlere karşı dayanıklıdır. Dilaltı tableti biçiminde angine pektoriste verilir. 

O N O , 

İzosorbitol dinitrat 

L A E V U L O S U M Levüloz, Fruktoz 

Levüloz, yüksek bitkilerde rastlanan D fruktofuranoz'dur.  Doğada, özellikle 
meyvalarda bol bulunur, bu nedenle fruktoz  olarak isimlendirilir.  Bu ketoheksoza 
levüloz da denmesinin nedeni, polarize ışığı çoğu kez sola çevirmesidir. 

O N O 2 
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OH OH 
Frııktofuranoz  Fruktopiranoz 

Fruktoz, piranoz yapısında meyva sularında, çiçeklerin nektaryumunda ve 
balda bulunur, frunoz  yapısında ise sakaroz ve inülinde yer almıştır. Sulu çözeltide 
çoğu kez piranoz biçimindedir. 

Bu heksozun elde edilişinde kaynak olarak inülinden yararlanılmışsa ürün tek-
nikte kullanılır. 

Sakarozdan hareketle seyreltik HCI yardımıyla hidroliz sonucu kazanılan ürüne 
kireç sütü katılır. Fruktoz kompleks oluşturarak  çöker, glukoz sıvı kısımdadır. 
Kompleks süspansiyonundan C 0 2 gazı geçirilir,  kireç sütünden gelen kalsiyum, 
karbonat halinde çöktürülür,  süzülür. Süzüntü iyon değiştirici reçineden geçiril-
dikten sonra rengi giderilip uçurulunca kalan artık fruktozdur. 

Parep.tcral  besin olarak verilir,  glukozdan daha çabuk metabolize edildiğinden 
2 katı konsantrasyonda enjekte edilebilir, böylece hastaya daha az sıvı verilmiş ve 
osmotik diürez önlenmiş olur. Fruktofuranoz  (fruktopiranoz  değil) diyabetiklere 
verilen bir diyet maddesidir. 

M A N N I T O L U M (TF) Mannitol 

Yaygın olan ve mannozdan türemiş bir itoldur. Oleaceae ve Scrophulariceae-
deki bitkiler mannitol içerirler.  Ayrıca bakteri, mantar ve alglerin asimileme ürünü 
olarak ta oluşur. Zeytin ağaçlarının kabuk kısmında, özellikle dişbudak (Fraxinus 
ornus) ağacında boldur ve bu bitkilerden kazanılan Manna (kudret helvası) isimli 
droğun başlıca maddesini oluşturur. 

CH 2 OH 

CH2OH 
D Mannitol 

Mannitol, kudret helvasının kaynar etanolle tüketilip kristallendirilmesiyle 
elde edilebilir. Endüstride uygulanan yöntem ise heksozların, örneğin glukoz ve 
mannozun katalitik redüklenmesidir.  Bu amaçla temizlenmiş şeker suda çözülür, 
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katalizör olarak Ni ilâve edilerek H, ile redüklenir.  Ürün, mannitol ve sorbitol 
karışımından oluşur. Süzülür, iyon değiştirici reçineden geçirilip kömürle rengi 
giderildikten sonra kristallendirilir. 

Beyaz kristalize tozdur. Kokusuzdur; suda ve kaynar etanolde çözünür, so-
ğuk etanolde çözünmez. 

Hafif  laksatiftir,  tatlı ve hoş lezzetli olduğundan pediyatı ide verilir.  Ayrıca 
diyabetikler için de tat maddesidir. 

Mannitolun en yaygın kullanılışı üroloji alanındadır, %25 lik enjeksiyon solüs-
yonları halinde verilir.  Enjeksiyondan sonra kan ve idrardaki  mannitol konsan-
trasyonu karşılaştırılır.  Bu poliol, glomerüllerden süzülür fakat  tüplerden tekrar 
emilmez. Bu yöntemle böbrek fonksiyonlarının  denetimi yapılmaktadır. % 2.5 lik 
çözeltileri ürolojik ameliyatlarda yıkama sıvısı olarak ta kullanılmaktadır. 

Mannitolun diüretik etkisi de vardır.  Ayrıca, hipertonik çözeltileri, tıpkı 
glukoz gibi dokulardan su çekerek osmotik diürez meydana getirmektedir. 

Saf mannitolden bakteriyolojide, bazı mikropların  tanınmasında yararlanılır. 

Türk Farmakopesinde yazılı olan "Mannitoli Injectio" kan pH sını düzen-
leyici olarak etkir. 

M A N N A (TK) Kudret Helvası 

Mannitol kaynağı olması bakımından önemli bir drog olan kudret helvası de-
ğişik birçok bitkinin yaprak ya da dallarında oluşan, havada kurumuş tatlı bir ürün-
dür. 

Kendi kendine oluşan mannalar (örn. Brianson mannası) bulunduğu gibi, 
böcek sokmasıyla (Eucalyptus ve Tamarix) ya da bitkinin yaralanmasıyla meydana 
gelen (Fraxinus) kudret helvası da vardır. 

Çiçekli bitkilerden elde edilen bu ürünlerin  dışında bazı likenler de kudret 
helvası adıyla bilinir, örneğin Lecanora esculenta (İbrani mannası). Bazan da böcek-
lerin, üzerinde bulundukları bitkiden aldıkları maddelerden hazırlanmış ürüne 
manna denir (Trehala mannası). 

Bütün mannalar tatlı bileşikler içerirler.  En çok rastlanan bileşikler manni-
tol, sorbitol, glukoz, sakaroz, trehaloz (gl + gl), melitoz (fr  + gl + gal), melezitoz 
(gl - f  fr  gO g^ i glusitlerdir. 

Genelde, kaynak bitki olarak Fraxinus  (dişbudak) türleri  kabul edilir. Bir 
Akdeniz bitkisi olan dişbudak küçük bir ağaçtır. Yurdumuzda Batı ve Güney 
Anadolu'da yetişir. Bazı Akdeniz ülkelerinde örneğin Sicilya'da kültürü yapılır. 

Kudret helvası toplamak amacıyla 7-8 yaşlarındaki ağaçların gövdesine, tem-
muz-ağustos aylarında (kurak ve sıcak aylar), kambiyuma kadar inmeyen yarıklar 
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açılır. Bu yaradan çıkan özsü başlangıçta esmerimsi renkli ve acı lezzetlidir. Bu 
özellikler kısa zamanda değişir, rengi beyazlaşır, kristal görünümü kazanır ve acı 
lezzeti de kaybolur. Sertleşip gövde üzerinde kalabilen bu ürüne damla mannası 
denir ve en kıymetli kudrat helvasıdır. Gövde üzerinden akan usare ya yapraklar 
yada kiremitler  üzerinde toplanır. Buralardan da, koyulaştıktan sonra kazınarak 
alınır (Resim 4). Eczacılıkta temizlenmiş ve kalıplara dökülmüş olan şekli kul-
lanılır (Manna Depurata). 

Gözenekli, az çok yumuşak, tanecikli görünüşte, dışı soluk sarı, iç kısmı beyaz 
renkli bir drogdur (Resim 5). Tadı hoş, şekerli, önce balı hatırlatır  sonra acıdır. 

Manna başlıca D mannitol içerir,  % 40-45 hatta % 50-60'a kadardır.  Ayrıca 
mannotrioz (gl + gal + gal) ve mannotetroz (mannotrioz + fr)  gibi hidrolize 
olabilen glusitler de bulunur. 

Müsilaj ve bir kumarin heterozidi olan fraksinozit  te içeren drog, mannitol 
elde edilişi dışında, laksatif  ve pürgatif  olarak ta kullanılmaktadır. 

Fraxinus  türlerinden  F.  ornus Anadolu'da yetişen bir bitkidir, fakat  Manna 
elde etmek amacıyla bu bitkiden yararlanılmaz.  Buna karşılık Anadolu'da kudret 
helvası bilinir, özellikle Urfa,  Mardin, Siirt, Bitlis, Diyarbakır  dolaylarında çok iyi 
tanınan bu ürün Gezengevi yerel adı ile anılır. Gezengevi bir meşe türünde, Quercus 
libani yapraklarında  oluşur. Buradan el ya da bıçakla sıyrılır,  kurutulur,  bez üzerine 
dökülerek topak biçimine getirilir  ve böylece satılır. Bu yörelerde çeşitli tatlıları 
ve pekmezi yapılan (akıt) gezengevi, değişik büyüklükte, sarı-kahverengi,  yapışkan 
kitleler biçimindedir, kırılma yüzeyi gri renkli ve pürüzlüdür,  üzerinde ve içinde 
meşe yapraklarının  yeşil parçacıkları  bulunur. Taze elde edilmiş ürünün üzerinde 
sakaroz kristalleri  belirgin olarak görülür  (Resim 6). önce katı hamur gibi iken 
sonradan sertleşir.  Tatlı lezzetli ve müsilajlıdır. Bileşiminde % 40 sakaroz, % 12 
fruktoz,  % 5 kadar glukoz ve az miktarda melezitoz bulunur. Manna'dan farklı 
olarak"poliol (mannitol) taşımaz('). 

Manni to l Hekzani t ra t 

Mannitolun H 2 S0 4 karşısında ve belli sıcaklıkta, HNOj ile nitrolantnasıyla 
elde edilen bir üründür.  Diğer nitratlar  gibi vazodilatatör etkilidir ve başka nitrat-
larla birlikte angina pektoriste verilir. 

* M. TANKER, Quercus Libani Mannası: Gezengevî - İstanbul Ecz. Fak. Mec. 2, 84 (1966). 

O — 

Fraksinozit 
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- D ib rom Mannitol , D ib rom Dulsitol 

Mannitol ve dulsitol'un bromlu türevleridir.  Sitostatik etkisi olduğu belirtil-
mektedir, ancak yan etkileri üzerinde tereddütler  vardır. 

CH 2 - Br 

C H 2 - B r 

Dibrom mannitol 

C H , — Br 

C H 2 — Br 
Dibrom dulsitol 

Galaktoz 

Doğada hemiseHüloz, zamk ve müsilajların yapısında, bazan da heterozitlerin 
bileşiminde yer alan bir hekzitoldur. Her ne kadar bitkilerin yapısında bulunuyorsa 
da teknikte laktozdan (süt şekerinden) % 2 lik H^S04 ile hidroliz yaparak elde edi-
lir. 

D Galaktoz klinik teşhiste, karaciğer  fonksiyon testi için kullanılır (sağlam 
bir karaciğer  galaktozu glukoza ya da glikojene çevirir,  karaciğer  fonksiyon yete-
neğini kaybetmişse idrarda bir miktar galaktoz bulunur). 

C H 2 O H 

N ^ / o h 

OH 

D galaktoz 

OH OH 

OH 
Mezoinozitol 

Mezoinozi tol 

Hekzitollerin halka oluşturmuş bir örneği inozitol'dur. İnozitolun 8 tane cis-
trans izomerinin varlığından ve bir tane de optikçe aktif  olmıyan şeklinden söz 
edilir. Bitkilerde yalnızca bu sonuncusuna rastlanır.  Mezoinozitol adı verilen bu 
madde serbest olarak bulunmaz, fosforik  asitle esterleşerek  fitik  asit ( = mezoi-
nozitolun hekzafosforik  asit esteri) meydana getirmiştir.  Yüksek bitkilerde, I g 
kuru bitkide I —10 mg'a kadar bulunabilir. Tohumlarda görülen alöron tanelerinin 
globoit kısmı, fitik  asidin Ca-Mg tuzundan yani fitin'den oluşmuştur. Fitin, eczacılık-
ta anabolizan olarak kullanılmaktadır. 

50 



Tek hücrelilerde büyüme faktörü  olan ve bu nedenle birçok vitamin prepara-
tına katılan mezoinozitol hayvansal dokularda da yaygındır. Bazı hayvaniarda vi-
tamin gibi önemli bir rolü vardır.  Yokluğunda ya da eksikliğinde ağırlık kaybı, 
tüy dökülmesi gibi belirtiler  görülür.  Mezoinozitol un yağ metabolizmasına katıl-
dığı da düşünülmektedir. Karaciğer  yağlanmasına karşı koruyucu ilâç olarak kul-
lanılır, arteriosklerozda  tonik olarak önerilir.  Ülkemizde bugün hâlâ bazı preparat-
larda fitin  bulunmakta ve bu maddenin lipotropik aktivitesinden yarar  umulmak-
tadır. 

Mezoinozitol'ün nikotinik asit esteri olan mezoinozitol hekzanikotinat çevre-
sel, serebral  ve diyabetik dolaşım bozukluklarında verilen bir ilâç hammaddesidir. 

PENTOZLAR VE TÜREVLERİ 

Yüksek bitkilerde bulunan pentozlardan, 5 oksijen ve 5 karbon atomu içeren 
iki aldopentoz farmakognozi  yönünden oldukça önemlidir. Bunlar D ksiloz ve 
L arabinozdur. 

CHO CHO CHO 

CH,OH CH-OH 
2 CH-J 

D ksiloz L arabinoz L ramnoz 

D ksiloz, formül  olarak, altıncı C atomu eksik, D glukoz olarak ta bilinir. 
Benzer ilişki, L arabinoz ve D galaktoz arasında da kurulmaktadır.  Bu görüşle de 
her iki pentozun, bilinen heksozlarla, biyogenez açısından yakınlık ve ilgisinin 
varlığı savunulmaktadw (D glukozun D glukuronik asit üzerinden D ksiloza ya da 
D galaktozun D galakturonik asit üzerinden L arabinoza dönüşebilecaği 1962 
den beri bilinmektedir). , -
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D ksiloz serbest olarak ender bulunur, çokluk ksilanlar biçiminde mannanlar 
yanında, hemiselulozun yapısında görülür.  Özellikle odun dokusunun hücre çe-
perinde bulunur nadiren dal, tohum ve meyvada yer alır. D ksilozla zamkların, 
pektinli maddelerin ve bazı heterozitlerin  parçalanma ürünü olarak ta karşılaşılır. 
Sayısı 50'yi geçen çeşitli familyada ksiloz saptanmıştır. 

L arabinoz'a gelince bu pentoza yalnızca, hücre çeperini oluşturan maddelerin, 
pektinin, zamkların, müsilajların, bazı heterozit ve saponozitlerin hidroliz ürünü 
olarak rastlanır.  Bitkiler aleminde bir çok bitkide bulunmaktadır. Rosaceae ve Le-
guminosae, en zengin oranda bulunduğu familyalardır. 

Pentozlar arasına katılabilecek önemli bir başka şeker de L ramnozdur.  6-de-
zoksi heksoz olarak ta kabul edilebilen ve bir metil pentoz olan bu aldopentozun 
türevi sayılan 2-dezoksi ozlar, özellikle kalp heterozitlerinde  yer alan glusitler ola-
rak önemli bir rol oynamaktadırlar. 

Doğada serbest olarak ta bulunabilen bu metil pentozlardan, bakteriyolojide, 
bazı bakterilerin  tanınmasında yararlanılır.  Bunun dışında eczacılık ya da farmakog-
nozi alanında bir kullanılışı yoktur. 

Doğada bulunan pentozlardan bir diğeri de D riboz'dur.  Bu, nukleotidlerin 
yapısında yer alan bir ozdur. 

TETROZLAR VE TÜREVLERİ 

Bu gruptaki ozlardan eczacılıkta yararlanılan,  eritroz  türevi bir poliol olan 
eritritol'dür.  Eritritol'ün  tetranitratı  bir ilâç hammaddesidir. 

Er i t r i to l  Tet rani t ra t 

Eritroz  türevi olan eritritolun  H 2 S0 4 karşısında ve belli sıcaklık derecesinde 
HNOj ile nitrolanmasıyla elde edilir. 

Beyaz bir tozdur, laktoz ile seyreltilerek  formülasyonlara  girmiştir. 

Vazodilatatör etkilidir ve bu etkisi uzun sürdüğünden diğer nitratlara  yeğ 
tutulur. En çok angina pektoriste ve koruyucu olarak kullanılır. 

Eczacılık dışında, sanayide yapay reçine ve plastik yapımında kullanılır. 

TRİOZLAR VE TÜREVLERİ 

Bu gruptaki oz türevlerinden 3 karbonlu bir poliol olan gliserol ve bunun 
çeşitli türevleri  eczacılıkta kullanılmaktadır. 
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GLYCEROLÜM (TF) Gliserol 

Kimyaca "propan 1,2,3-triol" olarak isimlendirilen gliserol (ya da gliserin) 
etken ..iaddeler arasında sayılmaz, fakat  eczacılıkta birçok preparatın  (gliserole' 
lerin) hazırlanmasında kullanılır. Doğada serbest olarak değil fakat  lipitlerin bile-
şiminde bulunur ve çoğu kez yağların sabunlaştırılmasıyla elde edilir. 

Sabun endüstrisinde, yağın sabunlaştırılmasıyla açığa çıkan gliserinli sabun 
çözeltisine bol miktarda tuz katılır. Doymuş bir çözelti oluşunca sabun parçacık-
ları üstte, sıvının yüzeyinde toplanır. Alttaki sıvı tabaka ise tuz ve gliserolce zen-
gindir. Yoğunlaştırılınca tuz çöker, süzülür, tekrar  yoğunlaştırılır;  ve artık tuz 
çökmeyinceye kadar yoğunlaştırma işlemi tekrarlanır.  Son tuz çökeltileri de ay-
rılınca geriye kalan, ham gliseroldür. 

İleri teknikle çalışılıyorsa yağın sabunlaştırılması otoklavda ve su buharı ile 
yapılır. Yağ asidi ayrıldıktan sonra sulu kısımda kalan ham gliserol oldukça temiz-
dir. 

Ham gliserol, temizleme amacıyla asitle kaynatılır,  yıkanır, rengi giderilir  ve 
sonra vakumda yoğunlaştırılır. 

Bir başka yöntem de fermantasyondur.  Fermantasyonla etanol elde edilişinde 
ortama Na sülfit  katılırsa, etanolün oluşması geriler  ve gliserol meydana gelir. 
Ortamdan alınması oldukça zordur  ancak absolü etanol ya da karbon tetraklorür 
ile tüketilerek ayrılabilir,  ayrıca verim de % 15 kadardır. 

CH2OH 
I 

CHO H 
I 

CH2OH 
Gliserol 

Türk Farmakopesine göre % 97 den az propantriol  içermemelidir.  Bazı kodeks-
/erde yazılı olan Glycerinum concentratum'daki  gliserol oranı % 98 dir. Berrak 
hemen hemen renksiz, şurupsu ve tatlı bir sıvıdır. Sudan ağırdır,  higroskopiktir, 
sıcaklık duygusu verir.  Su, etanol ve metanol ile karışır,  eter, kloroform  sabit yağ 
ve uçucu yağlarda çözünmez. 

Eczacılık tekniğinde solvan ve sıvağ olarak, suppozituvar halinde pürgatif 
(örn. Sabunlu gliserin supozituvarı özellikle çocuklarda, rektumda sabun ve gli-
serinin lokal iritan etkisi sonucu), kulak damlalarında hem solvan olarak hem de 
su çekici özeliğinden ötürü kullanılır. Emoliyan preparatlar  arasında el sularının 
bileşimine girer.  Demulsan özeliğinden ötürü, ağız yoluyla alındığında, farenks 
mukozasını kaplıyarak iritasyonu azaltır ve buradan kaynak alan öksürüğü keser. 
Ayrıca modern buz torbalarında kullanılır. 
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Gliseril Gayakolat 

Gayakolun gliserolle yaptığı eterdir.  Bronşlardaki  salgıyı çoğalttığı için eks-
pektoran olarak kullanılır. 

Gliseril gayakoiat 

Glyceriylis Tr in i t rat is ,  Tr in i t r in ,  Tr ini t rogl iser in 

Trinitrin,  derişik HNO3, derişik H 2 S0 4 karışımına soğukta, yavaş yavaş glise-
rol katılmasıyla elde edilir. 

Patlayıcı özelikte, renksiz ya da hafif  sarı renkli uçucu bir sıvıdır. Sıcak ortamda 
hidroliz olarak kolayca bozulur, soğuk ortamda dayanıklıdır. Laktoz ile karıştırı-
larak kullanılır. 

Glycerylis Trinitratis  compressi (TF) Trinitrogliserin  tableti, dil altı tableti 
biçiminde, koroner  damar genişletici olarak kullanılır. 

Gliseril Triasetat, Triasetin 

Gliserolün asetik-asit esteridir.  Renksiz, hafif  yağ kokulu, acı lezzetli, yağlı 
bir maddedir. Su, etanol, eter ve kloroformla  karışır.  Gliserol gibi sudan ağırdır. 

Eczacılık tekniğinde solvan olarak kullanılır. 

Yapısında en az iki öz bulunan ozitlere "holozit" adı verilir. 

Holozitlerdeki oz sayısı 10 dan az ise "Oligoholozit"; 10 dan fazla ise "Poli-
holozit" deyimleri kullanılır. Holozitlerin aynı cins birkaç ozun birleşmesiyle mey-

CH,— ONO, 
I 

CH - O N O , 
I 

C H 2 — O N O 2 
Trinitrogliserin 

OZİTLER 
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dana ge lml |H^a1anr i£homo}sn?d lgö l ıdo^ 
ozların birleşmesiyle oluşmuş örnekleri  ise "heterojen oligoholozi|t^fıeterojen 
poliholozit" olarak isimlendirilir. 

İki oz birbiriyle  ozit bağı ( = yarı asetal bağı, semlasetal. hemiasetal) ile bağ-
lanır. Bitkilerde bulunan ozitlerde çoğunlukla1 ve bağlar 

oksijen k ö p r q ^ j y S : b a j j f ^ ^ j r ^ y ^ ^ r ^ ^ ^ r ^ ı , ^ ^ , r ^ i ^ ^ e ^ 
kalmadığından, l - l bağı ile bağlanmış ozitler nonredüktördür. 

t H D —O—i HO ç HO 

HO 

ioidoiensD 
C H 2 O H C H 2 O K iojIBM 

1-4 ve 1-6 bağlarında ise, ozlardan Jjirinin redüktör  grubu, diğer ozun 4. ya 
da 6. karbonundaki - O H grubu ile, bir mol su çıkışı sprmşu-bağlanmaktadır.  Gö-
rüldüğü gibi jbu bağlanmâ Şrtîuçi)  ozlardan birinde r;edükt^r  grup serbest-kalmak-

OH 

tafdıfc »ağı ile bağlanriı)ş ozitle 

MO H 

HO 

IOJ))«,J 

:ııb-ıclnü$ 19İJİSOİ! 

Jüktördürler.  \ 

HO 

soısvsmhH 

- o J \ j — O J 

& t t 8 Ö W 9 n W 0 ? " 9 £ ' 3 n i 2 B 1 £ ısİJisolorihT 

nl-ls ,ıunulud ab'aenfiiînaö  xibefl  "rt-lg-lg rsonBiznaO 
örneğin sakaroz'da a-D glukopiranozun aldehit grubu ile (î-D fruktofu-

tiMtfn^ffiffl  f l « İ r â Y n < f ^ t f T W  va td^ , £ f reha loz  g F ^ f l - l )  yapı-
r.. L .U . Tt.:.. r».. _ l I , L İ A u , . , ! . ^ . sındadır. Şu halde ikisi de nonreâufetörifurler.  Bunlardan sakaroz, bütün bitkilerde 

rastlanan heterojen bir d ihö lba t t i^ n n E M l^-Tİ-lg ioJİssIsM 

C H , O H ^ 9 ' c P f i ö H " 0 ^ 0 C H 3 O H 

Sakaroz xonsi)n9D 

c t f p H O 

Trehaioz 
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Bitkilerde çok /aygın olan diholozitlere birkaç örnek daha verebiliriz: 

Maltoz: gl-gl (1-4) 

Gensiobioz: gl-gl (1-6) 

Primeveroz:  gl-ks (6-1) 

Eczacılık açısından önemli bir heterojen diholozit te laktoz'dur. (3—D glukoz, 
(i-D galaktoz (4-1) olan bu holozit, bitkilerde bulunmayan bir glusittir. 

Primeveroz Laktoz 

Triholozitler  arasında" en çok bilinen oligoholozitler şunlardır: 

Gensianoz: gi—gl—fr  Radix Gentianae'de bulunur, 

Rafinoz: gal-gl-fr  Tohumlarda ve. özellikle pamuk tohumla-
rında bulunur, 

Melezitoz: gl—fr—gl  Manna'da bulunur. 
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Melezitoz 

iki oz arasında açıkladığımız birleşme, aynı düzende (1-1, l - l ) , (1-4, 1-4, 1-4) 
ya da (1-6, 1-6, 1-6) biçiminde, bir çok oz arasında da meydana gelmiştir ki böylece 
doğada oligo- ve poliholozitler oluşmuştur. 

Poliholozitler de homojen ya da heterojen olurlar. 

Homojen Poliholozitler,  bitkiler aleminde çok ve sık sık rastladığımız glusit-
lerdir.  Gen-İlikle birim ozun isminin sonuna-an sonekinin getirilmesiyle isimlen-
diril ir:  pentozan'lar, heksozan'lar gibi. 

Arabinoz moleküllerinin polimerizasyonuyla oluşan a r a b a n'lar zamk ve 
müsrlajların  yapısındadır; 

Ksilozdan oluşan k s i I a n'lar, Angiospermae'de odunlaşmış dokuları oluştu-
ran bir pentozan'dır. 

Mannozlardan meydana gelen m a n n a n'lar, Gymnospermae'de odun dokusun-
da ve bazı alglerde depo maddesi olarak bulunmaktadır; 

F r u k t o z a n'lar depo maddesi olan inulini oluştururlar; 

G a I a k t a n'lar (galaktoz polimeri) pektik maddeleri, jeloz adı verilen müsilajı 
oluşturur. 
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G l i k o z a n'lar heksozlar arasında ejı.ijnemU, imaleleri meydana getiren 
poliholozitlerdir.  Nişastacşeföloz,  dekstrin; glikojen (daha çok hayvansal bir ürün-
dür, fakat  bazı alg, mantarye bakterilerde  de rastlanır)iörnek.ç' 

çlûtttty,, ojfarC^ayn^cinklölırfıy^n  ürünlerdir H e t e r o j e n d i m , o; 
ürevi olan uronik asitler yı 

ak sayılabilir.. 

n aralarında 
oz türevi olan urönik asitte»,yer alır, böjfl¥'ysj>ıdakilere  âf | iOİıhoİozi t  adı verilir, 
diğerlerine nötr poliholozitl&nir. Bu tanıya giren bitkiseİÜîf'üble^  arasında zamklar. 
müsilajlar, pektinler ve hemiselüloz sayılabilir 

loıutefl 
İlâç hammaddesi olarak yararlanılan holozitleri ya da holozit içeren drogları, 

oligoholozitlerden başlıyarak inceliyeceğiz. 
HO S HO S 

HO S HD 
S A C C H A R U M (TF) S a k a f ^ r j  Şeker), Şucrosüm 

O OH 
Sakaroz, (3-D fruktofuranosil-a-D  glykopijanozit'tir. 

CH,OH 

H 2 OH 

,K-I —I) , ( i - l ,1-1) sbnanib sımı|ıb£İ>lıje £bni2«i£ xo i>li 
939İ\öd (>l liî^imlsg £n£b\9m eb flbnızeif,  xo >loj l id .abnimijid (d-l ,d-l ,d- l ) sb b\ 

Sakaroz, bitkiler alemindeki 
fından depo maddesi olarak b^?&Wf>;<j^jkâriBr£v  ngjomori sb ıgbisolorlikrt 

podiaceae'den Beta vulgaris  (Şeker pancarı),idi§ nsI'nESoajlgrl ,i£rrssoJn9q : ı i ln ib 

9V :$QKhamm  fif{Lcimruffis  ı.op t ifftym  o^SftM|»n 25 rrtfafe  |YS>) d eo M ftjağA d ü ş-
meyen iklim koşullarında, tropik ve subtropiklerde  yetişebUttöblraty^iflriSteKfiSCtt' 
da kültürü, yapılan bir,bit;kidir.,  Anadolu'nun güneyinde ve,güney doğusunda kül-
-uî^uio nfilıJjoD zım^lnuDo 9D 9şmT9qEoıgfiA .ısTTn s sı z a0nE2i/?o nfosoııa^ 
türü denenmiş fakat  üretime gidilmemiştir. Yurdumuzda şeker çn çok şeker,pan-

b * .Tib nfifoinââ  ııdrn£-ı 
carından üretilir.  Anadolu'nun bir çok kesiminde, yaygın biçimde kültürü yapılan 
B f M ' B P P ı / p ^ â S Ö ^ 
ekilmektedir;  Kuzey Ame?İRâ»c^naa 'Mimî^p» f t toa f f<1 3 b  » Ind j l s ^ 

Şeker üretimi yapan^driielird'e,11  şekser pancarı* nln' yur^ru liî$mindeki 
di $eksrJkam^sb1tkismN| 4 -̂6 cm çapındaki, sarımsı kırmızı Renkli 

gövdesinden sakaroz elde edilir. . iuiujîu Io 



flHSB'^-^lftSPfîcBef^  »«ŞUPdan 
geçirilir,  çıkan su, bitkilerden gelen asitleri- nötralleştirmek  amacıyla, kireç sütü 

' w ı f e t h f ) & w r m v ş D i « l j H » J J ^ B J ^ h m 
de proteinler  koagüle edilmiş olur ki bu sonuncu madde sıvı yüz^yıifi^  köpük gibij 
toplanır. Toplanıp ayrıldıktan sonra berrak  olan çözeltiden CO-> gazı geçirilerek 
ı , • f , . . ; ' . . , . . - . . 9V- o ı u n u l v d s o M s J kirecin fazlası çokturulur.  Gerekiyorsa  SQ2 g a z ı " e rengi giderilir.  Vakumda yo-
ğunteşîtırılır.  Kristallerin  sakaroz fijlp^ıpPto"ptoM*9? X £ İ O > l s b u z «tfîUMi}' 

jİIüÎaOV UEtbiHonom ası ousö^si . l i&lf ibzhN sDnilsn UBiiınonbm eb by sikuz mada ve ayrıca hayvan yemi olarak da kullanılır. 
c ı .Tiîliîe«İ6!.32i  haMiîhab fid4> .^jîaıüib.iaiJjssö? >lul 0! \ f  nyxQî>lfiJ,  . . Şeker pancarından elde ediliş daha değişiktir. Pancar,ın yyttfru  biçimindeki. ,-xussaJ İJİşıvga (ii9İJ3^£q1ninoin6î1,usoJ muiaui pnfilsoîrojfia  .şbnıgınM.aî Mıyaşs^d. kökleri yıkanır, İnce dilimlere kesilir,sıcak su i le karıştırılır,  boyTeçefsu ince dilirp-, . , , , ,._3ilınfiJlu^  Jeıslo, îfi^zduz  nij ı i3İh9î>İ£d >îı.îa£r£Dnv£  şv 9b lerden şekere kadar dıfuze oTur. Kazanılan nam şeker özsuyu, temizlenmeye alınır. 

^OÎefiSOİ^eJ  .iub jSOİUJJİeI" i 9Î J İ ÎoM ib ?id nfijjp6jl(j>l  >İ£-1£Lq ̂ İÎ£2)İ£J Şeker pancarından arta kalan melas tan betaın tüketi l ir  kı bu madde lıpotropık 
lom L 9İi spîa£l£s lornJ ."însımİE.lâv SoîauiJ s n m v sohuIh aîîısû  ud ngvirnsd ajan olarak tedavide kullanılmaktadır.  , , , , . ^ 

.lUîşurnşulo  uDunoz ızEmnEİğfid £İ\ı§£d f - l  nusoî>iuıt 
Her iki bitkinin seçilerek geliştirilmiş türlerinden,  % 15-20 sakaroz üretile-

bilmektedir. 

îr,  Sakarozun hidroliz ürürfiriei  verilen isimdirH€l<glrl®?ieküler 

Sakarozun sulu ç ö z e k i s i n j ( ^ e l t i k N a o V y g e £ y f i 6 4  çözeltisi kih^if  dop ing ) , 
mavi renkli berrak  bir çökelti .meydana gelir. Kaynaktır,  renkte d^ iş ik l i k görül-
mez. Sıcak çözeltiye se^eJtik HCI katılır ısrttfra^Tdevam  edilir (hidroliz) sonra 
seyreltik NaOH ççgföjfcjjşj  ile alkalilendirilir,  hemen porta^j>1£enkli bir çökelti 
oluşur. Bu reaksiyon sakaroz içinde invert şeker bulunmadığını gösterir. 

Sakaroz eczacılıkta şurup hpjn^rrçaH iffın  Allanılır. % 60 lık sulu çözeltisi 
Sirupus Simplex adını alır. Sakaroz besleyicidir, demülsandır; sulu solüsyonları, 
yötfctfP?kotiijâmr§sybnda  bSkteHostaM V«9 feorTiyûöftMr.cbu2  »ısİJisolodiio^ 
-Jid-iıaaiîsa fmsbysfrı.  iji?>iö? ıj.d £İvız£rnliJ£>) nelsuj e3 ,,5M ,bD qb £Y loriEîs  aniz 

.Tablşt biçimindeki farmasotik  preparaiların  hoş. olrtiıyan tadını gizlemek için, 
-tıbabnlagngreY.smîiz  »fitsTs  uz ,«fiT£İorijs2!39b  ngbiSlîiiolonosıIO .ııBıarnuıu 'SÎI'A 

ve bazı preparatları  oksitlenmeye karşı koruma amacıyla kullanılır. . 
-no ını2Ermıq£\ nınını^Bî lîibnrsmjTç  i9U>T9bo>r iseo MciBnEyfib 9gıİ9so ufl  . isi 

cılıkta kullanılan bazı ürünler  vardır.  Bunlara örnek olarak bajfci<^taşıy%ıntıdf-ç!glafr 
arasında daha önce anlatılmıştır. , 
•b\ nsbnuduî \9nsb ııd ı>İ9Dm§i!>İ9z>!u\ ma 6£ 9v £bnıq£? mm 0\ nıjı nıxs3 uö 
^ « A t t e ^ A t ^ r e i f H ^ r t o ^ s ^ ^ r î 1  b u a • • " l , n 6 h f i - ' 
.ıınıİB 9nij i nüdüî 9bmi?id ?ırnri£İEji£q >Iod B^gv se Bb sblsd müı .goıb § I hbIo 

r m t Y k İWİSİÜ 
lanan ve I mol su içeren bir diholozittir. Sert, kristalize bir tozdur; kokusuz ve 

hafif  tatlı lezzetşl,^j>ucj i ^ n i 9m?i? sb nsfafiiud  av ıın£İq£29r! miDBrl nsîiA .ıunu>lo 



Sütte bulduğu için (% 5-8 kadar) Saccharum Lactis adıyla anılır. Sütten pey-
nirin çöktürülmesi sırasında elde kalan sulu kısım yoğunlaştırılırsa  laktoz krjştal-
lenir. Ayrılan kristaller  suda çözülüp kömürle rengi giderilir  ve tekrar  kristal-
lendirilerek  arıtılır. 

Laktoz 2 biçimde bulunur: a ve ^ 

(3-laktoz suda daha kolay çözünür ve daha tatlıdır, bu nedenle eczacılıkta, 
diğerine yeğ tutulur. Kimyasal olarak ikisi de aynıdır. Laktozun elde edilişi sırasında 
93.5°Cye ısıtılır ve sonra kristallendirilirse  a-laktoz, p-laktoza dönüşür; (î-laktoz 
susuz ya da monohitratı halinde kristallenir,  a- laktozun ise monohidratı yoktur. 

Laktozun % 10 luk çözeltisi diüretik, daha derişikleri  ise laksatiftir. 
Eczacılık ^tekniğinde, etken tozların (Opium tozu, santonin paketleri) seyreltilmesin-
de ve ayrıca laktik bakteriler  için substrat olarak kullanılır. 

Laksatif  olarak kullanılan başka bir diholozit te "laktuioz" dur. Laktoza çok 
benziyen bu ozitte glukoz yerine fruktoz  yer almıştır. I mol galaktoz ile I mol 
fruktozun  1-4 bağıyla bağlanması sonucu oluşmuştur. 

CH2OH CH 2 OH 

O H ÇH 2OH 
H O / \ O 

Laktoz 

OH 

CH 2 OH 

POLİHOLOZİTLER 

Poliholozitler, suda tamamen değil fakat  kısmen çözünen, sulu çözelti-
sine etanol ya da Ca, Mg, Ba tuzları katılmasıyla bir çökelti meydana getiren bit-
kisel ürünlerdir.  Oligoholozitlerden değişik olarak, su alarak şişme yeteneğlndedir-
ler. Bu özeliğe dayanarak bazı kodeksler "Şişme İndisi" tayininin yapılmasını ön-
görürler.  Şişme indisi, I g droğun su alıp şişerek gösterdiği hacim çoğalmasının 
ml cinsinden değeridir. 

Bu tayin için 20 mm çapında ve 20 cm yüksekliğindeki bir deney tübünden ya-
rarlanılır.  Bu tüp dipten başlamak üzere derecelenmiştir.  Şişme indisi saptanacak 
olan I g drog, tüm halde y f  da az veya çok parçalanmış biçimde tübüri içine alınır, 
üzerine 20 ml su katılır, dikkatle karıştırılır  ve droğun kapladığı hacim okunur. 
I5-20°C lik ortamda 10 saat kendi haline bırakılır.  Bu süre sonunda hacim tekrar 
okunur. Artan hacim hesaplanır ve buradan da şişme indisi bulunur. 
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Poliholozitlerden eczacılık bakımından önemli olanlar nişasta, dekstran, 
zamk, müsilaj, selüloz pektin ve mukopoliholozitlerdir. 

Bu hammaddelerden miktar olarak en çok kullanılanlar daha çok eczacılık tekni-
ğinde yararlanılan selüloz ve türevleri  ile nişastalardır.  Selüloz türevleri  yurdumuz-
da elde edilmekte ise de, üretilen miktarın ihtiyaca yetmemesi ve farmasötik  ka-
litede ürün hazırlanmaması nedeniyle, yurt dışından getirilmeğe devam edilmekte-
dir. Nişastalar ise yurt içinde elde edilmekte ve ihtiyaca yetmektedir.  Ancak 
bu ürünler  de zaman zaman farmasötik  kaliteden yoksun olarak ticarete çıkarıl-
maktadır. 

Dekstran'ın bir yılda ithal edilen miktarı 7-8 tondur ve bu il|ç hammaddesi 
ile kompleksleri 5 müstahzarda yer almaktadır, ithal edilen miktarın bir kısmı 
farmasötik  endüstri dışında kullanılır. Farmasötik amaçlar için ithal edilen pektin 
miktarı yılda 2 ton kadardır.  Pektin 15 kadar müstahzarda yer alan bir ilâç etken 
maddesidir. 

Mukopoliholozitlerden olan heparinin yurdumuzda, bir yılda kullanılan mik-
tarı, yaklaşık 10.000 milyon-ünite kadardır.  Tamamı yurt dışından sağlanmaktadır. 
Çeşitli heparin ve heparinoitleri  taşıyan müstahzar sayısı 10 kadardır. 

Zamklar ve aljinatlar eczacılık tekniğinde yararlanılan maddelerdir.  Kitre 
zamkı Türkiye'de elde edilir ve ihraç ürünlerindendir.  Bununla beraber toz edil-
miş olarak yurt dışından da getirilmektedir.  Miktar olarak çok fazla kullanılmıyan 
bu yardımcı maddeler yurt dışından sağlanmaktadır. 

MüsiJaj taşıyan drogların hemen tamamı, çay halinde suyla vaya sütle kayna-
tılıp içilerek ya da lâpâ halinde halk hekimliğinde kullanılmakta, Türkiye'deki 
müstahzarlar  içinde yer almamaktadır. Bunlar arasında yurt dışından getirilen-
ler varsa da büyük çoğunlukla yerli droglardır. 

NİŞASTALAR (AMYLA) 

Nişasta, değişik bitki organlarında bulunabilen bir. asimilasyon ürünüdür. 
Yumrularda (patates), gövdede (bazı palmiyelerde) gelişmiş köklerde (Manihot), 
rizomlarda  (Maranta), tohumlarda (Leguminosae ve Gramineae) ve meyvelerde 
depo maddesi olarak birikmektedir.  Bu organlar  arasında en çok tohumlarda 
ve toprakaltı  yumrularında bulunmaktadır. 

Romalılar ve Grekler  zamanından beri bilinen bu ürün, ilk kez Sakız Adasın'da 
ve buğdaydan elde edilmiştir. 

"y 
Nişastanın bitkideki ilk basamağı glukozdur. Bitkide önce kloroplastlarda  olu-

şur, depo hücrelerindeki  lökosplastlar, yeşil hücrelerden getirilmiş maddeleri, 
nişasta tanesi haline dönüştürür. 
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,n£<ıNi5âsta£taıtererh/i$m$el  (ıradyal) dizil m i?; aml lo* Seettks r i ndfco •> B^ uzun 
ince şeritlerin  ucu ortadadıfo  ıbiem »madakb-alan Jıem i&tApdftft|«!ğj  çpkkırar,-J&ir 

dı verilir.  Taneciğin en az yoğun bölü-

>9î>İ9rrfj&X  £3£yiJrii gv 9j>İ9mlib9 9bİ9 9bni?i nuy azi ieIejzeçİH ,ıib 
-Ins.^jşaieaf-y^-itle^iflnnde^oJafifrtits»  'idndt^P bazr çizgi«ikter oluşurb Birbirini  iz-
leyen tabakalar yapıca aynı değildir (şerit boyu, şeritler  arasındaki su miktarı deği-
SlMMc)rbHfiRe f̂splgr-işjğı.n,  ,j$r)lması «yşj d ^ Ç j ^ ^ p l m a Ç j v ^ ^ n u o fipflUCU.  pjarak ta 

- t y fe^Sİj^Ç^M^ıSfi^üif,^^^  n o 3 £ fib|(X n f i J > ) j r n 

Nişasta taneleri eliptik, dairesel, çok köşeli, kesik kenarlı olabil i 

amorf  m a d d e l e r d e e ^ l a y c ş ^ r t ^ d ^ f j i l i r ^ , ^ ,  K»blonh£q9rl 

9v nh£q9r! ibi?9p 
9i3iXYukaıreda Saydığtmiz sözelityepfe ı«ki olarak» ı ü fe i ferk f tab jak9^0i )N  şekli 
i'l& h il u mun biçimi i n işas tanı n .-ve. kaynak i ibifkinirı  tanınmasında o^oktşj^f-
rrftfun[ın£İlu>l  eIseI >lo? >İ£i£İo teîjİİM . l ibgî^smlhiîgg  £b nsbnı^ıb n u y >İ£-i£İo ?im 

.ııbEîJİEmnEİğfiz  n£bnı?ıb Jıuv i9İ9b.bfim nmıbiEv u<J 
Nişasta taneleri su alarak şişer ve pelteleşme sonucu müsilajımsı bir ürün 

meydana getfrw-î  PetteleşmelfızrnJşaStamn  kaynağına ve-feaksiyonr  koşullarına çok 
bağlıdır. Nişastaları, sü<ifâpeltele$me sıcaklığına yada .% luk KOH solusyonun-
daki pelteleşme1 zamanına göre birbirinden ayırabilme olanağ^vsrdıı&iiEsrİBJzürn 

.TibtEİgoıb İh9\ Eİ>luhuğoD >lüyüd £b eziev i9İ 
Romalılar ve Grekler  zamanından beri tanınan ve bir çok özeliği yanında kim-

yasal yapısı da oldukça iyi bilinen nişastanın bugüne değin sentezi yapılamamıştır. 
Her zaman doğal kaynaklardkn-1  â ' l Ö İ ^ ^ d Ü f r j e d i l i ş i n d e  ana ilke, nişasta 

ı ik yoll; 
ısliaEni! 

9, 

köken droğun mekanik yolla ufalanmasından sonra su ile karıstırılmasıdır. 
ila ni n P Y J 
ınjjMs , lb i9 i 

eğışik işlemler 
kabuklar acı madde içerir);  pirinç taneleri önce ufalanır  sonra alkali ya da asitle 
muamele edilir. Buğdayda zamkın parçalanması için hafif  bir mayalandırma yapı-
, ,ııb£î>İ£mnulud EbhnEİuımuy i3İ«İ£nqoj sv 

s b ' n ç ^ ^ j j ^ ^ g ' bu*!y'nmasma1 karşın*'nnışasian£iîtfl  eid{îîşlh'div  atöl^fPB'Sl  libaşiı 
birkaç kaynaktan, buğday, mısır, pirinç, patates 
^Warant«:eae),ıcA4iifl/y7ot  i^ isf^isf ioie^r^ir)  ve 
Metroxylon  ; türlerinden b(Rdbraffli  =iiAreçaçtae.,qSag© n^astasmı , r ^ ^ a j - a r l a ı Ş 1 -
Iır. ,ıüıü3?ûnöb gnilsri izanEJ Eîzeşin 
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Eczacılıkta kullanılan nişastaların başında Amylum Oryzae gelir. Tropikal 
Asya bitkisi olan Oryza  sat/Va'dan (pirinç) çıfcaPılır.  Bugün yetyüziinün bütün ılık 
kesiminde pirinç ekilmektedir.  Amylum l^iydis, Tropikal Arfferîkafkökenli  olan ve 
bugün birçok yerde kültürü yapılmakta olan Zçfamays (njısır) bitkiselden çıkarı-

f 
Sanayide daha çok hububat (piriıSç;'buğday, mısır)i~ianelerinden hareket 

edilir. Bu kaynaklardaki  nişasta içeriği % 65-75 kadardır.  Tahıl önce un haline 
öğütülür, ince gjç|d^e serilir  ve üzerinden su ak ı^ j j . jjkjrada nişasta sürüklenir, 
selüloz ve glüten efeğjj  üstünde kalır. Suyla sürüklenen nişasta, bekletilince çöker, 
üstteki su aktanfîr  (modern yöntemlerle çaljşılıyorsa bu ayinm santrifüjle  yapılır). 
Su ile y ı k ay j p a k t a r p}^ I ş 14 b.i.'("4caç l^ct«İcrarlandlktan,<$pjrlh»-«ıyundan  kurtarı-
lır, kurutulur 

Solanum tüberosum da (patates) Güney Amerika kökenli bir bitkidir. Bugün 
dünyada ekimi yaygındır, yumrularınuaS'  Amylum Solani elde edilir ki bu yumru-
lardaki nişasta oranı % 20 dolaylarındadır. 

ta bulmlSü^urj'u kamtlarriltc'i^n  drog önce kaynar" metanol 
hem y^g ve l^rofi l inderPküftlrı lmış  hem de enzimleri in-

aktive edilmiş (etkisizleştirilmiş) olur. Bu acıtılmış ürün soğuk su ile tüketilir, 
santrifüje  edilir ve J V - H O - A ^ n - A . 
incelenir. 

H O 

Bir drogda nişa: 
ile tüketilir,  böylece 

I W i y ö t ^ z e l t i ^ n^enfe^ndir i^rek  tanecikler mikroskopta 

HO j 
Nişasta % 50 İ l k kloralhidrat  çözeltisi ile ka/natılınca erir  ve taneciklerin 

şekilleri kaybolur. Nişasta bu yolla da kanıtlanabilir. 
tıiîîixoloriiloq  ıid ?irnİ9 
-zBznsl'rTp^fi  ıfkif ' f-  i hfiusoauıg u «-sriBji&iom'i: :înı«îiâç 

s< »» nr^cjlekulpna 

- • - - sojfilm 
lur. 

oloriiloa ıid { imlşsınBbvsm slvunoYzsar.şbno^ nnEİsoJİ6m SIZBZM 
B i r çok glusit N /50 iyot çözeltisi ile karakteristik  renk verir,  lyotun 

moleküldeki helisel yapıya girmesine ve molekülündeki zincirin uzunluğuna 

zincir kısaltı '.tjf ft j n̂  f^'Ssft J^ılılasd sojîfim I i snoTi^ınS'İ?" n s nTia?" 

1858 de NAGELI nişî&akıM 
ve amilopektin. O 

ğunu ortaya koydu: amiloz 

Amiloz, nişastanrn sudan kısmıdır UB̂ -20 kadarını oluşturur 
(bu oran bazan % 3jSjpadar çıka^tir). K0-30b'e kadâ|^a-Ofelukoz  molekülü 1-4 
bağı ile bağlanarak (maltozltTpi) ldüz bir zii|gr^ oluşnirmuştur.  Molekül tartısı 
10.000 - 60.000 kadartflİD 

ioiİSM 
Amilo 

- i lye sn n ) 
mijopektin Ue^n i^asunın .suda erimlygn fsjkat  si^en kısmıdır, % 80-90 ını 

kapsar, 1000 den fazla a-D glukozdan oluşmuştur ve bu zincir dallanmıştır. 
9 f f l b l  tartısı  9 3 * 1 Ü Z m E V 9 b S İ İ 0 l b i H * * 
-nEiBjıcq niR£3zs?ın nh32>İ9CR .-liTag jsnsbysm lalnhK^lab sîslüljlüyüd >li?i§9b ,hIbsb 
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Nişasta maltozların kondensasyonuyla meydana gelmiş bir poliholozittir, 
yani nişastanın temel yapıtaşını, 2 molekül a- D glukozun 1-4 bağı ile kondensas-
yonu sonucu meydana gelmiş bir diholozit, maltoz oluşturuyor  demektir. Yapı 
böyle olduğuna göre depolimerizasyon da ters işlem biçiminde görülür.  Nişasta 
ferment  ile hidroliz edilince maltoz kaybederek dekstrinlere  ayrılır. 

Maltoz 

Nişasta bir ferment  (p-amilaz, diastaz, pityalin) ile maltoz ve dekstrine ayrı-
lır. Hidroliz devam ettiği sürece yeni maltozlar kopar ve molekül ağırlığı gittikçe 
azalır, değişik büyüklükte dekstrinler  meydana gelir. Dekstrin nişastanın parçalan-
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m asıyla oluşan bir madde olduğu gibi ayrıca, doğal olarak bazı bitkilerde (örn. 
Oryza  sativa glutinosa, Sorghum vulgare  glutinosum) bulunan bir üründür.  Doğal 
olanın amilodekstrinden farkı,  iyotla kırmızı renk vermesidir. 

Hidroliz seyreltik HCI ile yapılırsa, parçalanma daha ileri giderek maltûzlar 
da ayrılır  ve hidroliz ürünü olarak a-glukozlar açığa çıkar; bu parçalanma iyot 
reaksiyonu ile kolayca gözlenebilir. 

Nişasta iyotla mavi renk verir  (amiloz'dan ötürü). Hidroliz başlangıcında amilo-
dekstrin'den ötürü renk yine mavidir. Hidroliz biraz daha ilerleyince eritrodeks-
trinden ötürü kırmızı veya kahverengi renk oluşur, daha küçük moleküllü akrodeks-
trin oluşunca renklenme görülmez; ayıy şekilde hidroliz maltoz ve glukoza kadar 
süregelince de renk yine oluşmaz. 

Nişastanın amiloz ve amilopektinden oluştuğunu dikkate alarak hidrolizdeki 
bu değişiklik ayrı ayrı incelendiğinde karşılaşılan durum şöyle olmaktadır: 

amiloz ft~amılaz  ^ maltoz ( ^ % 100), 

amilopektin m a | t o z (% 50-60) + amilodekstrin 

aSIt 
amiloz D glukoz (kantitatif), 

3Sİt 
amilopektrin D glukoz (kantitatif) 

Bu reaksiyonlardan  özellikle ferment  hidrolizi, amilozun basit bir yapıda oldu-
ğunu buna karşılık amilopektinin çok sayıda dallanmış yan zincirden meydana gelen 
yüksek polimer bir yapı taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu yan zincirler  (3-amilazla parçalanabilir,  a-1,6 bağından meydana gelen zin-
cire ise enzim etkiyemez. Bundan dolayı maltoza parçalanma bloke edilir. Bu 
sayede yan zinciri eksik olan amilodekstrinin, amilopektinin ana iskeleti olduğu 
saptanmıştır. 

Amilopektin az miktarda ve ester şeklinde, fosforik  asit içerir. 

Nişastanın tanımı için kullanılan yaygın bir reaksiyon, iyot, iyotlu potasyum 
iyodür veya iyotlu su ile nişastanın mavi renk vermesidir.  Bu mavilik, nişastadaki ami-
lozun verdiği renktir,  çünkü yalnız amiloz mavi renk verir,  amilopektinin verdiği 
renk ise mor ya da kahverengidir. 

Nişastadaki amiloz miktarı, amiloz reaksiyonunun rengi üzerine etkilidir. 
Koyu renk, amilozun spiral şeklindeki sekotıder yapısından ileri gelir. 

Nişastanın miktarı, değişik yöntemlerle saptanabilir. 
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,mö) bfcıBeHtnfhiktar  ^«art%ı|tjrkjnjseIJkrb(teld^b^İMHf  y&ntremiMefebldH$u 
V9i.iWfiHir.-iid  nsnulud (muzonin)\$ 3iDg\uv muriyıo? ,oeoniîul$ dvüdz 

2 - Drog h i d r * e W ( ^ f V ^ a â ^ r f i ^ t l ^ ^ e l k ^ ^ f l ^ a ^ ^ k ^ ^ S -
•,fadan,sitrjrw!«-ik yoHa.s<kpçaftMr(1£|6?-,£q , e 2 1 , i ı q £ X 9 | j |3H jii î lsıysa ı ı loıblH 

3 o X i ^ n p j K f l  ^ ^ B r & d ^ m U ' f e f ö M e t r l I i ^ f l a ^ e 
hidroliz ürününün polarize ışığı çevirme yeterine9JayŞnarII< îpolaiim4 ;t^'yoTl !a 

-«^»rrfees&plsrçrul^d siloıbiH .(üıüJö nEb'solims) ıh9v >ln9T ivsm elîoyi £JZ£?iH 

^ 9 ^ ! ^ / lı ^ u İîa ̂ İ P iü̂  ' ̂ îTtâfKc  P Sr!̂ "' T'J® P1^ e 
- ^ ^ f r f i i ' ^ ıSırnıi)i uıülö nsbniu 
ısb£>i âso>lüls 9v soîlfim siloıbiH 9bii>İ9? yı\£ ;i9mlüıög 9mn9bin9i £Dnu?ulo nhı 

Nem oranı % 15 ten, kül miktarı % 0.6 daBfifagglOİBMrçakdtfı  9b aanilagsıüz 

Niş^lçih belİ̂ leff  4İI$fliM3fflllf  b i V S ^ g ^ I f ^ Hl 
değer nişastanın iyot ile verdiği mavi rengin 680 nm deki ekştinksiyonudur.  Bu 
değer nişastadaki amiloz ve amilö^ktfn  nektarına bağlıdır, amiloz miktarı ne ka-
dar yüksekse mavilik değeri de o kadar fazladır.  Bu nedenle mavilik değeri belli 
tür nişascaıJçin karaktefistikth&2O^eğto:,patates  nişastasında aiflüozun mavilik 
değeri 1.6, amilopektinin 0.15 tir. Patates nişastasının mavilik değeri ise 0.4 
olarak ölçülür. .(liîsîijnfijl)  so^lulg O xolim£ 

Nişastalar, m ik roorgan iş^a f j ^on tş^ j f ie  fişi  m a rS ĵjfb  ı̂ j jB u nedenle 
eczacılıkta kullanılacak nişastalarda mikroorganizma ve küflerin  üreyip üremediği 

nusolims ,ixiİGibirl 3n9mi9İ 9İJİİİİ9SÖ n£bi£İno\iz>ls9n ufi 
"9İ98 l ^ ^ s ö ^ t a e P ö S İ ^ f î J f t f j ' ^ f i f e ^ a f İ ^  ^ ^ ^ r ^ l i ^ a m ^ * 

dir. Mekanik ve a W ı ^ n d a h % 
. . ^ a f j j ^ ^ ö i g ^ ^ r s ^ r i n ^ i ^ r a p t k i  msK^m^Stf'fNsBİimE-i)  ı 9 h b n i x nE\ uS 

0 8 pâfpanır . 'Bü 

.Tiî?ımn£jq£2 
Karbohidrat  grubu besin maddesi olarak, kısmen parçalanmış nişasta da kul-

lanılır. .Th9ji îiz£ >lnolzo> ,9bnil>İ9? 19J29 9v fibi£j>lim x£ nij>bqolimA 

muyzsTarçeolkfepi  küfükootan.-İBişıstafariijpfn^ğiıı!  piıtlnç nişastası,.:pudıralamiçfn  en 
-ielverişli temel »taaddediri; ayrrcantabJetî'jpilüfcfyapımjndandaii  yardtrarçı  rnaddediry 
İ| ibi9v niniı>İ9qoiim£ , ın9v >ln9n iv£m xolim£ xınlsx ü>lnüj ,ıi3>ln9T iğibıgv nuxol 

A M Y L U M ORYZAE (TF) Pirinç N i ş a s t ^ ? n s " 1 9 V r İ E > i fîb  SX s-zi 

Rİiff&ikMrtiYH^OO-150 
tanesi birara^buPühÛ^ ^ P ^ tffe^.^pM^S?^  f S ^ ^ ' M ^ -

.ıiiid£n£3qfi2 ah9İm93nöx >li?iğ9b ,n£J>lim mn£JZB?iH 
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iBİfiîzfizin  B>i?£d nBİınBİIu>l bi>İiİid£S39 j e M deybitiIo iIissy .sbugbaojİBfinB^ 
A M Y L U M TRITICI (TF) Buğday Nişastası ^ b ı f i y  fib 

Triticum  sativum  ( = T. vulgare)  dan elde edilir. Mercimek biçiminde, yassı 
yuvarlak taneciklerdir.  30-40 / j ve 2 - 1 0 ju olanları S«>âisd»HaraofeUytelüftteki 
taneler bulunmaz. Hilum zorlukla görülebilir.  Kuruma kaybı % I5'ten kül 
.TflflfÖÎ?!  %'0fS^ddik'-'oImarrialıdfPP*  »i (969D£înBi£M) oaoonibnuAo ojncnoM 
Bİ\ıb£ îooıvvonA EJzs?in n£İıiE>lıj (9B9DBi9di§niS) n9bnh9hp:t DmuaıuD 9İi 9eî 
-mu\ i>lfibnığıhı§£ g>l d-2 (969DBİdıoriqu3) nın'omiEzUbu iori'tnoM ."iıb6î>İ£rnmnEî 

A M Y L U M MAYDIS, Mısır NişastasnA Eb B\B32E?in nBİn£>lıj nBbnnBİuı 

A M Y L U M S O L A N I Patates Nişastası 3 J I 8 U J O Z M U J Y M A 

da 3 lü bileşik tanelere de rastlaıfi^MM  IfttafHSİ  « î ^ l ^ a ® 
fazla olmamalıdır. 
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Farrnakopelerde,  yazılı olmayan fakat  eczacılıkta kullanılan başka nişastalar 
da vardır. 

Ar rowroo t ,  Hararot 

Maranta arundinacea  (Marantaceae) rizomlarından çıkarılan Amylum Maran-
tae ile Curcuma türlerinden (Zingiberaceae) çıkarılan nişasta Arrovvroot  adıyla 
tanınmaktadır.  Manihot utilissima'nın  (Euphorbiaceae) 5-6 kg ağırlığındaki yum-
rularından çıkarılan nişastaya da Arrovvroot  denir. 

Bu nişasta sıcak suda 60°C de erimeye başlar, birinci ve ikinci safha aynı 
derecede ve ardı ardına geçer, nişastanın tam dağılması yani üçüncü safha 70°C 
de başlar. Hararot,  uzun yıllar, aranan bir çocuk maması olarak kullanılmıştır. 
Şimdilerde Türkiye'de, Hararot  adıyla satılan, çoğu kez, mısır nişastasıdır. 

A M Y L U M SOLUBILE 

Uzun süre su ile kaynatma sonucu ya da az miktarda asitle muamele etmekle 
önce amilopektin zinciri açılır ve böylece nişasta suda çözünür. Bu ürün daha 
fazla parçalanırsa iyot ile artık mavi renk vermez. 
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Ult ra-ami lopekt in 

Na-amilopektin glikolat, suda yüksek viskoziteli berrak  bir çözelti mey-
dana getirir.  Pasta ve (suda çözünen) yıkanabilir pomatlarda dolgu maddesi ve kay-
dına olarak, ayrıca tablet dağıtıcı madde olarak kullanılır. 

A M Y L U M N O N M U C I L A G I N O S U M ( A N M ) 

Tetrametilol-asetilendiüre  ile eterleştirilmiş  nişastadır. (Eczacı11k tekniğinde 
pudra ve yara tozlarının yapımında ve tabletlerde ilaç yardımcı maddesi olarak 
kullanılır. 

Nişasta taşıyan tohumların unları (Farina) da eczacılık tekniğinde kul-
lanılır. Ayrıca buğday unu Bj vitamini ve fitin,  mısır unu PP vitamini 
taşımaktadır. 

Dekstr in 

Nişastanın seyreltik asitlerle, bölümsel hidrolizi sonucu ortaya çıkan üründür. 
Beyaz ve hemen hemen kokusuz ya da sarı renkli ve karakteristik  kokulu, amorf 
bir tozdur; 3 k kaynar suda çözünerek zamklı bir çözelti meydana getirir. 

Eczacılık tekniğinde yapıştırıcı olarak, emülsiyon ve tablet hazırlamakta kul-
lanılır. Ayrıca kâğıt, mürekkep ve kibrit sanayiinde de yararlanılmaktadır. 
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D E K S T R A N L A R " 

Birçok mikroorganizmanı^  hücre, dışı '(ekzoselfclerj  pbliholozit oluşturma 
yeteneğinde olduğu Eskiden beri bilinrrteİtt^dif.,.Böyle  mikroorganizmalar  geliş-
tikleri sıvı ortamın akışkanlığını ^ fa l t t j v  Böylece)'"'poliholozitj üreten suşlar ko-
layca belli olur. Bazışerffertk  sevilirin ^LÎÎcâF^dî  anlatıldığı şekilde, 
sıvaşır hale geldiği ilk defa 1 8 2 2 E L İ N tarafından,  şeker kamışı usaresinde 
gözlenmiştir. 1861 de -PASTEU^,—by değişimin mikroorganizmalar  nedeniyle 
ortaya çıktığını göstermiş ve 1880 dç j^ÂN TlEGHEM ile CIEKOSVVKI, bu yetenek-
teki mikroorganizmaları  tesbitVçtjM'ştir/  Bu gözlenrf""ve  b.ul jşlarla sonraki araş-
tırmaların  sanayide uygulama alanı bulnfiask İ950 I frden^tı j ra  mümkün olmuştur. 

v  1 y 
Bu ürünlerin  sanayide ön^nrf  kazan ış ı 1944 t e ^ G ^ Ö N WALL) kan plazması 

yerine kullanılacak bir polihöJozrtüı elde edilmesiyle başh r. Bu ürüne, daha 
1906 da SCHEIBLER tarafından,  delcstrin'e analog oluşundan ötürü dekstran adı 
verilmiştir.  Çok uzılft  püre saklanabilmesinden riria^-lfanUgrıımıına  üstünlük 
gösteren dekstran, cerrahi  ve tıbj^i^u^a^ıl ı ı ^^pnmıştır. 

Sonraları  kan serumunun liyofilizasyon yöntemiyle kurutulması yolu buluna-
rak, bu ürünü çok uzun süre oda sıcaklığında saklıyabiln||^g^ağı ^a^^ş j k ınca , 
dekstranlar,  bu kullanılış bakımından, eski önemini kaybetti ise de çeşitli mik-
rporgaHİ2fmi1ardan  eMü-^diİÜ*»^el^detescraola^'£en&e%<:s3cınİ*te1*^«Kmfifrnda 

.*ııhn£İlu>i jIeieIo abbem oıîıgEb ıs ldsı sdh>(e .^bieİo iDnıb 
Dekstranlardan  başka, ksantan'lar, bazı heteropoliholozit'ler,  fosfomannan-

lar, sanayide uygulama alanına giren ve mikroorganizmalar  tarafından  üretilen 
poliholozitlerdir.  Aşağ.dÜMHM b î M ^ ^ İ f f e f o î ^ M f ^  ^ / P ^ k ^ M ^ g ö s -
termektedir. 
sbniğin>İ93 j!iIdex33 ,nb£32£?in ?imlhİ3j9h93s 9İİ 9-ıüibn9İi392£-loli3emBi39T 
Jİenelo İ23bb£m omıbiB^ ?£İi sbi9İ39İds3 9V BbnırnıqBX nınıiEİsos £i£\ sv Bibuq 

Mikroorganizmalar  tarafından  üretilen poliholozitler. lllınslluM 
, .Ürün . „ -lu'j 9bnı§ııı>ı93 > İQES3aSu^b (sn i j Yapısı 

e t ) ncTnu nn murlo3 Kullanılışı 
fflssıH 

'tSe^ana? u f l u 9V 
mesenteroides 

inigM?** 
sakaroz 

rfİK  yfetliroşlddeşijnfîtelek^^m 
elek (sephadex) 

.•jibsj^srnışı ;3 
Heteropoliholozit Zoogloea ramigera değişik adsorban aminoasit, toksik kat-

yonlar, radyoaktif  katyonlar 
•!--.• .' - -ı'l! <«, 

Sellüloz 
. ıtıbnuıu ns>lıj B\B 

Acetobacter 
TO'ümmoz isiloıbliri Uloff  ,9İ"lf 

ıtik membranlar 
I3İ91>(92 ninfi3EEÎIı/1 

1 n S i k a r o # X SU2Iİ3İSÎİ N 9 M 9 R I Y W " 9 F < 9 V S £ X A 9 

: r, 
Fosfomannan 

• ' ': :'. v •!. ; 
Hansenula sp. 

W glukoz 
hbu ı if.ıı  vb^ a C , iuU.vuj ı 

Yok 

J9İdE3 av noyizlüms ,>ffi-JBİo  oni};ıq£x 9bni|in>İ93 >IiII3e:ö3 
J M heteropoJihol^ltrl  ^ ^ T ^ a ^ ı i i - • ç u l M * .f  anobt av q 



Bu poliholozitler arasında eczacılık bakımından önemli olan dekstranlardır. 
Molekül ağırlığı, polarize ışığı çevirmesi, viskozite, suda çözünürlük gibi fiziksel 
özelikleri ile birbirinden ayrılan bu dekstranların  hepsi glukozun polimerleridir. 
Molekül ağırlıkları  az veya çok yüksektir.  Polimerizasyon derecesine ve zincirde 
bulunan bağlanmaları farklı  gluko-piranoz ünitelerinin oranlarına göre farklı 
fiziksel  özelik gösterirler. 

Dekstranların  elde edilişinde yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Leuconostoc 
türlerinden yararlanılmaktadır.  Bununla beraber  Acetobacter, Streptobacterium, 
Lactobacillus veya Streptococcus gibi bakteriler  de sakarozdan hareketle dekstran-
ları oluşturabilir.  Bu ürünler  birbirinden,  glukopiranozitler  arasındaki 1-6, 1-4 
ve 1-3 ozit bağlarının oranları  bakımından farklılık  gösterirler. 

1 - 3 

Dekstranların  eczacılıkta kullanılışı ürün özeliklerinin iyi belirlenmesi zo-
runluğunu yaratmıştır.  Teknikte, bu hususları yerine getirmeğe elverişli en uygun 
suş, Leuconostoc mesenteroides  NRRL B 5I2 dir. Bu suş sakarozdan hareketle, molekül 
ağırlığı 100x106 civarında'olan 1-6 a-glukozlardan ibaret bir dekstran verir.  Diğer 
türlerin  ve suşların verdiği dekstranların  molekül ağırlıkları,  farmasötik  kullanımlar 
için çok yüksektir. 

Buna ek olarak istenen molekül ağırlığında dekstran elde etmek için çeşitli 
yöntemler denenmiştir, örneğin, ortama iyi ayarlanmış oranlarda,  primer aksep-
törler  (maltoz veya düşük molekül ağırlığında dekstranlar)  katılmasıyla elde edilecek 
ürünün molekül ağırlığını 15.000-100.000 arasında tutmak mümkün olabilmektedir. 
Dilüe asitlerle yapılan kısmî hidroliz ile istenen molekül ağırlığında dekstran elde 
edilebilir. Bu depolimerizasyon, reaksiyon sırasında viskozitenin ölçülmesi suretiyle 
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takip edilmektedir. Ayrıca, alkaliler, ultra-son'lar  bazı enzimler (Penicillium lilacium' 
dan elde edilen enzimler) kullanarak ta aynı sonuçlar elde edilebilir. 

Böylece L. mesenteroides'in  belirtilen suşundan elde edilen dekstran, yararlan-
ma amacına uygun molekül ağırlığına getirilir  ve ilâç hammaddesi olarak kullanılır. 

Sanayide dekstran elde etmek için başlıca 2 yöntem kullanılır: 

Yöntemlerden birine göre, % 10 sakaroz taşıyan steril besi yeri o/tamına mik-
roorganizma ekilir, 24 saat sonra ve % 50 lik bir verimle dönüşüm tamamlanır. 
Molekül ağırlığı çok yüksek ürünlerin  oluşmaması için özellikle son saatlerde, fer-
mantasyonun gelişimi dikkatle izlenmelidir. Böylece elde edilen ürün, dekstran ya-
nında etanol, asetik asit, laktik asit gibi değişik metabolizma ürünlerini  de taşır. 
Dekstran, ortamdan metanol yardımıyla çöktürülür.  Bu çökelek pirojensiz distile 
suda eritilir  ve bu çözeltiden dekstran yeniden çöktürülür.  Kontrollü bir hidroliz 
ile istenen molekül ağırlığına getirilir.  Sonra tekrar  metanol yardımıyla fraksiyonlu 
çöktürme suretiyle temizlenir. Bu işlem tekrarlanır. 

Diğer yönteme göre L. mesenteroides'in  dekstran sükraz adı verilen enzimi 
elde edilir ve invitro olarak sakaroz solüsyonuna etki ettirilir.  Özel enzimin üretilişi 
ve ortamdan tüketilişi aşağıdaki yöntemle yapılır: 

% 2 sakaroz, % 2 mısır özü ve mineral maddeler taşıyan bir ortama mikro-
organizma kültürü ekilir. Fermantasyon 12 saat sürer.  Bu sırada, alkali ilâvesiyle 
pH 6.7 civarında tutulur. Dekstran sükraz miktarı en yüksek düzeye çıkınca, enzimi 
taşıyan ortam mikroorganizmadan kurtarılmak  amacıyla süzülür. Bu, enzimli berrak 
çözeltinin pH'sı 5'e getirilir  ve sakarozun dekstrana dönüştürülmesi için kullanılır. 
Bu çözelti oldukça stabildir ve aktivitesini kaybetmeden I5°C de birkaç hafta sak-
lanabilir. 

Enzim yardımıyla, invitro olarak, sakarozun dekstrana dönüştürülmesi, I5°C 
de 8 saat sürer.  Bu süre içinde temperatür  kontrolü şarttır.  Böylece istenen özelikte 
dekstran elde edilir. 

Eczacılıkta, ilâç hammaddesi olarak iki tip dekstran ile, bazı metallerin dekstran 
kompleksleri ve bazı dekstran esterleri  kullanılır. 

Dekstran 40, Gentran 40, LMD, Rheomacrodex 

Molekül ağırlığı 40.000 civarında olan a - l -6 dekstrandır.  Beyaz, amorf,  ko-
kusuz, lezzetsiz bir toz olan dekstran 40, suda kolay çözünür. Aseton, etanol ve 
eterde çözünmez. Dimetil sülfoksit  ve formamit  te dekstran 40'ın çözücüleri ara-
sındadır. 

Cerrahide,  kalp-akciğer cihazında ilk pompalamayı sağlamak amacıyla veya 
dolaşımı düzenlemek için kullanılır. İzotonik çözeltisi eritrositlerin  agregasyonunu 
önler. Birçok cerrahi  müdahalede eritrosit  agregasyonu nedeniyle viskozite artar 
ve kan akışı bozulur; dekstran 40 bunu düzeltir. Bununla beraber,  bu düzeltmenin 
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plasmayı dilüe etmekle de sağlandığı bilinmektedir. Bu nedenle izotonik tuzlu su 
da yeterli olabilmektedir. Ancak % 5 lik dekstroz çözeltisi içinde dekstran 40'ın 
% 10 luk çözeltisini kullanmakla daha iyi sonuçlar alınmaktadır. 

Hipovolomik şok tedavisinde plasma arttırıcı  olarak, dekstan 40, daha çok 
önem kazanmıştır. Bu kullanımda daha büyük moleküller uygun değildir. Dekstran 
40 vücuttan daha kolay atılmaktadır. 

Her türlü kullanımda, dekstran 40'ın allerjik reaksiyonlara  neden olabileceği 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Dekstran 75, Gentran 75, Macrodex 

Molekül ağırlığı 75.000 civarında olan a- l -6 dekstrandır.  Kokusuz ve lezzetsiz, 
ince, beyaz, amorf  bir tozdur. Işıkta dayanıklı olmakla beraber çok higroskopiktir. 

Dekstran 75 in fizyolojik  serum veya % 5 lik glukoz çözeltisi içindeki % 6 
lık çözeltisi, kan plazmasıyla aynı osmotik basınçta ve aynı viskozitededir. Bu se-
beple IV olarak kan plazması yerine, ameliyat sonrasında ve ağır yaralanmalarda 
kullanılmaktadır.  Her ne kadar zamk ve müsilajlarla da aynı osmotik çözeltiler 
elde etmek mümkün ise de bu maddelerin üronik asitler ihtiva etmesi, bu amaçla 
kullanılmasını engellemektedir. Dekstran 75, her ne kadar allerjik reaksiyonlara 
neden olabiliyorsa da toksik, pirojenik ve antijenik olmaması ve uzun zaman stabil 
olarak saklanabilmesi nedeniyle kan plazması yerine kullanılmaktadır.  Ancak kan 
elemanlarının kaybolduğu durumlarda ve hipoproteinemi halinde kanın yerini 
alamaz. 

Hipovolomik şokta koruyucu ve tedavi edici olarak ta kullanılır. Dekstran 
75 in antikoagulan etkisinden, klinikte yararlanılmaktadır.  Trombozlara karşı, 
dikumarol'a eşdeğer olduğu gösterilmiştir. 

Dekstran Sülfat 

Dekstranın sülfürik  asit esteridir.  Antikoagulan etkide olduğundan, pomat 
halinde hazırlanmış preparatları  dışarıdan, tromboz ve flebitte  kullanılmıştır. 
Ancak zehirli etkisinin de var olduğu dikkate alınmalıdır. 

Demir-Dekstran  Injeksiyon Çözeltisi 

Ferri  hidroksidin küçük moleküllü yani kısmen hidrolize edilmiş dekstran ile 
yaptığı kompleksin kolloidal ve steril solüsyonudur. 

Entrensek viskozitesi (*) 0.04-0.07 olan dekstran sulu çözeltisine, alkali ortam-
da, ferri  klorür  çözeltisi katılır. Karışım ısıtılır. Reaksiyon tamamlandıktan sonra 

(*) Entrensek viskozite: (fl)  = K M ' 
K ve a belli bir uzun zincirli molekül için sabittir. Ampir ik olarak hazırlanmış STANDİNGER cet-
velinden bulunur. M, molekül ağırlığı. 
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soğutulur ve oda sıcaklığında santrifüj  edilerek berraklaştırılır.  Diyaliz edilen 
çözelti,-hesaplanan demir miktarının % 95-105 i kadar demir ihtiva edecek şekilde 
yoğunlaştırılır,  süzülür ve sterilize edilir. 

Bu çözelti koyu kahve renkli, hafif  viskoz bir sıvıdır. Demir eksikliğinden 
doğan anemilerde kullanılmaktadır.  İM enjeksiyonları lokal iritasyon gösterme-
mekte ve çabuk absorbe olmaktadır. 

Aynı amaçla, demir-sorbitol  çözeltisi (jektofer)  de kullanılmaktadır.  Bu çözel-
ti, demir, sorbitol ve sitrik asidin teşkil ettiği kompleksin steril çözeltisidir. Deks-
trin ve biraz fazla sorbitol ilâvesiyle stabil hale getirilmiştir. 

SELÜLOZ VE TÜREVLERİ 

Genel olarak bitkisel hücrelerin  ve özellikle genç meristematik doku hücre-
lerinin çeperinde yer alan ana madde selülozdur. Ancak hücre çeperi bazan, man-
tarların  çoğunda olduğu gibi kitinden yada bazı yeşil aglerde görüldüğü gibi 
ksilandan meydana gelmiş te olabilir. Bitkilerden çıkarılan ve keten, pamuk 
gibi dokuma lifleri  diye bilinen işlenebilir lifler,  saf selülozdan oluşmaktadır. 
Hücre çeperinde, selüloz yanında hemiselüloz (mannan, galaktan ve pentozan-
lar), lignin ve silisik asit te bulunur. 

Selüloz, mikroorganizmalarla,  bakteri ve mantarlarla  parçalanır,  küçük bir kıs-
mı sindirilerek  ya da yakılarak harcanır.  Selülozun parçalanmasında rol cynıyan 2 
ferment  vardır:  I) selülaz, selülozun bir diholozit olan sellobioza parçalanmasını 
2) sellobiaz, diholozidin D-glukoza kadar ayrılmasını.sağlar. 

Yüksek bitkilerde, selüloz, yapı maddesi olarak görev alır fakat  depo glusitler-
den sayılmaz. 

Selüloz molekülü birkaç bin (3-glukozun 1-4 bağı ile birleşmesi sonucu oluşur. 
Molekül ağırlığı bazan 1.000.000'a erişmektedir. 

Sellobioz 

Selüloz molekülleri, hücre çeperinde, paralel dizilmiş zincirler  biçimindedir, 
belirli bir düzene göre ve oksijen köprüleriyle,  kafes şeklinde birarada tutulurlar. 
Oksijen köprüleri  nedeniyle selüloz suda çözünmez. İki glukoz molekülü arasındaki 
uzaklık yaklaşık 2.5 Â'dır. 
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Bir lifteki  selüloz moleküllerinin hepsi aynı yapı ve ayn; uzunlukta değildir. Ba-
zan birkaç yüzlük bir grup aralıklı olarak dizilmiş, gevşek bir biçimdedir; böyle grup-
lar kolaylıkla parçalanır.  Selüloz molekülü sindirim sırasında da büyük bir hızla kü-
çük moleküllü parçalara ayrılır. 

Hücre çeperinde selüloz iplikçikleri arasındaki boşluklara başka poliholozitler, 
örneğin pentozanlar toplanabildiği gibi odunlaşma sırasında lignln, silisleşme sırasın-
da da Si02 birikir. 

Selüloz liflerinin  izolasyonunda, hidrolizden yararlanarak  zincir kısaltılır. Sod-
yum hipoklorit gibi oksitleyici maddeler ya da hava oksijeni, molekülün yapısındaki 
primer alkol gruplarının karboksil gruplarına dönüşmesine neden olur. 

Nişastanın aksine, selüloz iyotla renklenmez. Fakat önceden ZnCI2 ya da 
% 70 lik sülfürük  asit gibi derişik mineral asitle muamele edilmişse l2-KI çözeltisi 
ile mavi renk verir.  İyot-H2S04 ya da İyot-ZnCU çözeltileri doku kimyasında 
selüloz belirteci olarak kullanılır. 

Selüloz, nişasta gibi glukozlardan meydana geldiği halde, insan organizmasında 
değerlendirilemez.  Bu nedenle selüloz, hemiselüloz ve figninin büyük bir kısmı 
sinidirilmeden atılır. Fazla hacimlidir fakat  düşük kalori verir.  Bu özelliğinden ötürü 
bazı selüloz preparatları  vücudun aşırı yağlanmasının tedavisinde rol oynar. 

Selüloz elde etmek için bitkilerin odun kısımları kuvvetli alkali ya da kalsiyum 
sülfit  ile eritilir.  Asitle çöktürülerek  saf selülçz kazanılır. Eczacılıkta saf selüloz 
değil fakat  selüloz türevleri  (metil selüloz, karboksimetil  selüloz, kollodyon) ile 
selüloz içeren droglar,  örneğin pamuk ve keten lifi  kullanılır. 

Selüloz suda ve organik solvanlarda çözünmez. Amonyaklı bir bakır tuzu 
çözeltisi olan SCHVVEITZER reaktifinde  erir.  Hidrolizi ancak yüksek sıcaklık, 
basınç ve yüksek asit konsantrasyonuyla mümkündür. Hidroliz sonucu kazanılan 
ilk ürün sellobiozdur, daha ileri hidroliz ile (3-glukozlara ayrılır. 

GOSSYPIUM D E P U R A T U M (TF) Hidrof i l  Pamuk 

Hidrofil  pamuk, Türk Farmakopesine göre çeşitli Gossypium  türlerinin  tohum-
ları üzerinde bulunan, yağından kurtarılmış,  arınmış, ağartılmış ve sterilize edilmiş 
liflerdir;  % 88'i sellülozdur. 

Yeryüzünde 15 kadar pamuk türü yetişmektedir.  Ülkemizde en çok Adana ve 
İzmir dolaylarında pamuk ekimi yapılır ve G. hirsutum (Amerikan upland pamukları) 
yetiştirilir.  Az miktarda da yerli (G. herbaceum) pamuklar da ekilmektedir. 

Lokulusit kapsula tipindeki pamuk meyvalarının içinde yer alan 5-7 tohum, 
uzun beyaz tüylerle çevrilmiştir  (Resim 7). 
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Şekil 8. Tohum üstünde pamuk lifleri 

Kapsüller açılmaya başlayınca pamuk toplanır. Testa epidermasında bulunan tüy-
lerden oluşan ham pamuk özel makinelerde (çırçır  makineleri) tohumlarından ayrı-
lır. Her tohumda ortalama 5. 000-10.000 tüy bulunur. Bu tüyler tek hücreli olup 
1-5 cm uzunluk ve 15-40 ia genişliktedir. Tohum üzerindeyken silindir biçiminde ol-
duğu halde kuruyunca yassılaşır ve kendi üzerinde kıvrılır.  Lümeni oldukça geniştir. 

Ham pamuk önce seyreltik alkali ile yağından kurtarılır,  yıkanır, sonra hipo-
klorit çözeltisi ile rengi beyazlatılır. 

Değişik Gossypium  türlerindeki  tüylerin boyu değişik olabilmektedir. G. bar-
badense türünde tüylerin boyu hep aynı olduğu halde G. herbaceum ve G. arboreum 
türlerinde boylar değişiktir. 

Farmakopelere  göre pamuk liflerinin  ağırlıkça en az % 70'inin boyu 10 mm ol-
malıdır, kısa olanların miktarı ise % 10 u geçmemelidir (TF). 

Liflerin  boyu 4 cm ye kadar uzun olabileceği gibi kalınlığı da 40 [a dur, yassı bir 
tüp gibidir ve çoğu kez bükülmüş biçimdedir (Ph. Eur.). 

Avrupa Farmakopesinde ayrı monograf  halinde Steril absorban pamuk, "Lanu-
go Gossypii absorbens aseptica" da yazılıdır. Hidrofil  pamuk için verilen nitelik-
ler burada da geçerlidir.  Yalnız rengi hafif  sarı olmaktadır. Bu, sıcakta sterilizas-
yon sonucu meydana gelen bir değişmedir. 

Hidrofil  pamuk absorban olarak kullanılır. Cerrahide yaraların  steril izolasyonu 
amacıyla yararlanılır.  Ayrıca değişik maddeler emdirerek  ilâçlı pamuklar da (iyodlu 
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pamuk, fenollu pamuk, salisilik asitli pamuk, borik asitli pamuk gibi) hazırlanmak-
tadır. 

Avrupa Farmakopesinde, steril keten lifi  de (ipliği) "Filum Lini asepticum" 
/azılıdır. 

Keten bitkisinin (Linum usitatissimum) gövdesinde perisiklden elde edilmiş, 
liflerdir.  2.5-5 cm boyundadır, 30-50 cm lik demetler haline getirilerek  uygun 
çapta, uzun eğrilmiş iplikler hazırlanır. 

Krem-beyaz renklidir.  Sterilize edildikten sonra kullanılır. Avrupa Farmako-
pesinde keten lifi  dışında "Steril poliamid-6" ve "Steril poliamid 6/6" ile "Steril 
poliester sutur" da yazılıdır. Bunların cerrahide kullanılışı yaygındır. 

Cellulosum fol iatum, temizlenmiş selülozun bol su ile lapa koyuluğuna 
yumuşatılmasından sonra özel makinelerde, çok ince tabakadan oluşmuş bir keçe 
haline getirilmesiyle hazırlanır.  Kurutulan bu ürüne selüloz pamuğu adı da verilmek 
tedir. Emme yeteneğinden ötürü, örneğin hasta ve çocuk bakımında absorban 
altlık olarak kullanılır. 

Selüloz, yapısındaki serbest hidroksil grupları  aracılığıyla kimyasal değişmelere 
uğrayabilir.  Bu gruplardan eterleşebilir,  esterleşebilir. 

Piroksil in, Kol loksi l in 

Pamuğun H 2 S 0 4 karşısında nitrik asitle esterleştirilmesi  yöntemiyle hazırla-
nan bir türevdir.  Nitrolama sonucu selüloz tetranitrat  yanında dinitrat, trinitrat, 
pentanitrat karışımı meydana gelir ki kullanılan bu karışımdır. 

Reaksiyon' sırasında husule gelen selüloz hekzanitrat,  patlayıcı bir mad-
dedir. Etanol ve asetonda erimediğinden karışımdan kolayca ayrılabilir. 

Piroksilin, etanol ya da başka bir çözücü içinde, % 30 luk çözeltisi halinde sak-
lanır. Kullanılacağı zaman çözücü uçurulur.  Ham pamuğa benzer, lifli  ve sarı 
renklidir.  Pamuktan farkı,  serttir  ve kolay alev alarak yanar. 

Piroksilin kollodyon elde etmede ve film endüstrisinde kullanılır. 

Col lodium, Kollodyon 

Piroksilinin etanol-eter karışımındaki çözeltisidir. Renksiz, şurupsu bir sıvıdır. 
İnce bir tabaka halinde yayılınca, çözücü hemen uçar ve ince bir film meydana gelir. 
Yaraları  korumak amacıyla kullanılırsa da kolayca çatlîr.  Buna engel olmak için 
% 3 oranında Oleum Ricini ve % 2 Camphora (kâfur)  katılır. Böylece elde edilen 
ve esnek bir yapıda olan ürüne Collodium Elasticum, Celluloid gibi isimler verilir. 
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Collodium ve Collodium Elasticum bazı ilâçların deri üzerine uygulanmasında; 
cerrahide,  bir alanın steril korunması için kullanılır. Salisilik asit içeren kollodyon, 
nasır ilâcı olarak kullanılan bir preparattır. 

Cellulosum acetylatum-phtalylatum, Aseti l f i ta l i l  selüloz 

Bazı kodekslerde yazılı olan bir selüloz türevidir.  Selülozun asetik asit anhid-
ridi ve ftalik  asit anhidridi ile esterleştirilmesiyle  elde edilir. Beyaz renkli, kaygan 
bir tozdur. 

Selülozdaki serbest -OH gruplarının yarısı kadarı asetillenmiş, I /4 kadarı da 
ftalik  asidin -COOH gruplarından biri ile esterleşmiştir.  Bu ester suda çözünmez 
fakat  serbest olan -COOH grubu, alkali ortamda tuz yaparak çözünür. Bu özeli-
ğinden ötürü eczacılık tekniğinde barsakta dağılması istenen drajelerin  kaplanma-
sında kullanılır. 

I 
Selülozun esterleri  eczacılıkta, besin endüstrisinde ve kozmetikte emülsiyon 

stabilizatörü olarak büyük bir rol oynağıdı gibi dokuma endüstrisinde ve kâğıt 
fabrikasyonunda  bağlayıcı ve apre verici olarak da önemli bir yer kaplar. 

Selüloz eterleri  ise, suda yüksek viskoziteli çözeltiler meydana getirdikleri  için 
kullanılmaktadır. 

M E T H Y L C E L L U L O Ş U M , Metilselüloz, Tylose, Methocel 

Selülozun metil eteridir.  % 26-33 metoksil (-OCH3) grubu taşir. Bu türevin 
hazırlanması için pamuk ya da odun selülozu NaOH ile karıştırılarak  suda çözünen 
alkali selüloz hazırlanır: 

R-OH + NaOH > R-O-Na. H 2 O (alkali selüloz) 

Sonra, alkali selüloza basınç altında metil klorür  katılarak reaksiyona girmesi 

sağlanır. Böylece selülozdaki glukoz moleküllerinden herbirinin üç-OH grubu me-
tillenmiş olur:, 

R-O-Na . H 2 0 + CH3Cı > R-O . CH3 + NaCI + H 2 0 

(metil selüloz) 

Metilselülozun sudaki çözünürlüğü, metillenmiş -OH sayısı ile doğru orantılı-
dır, iki -OH metillenirse çözünürlük azalır. Soğuk suda kolay çözünür, sıcak suda 
çözünmez. 

Selülozun yapısındaki zincirlerde glukoz sayısı değişik olduğu için, belirli bir 
konsantrasyondaki metilselüloz çözeltilerinin viskoziteleri de değişik olmaktadır. 
Değişik metilselülozdan % 2 lik çözeltiler hazırlanarak  viskozite dereceleri  fark-
lı, 6 tip metilselüloz ayrılmıştır  : 
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15 cps, 25 cps, 100 cps, 400 cps, 1500 cps ve 4000 cps'luk metil selüloz. 

Metil selülozlar kirli beyaz renkli, lif,  toz ya da granül halindedir. Suda dağılarak 
turnusola karşı nötral olan bir çözelti verir. 

Organik çözücülerden etanol, eter ve kloroformda  çözünmez, buzlu asetik 
asitte, etanol ve kloroform  karışımında (1:1) çözünür. 

Kuvvetli su çekici özeliği vardır,  laksatif  olarak kronik kabızlıklarda verilir. 
Barsakta doluluk duygusu uyandırdığından iştah kesici olarak kullanılır ki hem 
toksik değildir hem de barsak mukozasını tahriş etmez. 

Eczacılık tekniğinde kullanılışı daha yaygındır. Süspansiyon, losyon ve bazı 
pomatlara katılarak viskozite arttırır  ve stabilizasyon sağlar, örneğin 15 cps'luk-
tan % 5-10 kadar katılarak süspansiyon için iyi sonuç alınmıştır. 1500 cps'luktan 
% 10-15 kadar katılarak elde edilen kıvamlı çözelti, suda çözünen pomatlarda sı-
vağ olarak kullanılmaktadır. 

4000 cps'luktan % 0.5-0.8 kadar katılarak oftalmik  solüsyonlarda (antibiyotik, 
sulfamit,  kortizon) iyi sonuçlar alınmıştır. 

Bu örneklere  bir tane daha ekleyebiliriz: Prokatnli penisilin süspansiyonlarin-
da, süspansiyon ajanı olarak metilselüloz kullanılmaktadır. 

E T H Y L C E L L U L O Ş U M , Etilselüloz 

Selülozun etil eteridir.  Offisinal  olanda etoksil ( -OC 2 H 5 ) oranı % 45-50 ka-
dardır. 

Metil selülozun elde edildiği yöntem uygulanır. Önce alkali selüloz hazırlanır, 
buna etil klorür  ya da etil sülfat  etki ettirilir. 

Etoksil oranı % 45 ten az olan etil selüloza "Orta Derece Etilselüloz," % 45 
ten fazla olana ise "Standart Etilselüloz" adı verilir. 

Eczacılık tekniğinde, tablet bağlayıcı olarak kullanılır. Beyaz bir tozdur. 

H Y D R O X Y P R O P Y L M ETHYLCELLU L O Ş U M 

Hidroksipropil  metilselüloz, metil selülozun propilen glikol eteridir.  Hidrok-
sipropil ve metil grupları,  selülozdaki anhidroglikoz halkalarına eter bağı ile bağlan-
mıştır. 

Cps : Viskozluk ölçüsü poise'un yüzde bir i . Cenci poise, 

poise = d i n / c m 2 sn - ' = g r / cm . sn 
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Metil selüloz ve 3-hidroksi propil klorürden elde edilir. % 20-30 metoksil 
% 3-12 hidroksipropil  içermelidir. 

Beyaz granül ya da lif  biçimindedir. Süspansiyon yapıcı .ajan olarak kullanı-

Mikrokr istal  Selüloz 

a-Selülozun kısmi depolimerizasyonu ve temizlenmesi ile elde edilen bir se-
lüloz türevidir.  İki tipi vardır:  Biri küçük tanecikli ve suda kolloidal dağılabilen 
toz, diğeri biraz daha iri taneli ve dağılmayan toz. 

Selüloz içeren bitki dokusundan hareket ederek belirli koşullarda hidroliz edi-
lir. 2.5 N HCI ile I05°C de ve 15 dakika yürütülen işlem sonucu,-lif  görünüşlü selüloz, 
kristal biçimine dönüşür. Ürün süzülür, su katılır sonra sulu amonyak ile yıkanarak 
nötralleştirilir.  Kristaller  özel değirmenlerden geçirilerek  mikrokristal  haline ufa-
lanır. 

Tablet yapımında dilüent-dezentegran; emülsiyon ve köpük stabilizatörü ola-
rak kullanıldığı gibi teknikte kolon ve ince tabaka kromatografisinde  adsorban 
olarak da kullanılmaktadır. 

C A R B O X Y M E T H Y L C E L L U L O S U M N A T R I C U M , Sodyum CMC 

Karboksimetil  selülozda (CMC) selüloz, glikolik asidin (hidroksiasetik asit 
OH-CHıCOOH)-OH grupları  ile eterleşmiştir.  Serbest kalan -COOH grupları 
ise tuz meydana getirebilmektedir.  Bu hidroksilli aside bakarak isimlendirmek 
gerekirse  "Selülozun hidroksi asetik asit eteri" olarak tanımlanması uygun olmak-
tadır. 

NaCMC ise, "selülozun polikarboksimetil  eteri, sodyum tuzu" biçiminde isim-
lendirilmektedir.  Bu tuz % 7-8,5 Na içerir  ve suda kolay dağılır. 

Bu türevin elde edilmesi için yine önce temizlenmiş alkali selüloz hazırlanır, 
buna monoklor asetik asidin Na tuzu (Cl- CH2-COONa) etki ettirilir. 

lir. 

Sodyum k?; boksimetil selüloz 
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NaCMC'un viskoziteleri değişik, başlıca 3 tipi vardır. 

Düşük viskoziteli: % 2 lik çözeltisinin viskozitesi 25-50 cps. 

Orta viskoziteli: % 2 lik çözeltisinin viskozitesi 400-600 cps. 

Yüksek viskoziteli: % I lik çözeltisinin viskozitesi 1500 cps. 

Bu madde kokusuz, tatsız, higroskopik beyaz bir toz ya da küçük granüller 
biçimindedir. Suda kolaylıkla dağılır ve kolloidal bir çözelti verir;  % I lik çözelti-
sinin phPsı 6.5-8.0 arasındadır. 

Hidrofilik  özeliğinden ötürü metil selüloz gibi laksatiftir.  Na'dan dolayı 
antiasit etki gösterir.  Şöyle ki, HCI' li mide ortamında, 

Na CMC + HCI > CMC + Na Cl 

biçiminde bir değişikliğe uğrayarak  mide suyunda çözünmeyen CMC meyda-
na gelir. Çöken bu madde mide ve duedönum çevresini koruyucu bir tabaka haline 
sıvar. Diğer taraftan  Na iyonları da mide asitliğini nötralleştirir. 

Eczacılık tekniğinde, metilselüloz gibi kullanılır. Örn. Na CMC'ın (orta vizko-
ziteli) % 1-2 lik çözeltisi dermatolojide kullanılan ilâçlar için iyi bir sıvağdır. 

Sodyum karboksimetil  selülozlu ilâçları kullanırken midede emilen diğer ilâç-
ların veriliş zamanına çok dikkat etmek gerekir.  Aksi halde bu ilâçların etkisi 
görülemez. 

C E L L U L O S U M O X Y D A T U M , Oksi t lenmiş Selüloz 

Pamuk ya da gazlı bezin N 0 2 yardımıyla oksitlenmesi sonucu elde edilir. Bu 
oksitlenme sırasında glukozlardaki -CH2OH grupları  önce -CHO sonra -COOH'e 
dönüşür. Reaksiyon koşullarına bağlı olarak oksitlenme basamakları değişik olmak-
tadır. Elde edilen üründeki karboksil gruplarının miktarı % 16 nın üstünde ise bu 
ürün, seyreltik alkali çözeltisinde, kısa zamanda ve tamamen erir.  Kodeksler-COOH 
grubu miktarının % 16-24 arasında olmasını ister. 

Oksitlenmiş selüloz, selüloz gibi lifli  görünüştedir.  Hemostatik etkisi çok be-
lirgindir.  Doku içinde kısa ya da uzun sürede (cinsine göre 2-40 günde) fakat  ta-
mamen absorbe olur. Bu özeliklerinden ötürü cerrahide kullanılan b.ir selüloz tü-
revidir. 

SELÜLOZ BENZERİ DİĞER POLİHOLOZİTLER 

Ki t in 

Bitkilerdeki selüloza karşılık hayvanlarda rastlanan glukozan kitindir; böcek-
lerde ve örneğin, akreplerin  kabuğunda bulunur. Bitkiler aleminde bazı mantarlar-
da ve bazı esmer alglerde de kitin bulunmaktadır. 
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Kitin kimyasal yapı bakımından selüloza benzer özeliktedir. Burada 1-4 bağı 
ile birleşerek  zincir meydana getirmiş olan (3-glukozlar ve N, asetil D glukoza-
min'ler bulunur. 

Mannan 

Parçalandığında bölümsel ya da tüm olarak mannoz artığı bırakan poliholozit-
lere mannan'lar adı verilir.  Bitkilerde çok yaygındır. Örn. hemiselüloz, mannan ve 
ksilan da içeren ve selülozla birlikte hücre çeperini oluşturan bir maddedir. Ayrıca 
bazı dokularda, özellikle yoğun olarak bulunur, örneğin Semen Arecae, Semen Cof-
feae, Semen Hippocastani ve diğer bir çok tohumun endosperma hücre çeperinde, 
depo maddesi olarak yer almaktadır. Tubera  Salep isimli droğun etken maddesini 
de mannanlar oluşturmaktadır. 

Bitkisel fildişi  diye bilinen ve Phytelephas  macrocarpa (Arecaceae) dan elde edi-
edilen ürün j3-mannan yapısındadır. Düğme yapımında, tornacılıkta kullanılır. 

Çocuk hastalıklarında dahilen yumuşatıcı olarak verilen bazı ilâç hammaddeleri 
mannan yapısındadır. 

Fruktozan 

Fruktozan, homojen poliholozitlerden olup hidrolizde fruktozlara  ayrılır.  Depo 
glusiti olarak, yaygın biçimde, Compositae (=Asteraceae) ve Gramineae'lerde 
(Poaceae) rastlanır.  Fruktofuranoz'lar  (1-2) bağları ile birleşmişlerdir^ 

En önemli fruktozan  inülin'dir. Compositae'den İnula (adını buradan almıştır) 
türlerinin  kök ve rizomlarında (% 45 kadar), Dahlia ve Helianthus'ların  yumruların-
da, Taraxacum  (%25), Lappa (%45), Pyrethrum  ve Cichorium türlerinin  köklerinde 
bulunur. İnülin Compositae dışında ona yakın bir familya olan Campanulaceae'de de 
vardır.  Taksonomik olarak Compositae'ye yakın olmayanlarda da rastlanabilir.  Ni-
şastanın aksine, inülin sıcak suda çözünür. Soğukta tekrar  çöker. Bu özelikten 
yararlanarak  inülince zengin materyalin tanınmasına olanak bulunur. 

Fruktofuranozlardan  oluştuğu bilinen inülinin bileşimi kesin değildir. Deği-
şik bitkilerde değişik sayıda fruktozdan  oluşmuş ürünler  yer alır. örneğin Dahlia 
yumrularındaki  inülinin molekül tartısı 3000-5000, fruktoz  sayısı 20-30 dur. 

Helianthus türlerinde fruktoz  yanında glukoz da vardır. 

İnülin vücutta D fruktoza  (fruktofuranoz)  parçalanır.  Diyabetikler tarafından 
fruktoza  dayanma, diğer glusitlerden daha fazladır.  Bu nedenle inülin içeren drog-
lar ya da inülinin kendisi diyabetiklerin ekmeğini hazırlamakta kullanılır. Ayrıca 
memelilerdeki enzimlerle parçalanmadığı için böbrek fonksiyonları  testlerinde inü-
linden yararlanılır.  İnülin fruktoz  elde etmede de kullanılır. 
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Fruktozan yapısı 

Nişastanın bitkisel hücrelerde şekilsiz /a da çözünmüş halde hiçbir zaman bu-
lunmamasına ve daima nişasta taneleri biçiminde bulunmasına karşılık inülin, hücre 
özsuyunda çözünmüş olarak bulunur. İnülin içeren bitki parçaları  seyreltik etanol 
içine konulunca hücrelerin  içindeki inülin, yuvarlak sferokristaller  halinde görülür. 

Bazı droglarda inülin yanında başka fruktozanlar  da bulunmaktadır. Örneğin 
adasoğanında (Urginea maritima) sinistrin, /ns'lerde irisin, Agropyrum  repens'te 
tritisin. Bunlarda fruktoz  bağlantıları genellikle (1-2) biçimindedir, tritisinde ek 
olarak (2-6) bağları görülür. 

Cichor ium intybus, Hindiba 

Yaygın bir bitkidir. Bitkinin kökleri bol miktarda inülin içerir.  Kökler kavrul-
duktan sonra kahve olarak kullanılır. İnülin kavrulma sırasında diğer şekerlerle 
birlikte karamelleşir  ve böylece meydana gelen ürün koyu kahverengi olur. Diğer 
taraftan  da kahvenin tipik aromatik kokulu maddesi olan oksimetilfurfurali  mey-
dana getirir.  Kavrulmadan kökteki acı maddeler de etkilenir. 

Bu özelikleri nedeniyle Cichorium köklerinden hazırlanan hindiba kahvesi Tür-
kiye dışındaki bazı ülkelerde kahveye katılan maddeler arasında büyük bir yer alır, 
ayrıca 200 yıldan beri de başlıbaşına bir ticari ürün olarak kabul edilmektedir. 

R H I Z O M A GRAMINIS 

Agropyrum  repens adındaki çok yaygın bir bitkinin rizomiarıdır.  Drog yabanıl 
bitkilerden sağlanır; çözünen fruktozanlardan  tiritisin (%3-l8 kadar) ve serbest 
D fruktoz  (% 3) içerir.  Ayrıca müsilaj ve zamklı maddeler de taşır. Uçucu yağ 
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(% 0.01-0.05) da taşır ki bunun % 95 i agropiren,  % 5 i karvondur.  Agropiren 
geniş spektrumlu antibiyotik özeliği olan bir maddedir. 

Q - C H 2 - ( C S C ) 2 - C H 3 

Agropiren  Karvon 

Serbest ve bağlı halde fakat  yüksek oranda fruktozan  içermesi nedeniyle ayrık 
kökü, dietetiklerin beslenme maddeleri arasında yer almaktadır. Ender olarak ta 
hafif  laksatif  ve yumuşatıcı olarak (infüzyonları)  kullanılır. 

Lichenin, Isolichenin 

Bu glusitler likenlerin karakteristik  ürünleridir.  Cetraria islandica'dan  elde 
edilen, Lichen Islandicus (İzlanda Likeni) isimli droğun ana maddeleridir.  Likenin, 
Fehling belirtecini redüklemez, iyotla reaksiyona girmez; sıcak suda çözünür, 
soğuyunca jelimsi bir çözelti meydana gelir. 

Likenin, 60-200 kadar (i-D glukozun 1-3, 1-4 bağlarıyla polimerizasyonu so-
nucu meydana gelmiş ve düz bir zincir oluşturmuş selüloza benziyen bir maddedir. 

1-3 (3,D glukozan 

İzolikenin, dekstrolikenin adıyla da bilinen bir üründür,  soğuk suda çözünür, 
iyot ile mavi renk verir.  42-44 kadar glukoz molekülü düz bir zincir oluşturmuştur. 
Burada da glukozlar a 1-3 ve a 1-4 bağlarıyla birleşmişlerdir.  Yapı bakımından 
amilozu hatırlatır. 

Bu maddeler eczacılıkta kullanılmıyor. 

ZAMKLAR 

Zamklar, amorf,  az veya çok saydam, suda kısmen eriyip, kısmen şişerek, 
kolloidal çözeltiler meydana getiren, yapıştırıcı, bitkisel ürünlerdir,  özellikle Le-
guminosae, Rosaceae ve Rutaceae familyalarına  ait bitkiler arasında zamk yerenlere 
rastlanır.  Zamk, gövde ve dallarda, zedelenme, ezilme, böcek sokması sonucu, 
bitkiyi korumak üzere meydana gelir. Zamklar, bazı mantarların  hasıl ettiği enzim-
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lerin dokulara nüfuzu veya bazı bakterilerin  etkisiyle hücre çeperindeki selülozun 
değişmesi suretiyle husule gelir. Bu olaya gummosis denir. 

Zamklar kokusuz ve genellikle lezzetsiz ürünlerdir.  Şeffaf  ve renksiz olabil-
dikleri gibi hafif  sarıdan kırmızıya kadar değişebilen renklerde  de olabilirler.  Suda 
şişer ya da az veya çok erirler;  organik solvanlarda çözünmezler. Sulu çözeltileri 
polarize ışığı genellikle sola çevirir. 

Zamkların kalitesine etki eden özelikleri viskoziteleri, yapıştırıcı kabiliyetleri 
ve çözünürlükleridir.  Viskozitesi yüksek olan ve kuvvetle yapıştıran zamklar ti-
carette iyi kaliteli sayılır. 

Çözünürlüklerine  göre zamkları 3 gruba ayırmak adet olmuştur: 

1- Suda eriyen zamklar: Bunlara "arabinli zamklar" da denir. Sudaki eriyik-
leri kolloidal bir çözeltidir. Az çok yapıştırıcı zamklardır.  Arabistan zamkı bu 
gruba girer. 

2- Suda erimiyen zamklar: Bunlara da "basorinli zamklar" adı verilir.  Bu 
gruptaki zamklar suda erimez fakat  şişer ve koyu bir jel meydana getirir.  Kitre 
zamkı bunlara örnektir. 

3- Kısmen eriyen zamklar: Bunlara "serazinli zamklar" adı da verilir.  Kiraz 
ağacının zamkı bu gruptakilere  örnektir. 

Bu gruplandırma,aslında,  tam ve kesin bir ayırma sağlıyamamaktadır. Çünkü 
zamkları oluşturan bir çok maddeden bir kısmı suda erir  bir kısmı erimez. Yani 
suda eriyenler  grubuna dahil ettiğimiz zamklarda erimeyen maddeler de bulun-
duğu gibi, ikinci gruptaki zamklarda da eriyen kısımlar vardır.  Ayrıca, bugün şu da 
bilinmektedir ki arabin, basorin, serazin diye belli bir madde mevcut değildir. 

Zamklar, kimyasal bakımdan, uronik asitlerle ozların birleşmesi sonucu mey-
dana gelen ünitelerden oluşmuş, molekül ağırlığı yüksek maddelerdir.  Bu üni-
telerin oz kısmında galaktoz, arabinoz, ksiloz, ramnoz gibi ozlar bulunur. 
Zamklarda uronik asit olarak hemen daima glukuronik aside rastlanır.  Asidin 
karboksil gruplarından bir kısmı Na, K veya Ca ile tuz teşkil etmiştir, bir kısım 
ise serbestir.  Bu sebepten zamkların sudaki çözeltileri asit karakterdedir.  Ozların 
ve uronik asitlerin hidroksil grupları  da asetillenmiş veya metillenmiştir. 

Zamklar, dilüe asitlerle kaynatılınca hidroliz olur ve parçalanma ürünü olarak 
bazı ozlarla, glukuronik asit verir,  örneğin, arabistan zamkı hidroliz edilince glu-
kuronik asit yanında L arabinoz, L ramnoz ve D galaktoz meydana gelmektedir. 

Zamklar, basit ve saf maddeler olmadıklarından kesin miktar tayini yöntem-
leri de yoktur. Bununla beraber çoğu ampirik, bazı metodlar geliştirilmiştir: 

a) Zamkları hidroklorik  asit ile kaynatmak suretiyle, moleküJü parçalamak 
ve oluşan furfural'den  hareketle miktar tayini yapmak mümkündür. Furfural, 
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ti/obarbitürik  asit veya floroglusinol  ile kantitatif  olarak çöker. Böylece gravi-
metrik bir tayin yapılabilir. Yahut ta, furfural'ın  ayarlı bromür-bromat  çözeltisin-
den açığa çıkaracağı bromun, potasyum iyodür çözeltisinden serbest hale geçire-
ceği iyodu sodyum tiyosülfat  ile titre etmek suretiyle titrimetrik  miktar tayini 
yapılır. Furfural,  spektrofotometrik  olarak ta doğrudan doğruya tayin edilebilir. 
Fakat bu metot tamamen ampiriktir  ve ancak yaklaşık değerler  verir.  Çünkü 
hem furfural  oluşumu tam olmayabilir, hem de hidroklorik  asit ile kaynatma sıra-
sında metil pentozlardan husule gelen metil furfural  ve heksozlardan husule gelen 
hidroksimetil furfural  gibi maddeler de sonraki tayin sırasında analize girerek 
sonucu değiştirir.  Bununla beraber,  metod tamamen aynı ve belli koşullarda uygu-
lanırsa aynı zamk için karşılaştırmalı  sonuçlara varmak mümkün olur. Bu nedenledir 
ki bu yöntem zamkların kalite kontrolünde hâlâ kullanılmaktadır. 

b) Zamklar hidroklorik  asitle kaynatılınca, furfural  meydana gelirken bir 
taraftan  da uronik asitlerin dekarboksilasyonu ile C 0 2 çıkar. Çıkan C 0 2 ya 
Ba (OH)2 çözeltisine gönderilerek  tutulur ve miktarı tayin edilir ya da doğrudan 
doğruya gazın hacmi ölçülerek volümetrik olarak miktar tayini yapılır. 

c) Zamklar hidroliz edilip, ayrılan ozlarla uronik asitleri kromatografik  ola-
rak teşhis etmek ve miktar tayinlerini yapmak ta mümkündür. 

Zamklar, eczacılıkta özellikle üretim tekniğinde, süspansiyon ajanı olarak 
kullanılır. Mukoza iltihaplarında gargara ve posyon halinde mukoza tahrişini azalt-
mak amacıyla ve zehirlenme vakalarında toksik maddenin rezorbsiyonunu geciktir-
mek için de zamklardan yararlanılmaktadır. 

G U M M I A R A B I C U M (TK) Arabistan Zamkı 

Acacia senegal (Leguminosae) adı verilen ağaçların gövdesinde oluşan, buradan 
toplanıp kurutulan zamktır. A. senegal, Doğu Afrika'da  yetişmekte olan 5-6 m 
yükseklikte bir ağaçtır. Başka Acacia türlerinde de zamk husule gelmekte ise de 
ofisinal olan ürün, A. senegal'den elde edilmektedir. 

Furfural Metil furfural 

Hidroksimeti l furfural 
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Kurak mevsimlerde, sıcak ve kurak rüzgarın etkisiyle gövde kabuklan çat-
lar ve kambiyum hücrelerinin  ve kalburlu boruların çeperi şişerek gummosis 
başlar. Sonra, bir taraftan  öz ışınları ve ksileme yani içe, diğer taraftan  korteks pa-
renkiması ve floeme, yani dışa doğru hastalık ilerler  ve nihayet meydana galen zamk, 
bir yarık veya çatlaktan dışarı çıkar. Gummosis patolojik bir olaydır; bir yaralama ile 
başlar ve zamk bitkiyi korumak için teşekkül eder. Gummi Arabicum'da Racterium 
acaciae ve Bacterium metarabicum adı verilen bakteriler  tespit edilmiştir. Zamk 
oluşumunda bu bakterilerin  rolü olduğu tahmin edilmektedir. 

"Çatlak ve yarıklardan  sızan zamk, rüzgâr  ve güneş etkisiyle çabucak kurur  ve 
ağaç üstünde kalır. Buna "Maron,. adı verilir  ve kazılarak toplanır. 

Gummi arabicum'un çok büyük bir kısmı, Kordofan  (Sudan) daki kültür bitki-
lerinden elde edilmektedir. Bu yörede, ağaçların gövde kabuklarına 60-90 cm 
mesafede enine iki çizgi çizilir ve bunların arası 5-8 cm genişliğinde bir şerit halinde 
soyulur, bu alandaki kambiyumda, 2-3 hafta içinde zamk damlaları oluşur. Topla-
nan zamk güneşte bırakılarak  kurutulur  ve beyazlaştırılır. 

İyi kalite sayılan zamk kordofan  zamkıdır. Küremsi, damla veya kırılmış köşeli 
parçalar  halinde ve değişik büyüklüktedir.  Dış yüzünde çatlaklar vardır.  Çok gev-
rektir,  çabuk kırılarak  cam gibi parlak parçalar  halinde ayrılır.  Hemen hemen ko-
kusuz ve müsilajrmsı lezzettedir (Resim 8). 

Ağırlığının 2 katı suda hemen hemen tamamen çözünür, erimiyen kısımlar da 
(% I) ŞİŞer ve sonuçta yapışkan bir solüsyon meydana gelir. Çözelti asit reaksiyon-
dadır. Gummi arabicum'u, sulu çözeltilerden absolü etanol ilâvesiyle çöktürmek 
mümkündür. Fakat etanolün fazlasında tekrar  erir.  Kurşun subasetat, kromik 
asit ve ferri  tuzları ile de çöker. 

Arabistan zamkı % 10-20 kadar su taşır. TK'ne göre miktarı % I5'i geçme-
melidir. Arabistan zamkı, ısıtılarak suyundan kurtarılabilir.  İnce toz haline getirile-
bilen bu ürün suda, rutubetli olan kadar çabuk çözünmez. 

Gummi Arabicum'un ince tabakalar hal'nde hazırlanmış olan bir tipi, en saf 
olanıdır. Bunu hazırlamak için, Arabistan zamkının ağacın üzerinde toplanan ve 
"damla zamkı" adı verilen çok açık renkli kürecikleri  toz edilir ve suda eritilir, 
süzüldükten sonra yoğunlaştırılır  ve cam plâklar üzerine dökülerek suyu tamamen 
uçurulur.  Bu tip arabistan zamkı suda çok kolay erir  ve içinde hiç bir yabancı madde 
taşımaz. Bu nedenle eczacılık tekniğinde süspansiyon ve emülsiyonların hazırlan-
masında bilhassa tercih edilir. 

Gummi Arabicum'un hidrolizi sonucu D glukuronik asit, D galaktoz, L arabinoz 
ve L ramnoz ayrıldığı tesbit edilmiştir; glukuronik asidin ise galaktoz molekülleri 
ile bağlı kaldığı görüldüğünden zamk molekülünün bir ozuronik çekirdekten mey-
dana geldiği anlaşılmıştır. Hidroliz sonunda stabil kalan çekirdek 9 galaktoz ve 3 
glukuronik asit taşımaktadır. 
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Gummi Arabicum'da zamk molekülünün yapısı 

Moleküldeki -COOH grupları  ya serbestir  veya Ca tuzu halindedir. Az bir 
kısmı da K ve Mg ile tuz teşkil etmiştir. 

Gummi Arabicum'da bazı enzimler de bulunur. Bunlar amilaz ve emülsin 
gibi hidroliz yapan enzimler ve bir oksidaz ile bir peroksidaz'dır.  Bu enzimler 
sebebiyle arabistan zamkı reaksiyona elverişli maddeleri oksitliyerek onları 
bozar ve bu nedenle geçimsizlik gösterir.  Bu geçimsizliğin önüne geçmek için 
Arabistan zamkı toz edilip etanolle I saat kaynatılarak ya da suda şişirilip eritildik-
ten sonra elde edilen sıvı 60°C de vakumda distile edilerek enzimlerinden kurta-
rılır.  Bazı farmakopelerde  "Gummi Arabicum desenzymatum" adıyla kayıtlı olan 
drog bu şekilde hazırlanmaktadır. 

Arabistan zamkı bilhassa süspansiyonların, emülsiyonların ve bazı tabletlerin, 
granüllerin yapımında kullanılır. 

Türk Kodeksinde kayıtlı preparatlardan  Zamklı şurup, Zamklı posyon, Arabis-
tan zamkı müsilajı ve Balıkyağı sübyesi, Gummi Arabicum ile hazırlanmaktadır. 
Dahilen boğazdaki ve midedeki enflamasyonlara  karşı demulsan olarak kullanılır. 

Gummi Arabicum çözeltisinin osmotik basıncı, aynı konsantrasyondaki  se-
rum proteininkine eşittir. Bu nedenle tedavide serum proteinleri  yerine kullanıl-
ması, hipoproteinemik ödemlerde diüretik olarak ve şok tedavisinde faydalanılması 
düşünülmüş ve bir süre kullanılmış ise de bazan ölümle bile sonuçlanan ağır 
sendromların görülmesiyle bu amaçla kullanılmasından vazgeçilmiştir. 

T R A G A C A N T H A (TF) Ki t re Zamkı 

Tragacantha Astragalus (Leguminosae) türlerinden elde edilen bir zamktır. 
Tükçe geven adı verilen Astragalus türlerinin  sayısı bin kadardır  ve dünyanın muh-
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telif  bölgelerine dağılmıştır. Kitre, Asya'da ve bilhassa İran ile Türkiye'de yetiş-
mekte olan türlerden elde edilmektedir. 

Türkiye'nin dağlık bölgelerinde çeşitli Astragalus türleri  yetişmekte ve 3 ayrı 
bölgede de kitre zamkı elde edilmektedir. Doğu Anadolu'da Diyarbakır,  Elâzığ ve 
Bitlis civarında A. microcephalus, A. gummifer  ve A. kurdicus  türlerinden,  Orta Anado-
lu'da Kayseri ve Niğde civarında A. microcephalus'tan  ve Batı Anadolu'da Burdur 
civarında yine A. microcephalus bitkisinden elde edilmektedir. 

Drog, Batı ve Orta Anadolu'da, bitkinin gövdesi üzerine yarıklaV açmak ve 
bu yarıklardan  çıkan zamkı, kuruduktan sonra, elle toplamak suretiyle elde edil-
mektedir. Doğu Anadolu'da kendiliğinden sızıp bitki üzerinde kuruyan zamk 
toplanmaktadır. 

Tragacantha da patolojik bir üründür ve gövdenin merkezinde bulunan paren-
kima hücrelerinin  değişmesi ile meydana gelir. Hücre çeperi tamamen kaybolur. 
Hücre içindeki nişasta zamka karışır.  Bu nedenle Tragacantha tozu mikroskopta 
incelendiğinde nişasta taneleri de görülür. 

Tragacantha 0.5 - 3 mm kalınlığında ve 1-2 cm çapında yuvarlak veya yel-
paze şeklinde plâklar (yaprak kitre zamkı) veya değişik şekil ve büyüklükte parça-
lar (Firde ve Traganton) halindedir. Firde daha çok iplik şeklindedir. 

Daha iyi kalite sayılan yaprak kitre zamkı, yarı şeffaf,  boynuz veya tırnak gibi 
sert ve kısa kırılışlı bir drogdur.  Kenarları  undulat ve yelpaze şeklinde olup üzerinde 
konsentrik halkalar görülür.  Kitre zamkı beyaz veya sarımsı beyaz renklidir 
(Resim 9). Yaprak kitre zamkı fiyor,  beyaz, piyando, sarı (çok lekeli ve kirli sarı 
renkli) ve çalu (koyu kahve renkli) adları ile bilinen beş kaliteye ayrılır.  Eczacılıkta 
kullanılan fiyor  ve beyaz kalitelerdir.  Bunlar rengi açık ve yabancı madde taşımayan 
kitre zamkıdır. 

Tragacantha Türkiye'den başka, başlıca İran, Suriye ve Yunanistan'da elde edil-
mektedir. İran ve Suriye'de elde edilenler daha az nişasta taşıdığı için daha şef-
faftır  ve fakat  suyla verdiği kolloidal çözelti daha incedir. Yunanistan'da elde edilen 
kitre ise 1-4 cm uzunluğunda ve 2-4 mm çapında solucan gibi kıvrık veya nadiren 
silindirik bir mahsuldür. Tercih edilen bir zamk değildir. 

Tragacantha kolay toz edilemez. Ancak 50°C de kurutulduktan sonra ince 
toz haline getirmek mümkündür (kitre zamkı % 15 kadar su içermektedir). 
Tragacantha tozu beyaz veya sarımsı beyaz renkli, kokusuz ve müsilajımsı lezzet-
tedir. 6-15 (x çapında nişasta taneleri taşır; bunlar ekseriya tek başına, bazan iki-
si, üçü bir arada bulunur. 

Tragacantha suda erimeyen zamklar grubuna dahil edilir. Suda erimeyen kısmı 
basorin adını alır ve zamkın % 60-70'ini oluşturur.  Basorin suda erimez fakat  su ile 
şişer; karboksil grubu taşımayan bir poliholozittir. Molekül yapısı başlıca arabinoz 
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moleküllerinin oluşturduğu bir zincirden ibarettir.  Bu zincire çok az sayıda galaktoz 
molekülü de bağlanmıştır. Bu oz moleküllerinin bazı hidroksil grupları  metanolle 
eter teşkil etmiş bulunmaktadır. Metoksil miktarı % 5 kadardır. 

Zamkın suda eriyen kısmına tragakantin adı verilir.  Tragakantin, asit reak-
siyonludur ve bitkide tuzlar halinde bulunur. Bu madde D galakturonik asit ile 
ksiloz ve fukoz moleküllerinin kondansasyonuyla meydana gelmiştir. Görüldüğü 
gibi Tragacantha, Gummi Arabicum'dan farklı  olarak glukuronik asit yerine galak-
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turonik, asit ihtiva etmektedir.  Tragacantha'da bulunan poliholozitlerin molekül 
tartısı 800.000 civarındadır. 

Tragacantha içindeki nişasta miktarı % 3 kadardır.  Bu zamkta oksidaz'lar 
bulunmadığından Gummi Arabicum'un geçimsiz olduğu hallerde de kullanılabilir. 

Tragacantha eczacılık tekniğinde pilül ve pastil kütlelerinde tutucu, ya-
pıştırıcı ve çözünmeyen tozlar için süspansiyon ajanı olarak kullanılır. Eczacılık 
dışındatekstil ve kâğıt sanayiinde çok kullanıldığı gibi kozmetikte de istifade 
edilen bir maddedir. 

MÜSİLAJLAR (MUCILAGO) 

Müsilâjlar zamklar gibi suda şişerek viskoz, kolloidal bir çözelti meydana 
getiren maddelerdir.  Zamklardan farklı  olarak yapıştırıcı değildir. Zamklar çoğu 
defa patolojik ürünler  olduğu halde, müsilajlar bitkinin normal maddelerinden-
dir ve özel müsilaj hücreleri  içinde bulunur. 

Müsilajlar genellikle zamklar gibi uronik asitlerle bazı ozların kondansasyonun-
dan oluşur, fakat  burada uronik asit olarak hemen hemen daima D galakturonik 
aside rastlanmaktadır. 

Bazı müsilajlar uronik asit içermez, örneğin salep yumrularının  müsilajı, gliko-
mannan moleküllerinden yapılmıştır. Semen Foenugraeci'nin müsilajı mannoz 
ve galaktoz kondansasyonundan teşekkül eder. Alglerden elde edilen diğer bazı 
müsilaj drogları  (Laminaria, Carrageen vs.) ise ozların sülfürik  asit esterlerinin 
polimerlerini  ihtiva edfer.  Nihayet esmer alglerden elde edilen aljin gibi bazı 
müsilajlar yalnızca uronik asitlerden teşekkül etmiştir. 

Müsilajlar saf olduğu zaman beyaz renkli amorf  bir kitle halindedir ve suda 
kolloidal, viskoz bir çözelti verir.  Bu çözelti yapışıcı değildir. Bazı müsilajlar (keten 
tohumu ve ebegümeci müsilajları) çözeltiye amonyum tuzları ilâve edilerek çök-
türülebilir.  Fakat kireç sütü ile çöktürülemez. 

Müsilaj miktar tayini zamklar için kullanılan usullerle yapılır. 

Müsilajlar daha çok eczacılık tekniğinde kullanılır (Aljin vs.). Agar agar bakteri-
yolojide kültür ortamıdır.  Müsilaj taşıyan droglardan,  ilâç olarak, laksatif  ve yumuşa-
tıcı lâpâ olarak yararlanılır. 

SEMEN L I N I (TK) Ketentohumu 

Linaceae familyasından  Linum usitatissimum bitkisinin tohumlarıdır.  50-60 
cm boyunda, bir yıllık, mavi çiçekli, otsu bir kültür bitkisi olan L. usitatissimum, 
haziran-temmuz aylarında çiçek açar. Batı, Kuzey ve İç Anadolu bölgelerinde kül-
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türü yapılmaktadır. Dünyanın başka birçok ülkelerinde (Hindistan, Mısır, Brezil-
ya, Kanada) ve Avrupa'da yetiştirilmektedir. 

Müsilaj tohum testasının epiderma hücreleri  içinde bulunur. Bitki yaprak-
larını döktükten ve tohum iyice olgunlaştıktan sonra toplanan kapsül şeklindeki 
meyveler, dövülerek tohumlar çıkarılır  ve elenerek ayrılır. 

Elde edilen tohumlar oval, yassı, bir ucu sivri, diğeri yuvarlakça, 4-6 mm 
uzunluk ve 2-3 mm genişlikte taneler halindedir. Üstü kırmızımtrak  esmer renkli, 
parlak bir testa ile kaplıdır (Resim 10). 

Şekil 10. Semen Lini'den enine kesi 

Ketentohumunda müsilaj miktarı % 10 kadardır.  Bu müsilaj hidrolizde galak-
toz, ramnoz ve arabinoz yanında D galakturonik asit verir. 

Ketentohumu, toz halinde (buna Linum contusum denir) ve içerden laksatif  ola-
rak kullanılmıştır. Bugün dahilden ancak lavman şeklinde, mukoza tahrişlerini  ön-
lemek amacıyla kullanılır. Keten tohumu en çok dışardan, lâpâ halinde, antienfla-
matuar olarak kullanılmaktadır. 

Bu drogtan Oleum Lini-Bezir yağı adı verilen bir sabit yağ da elde edilir. 

HERBA L I N I CATHARTICI , Müshil Keten 

Linum catharticum bitkisinin toprak üstü kısımlarıdır.  Halk arasında, purga-
tif,  ekspektoran ve diüretik olarak kullanılmaktadır. 

RADIX A L T H A E A E (TK) H a t m i Kökü 

FOLIA A L T H A E A E (TK) Ha tm i Yaprağı 

Althaea officinalis  (Malvaceae) bitkisinin kök ve yaprakları,  taşıdığı müsilajdan 
dolayı drog olarak kullanılmaktadır.  Türkiye'de birçok yerde yetişmekte olan bitki 
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Şekil 12. Folia Althaeae, tozun genel görünüşü Şekil 13. Folia Malvae,tozun genel görünüşü 

İm kadar boyda ve çok seneliktir. (Resim I I ve 12). Kazık kök şeklindeki kök-
ler, 2 yıllık veya daha yaşlı bitkilerden, sonbaharda toplanır. Kabuğu soyulur, ya 
bütün olarak veya parçalandıktan sonra kurutulur.  Bütün iken kök, 15-20 cm 
uzunlukta ve 1-2 cm çapında, beyazımsı renkli, kokusuz, tatlımsı ve müsilajlı lez-
zettedir; üzerinde boyuna oluklar farkedilir  (Resim 13). Müsilaj, parenkima do-
kusundaki müsilaj hücrelerinde bulunur. Kök tozu için druz ve sklerenkima 
lifi  yanında müsilaj hücreleri  karakteristiktir. 

Şekil I I . Radix Althaeae tozunda odun boruları,  druzlar,  müsilaj hücresi ve sklerenkima lifi 

0 

Yaprak, saplı, oval, akut, 3-5 loblu ve kenarı dişlidir (Resim 11). Her iki yüzü sık 
ve sert tüylüdür. Örtü tüyleri daha çok yıldız şeklindedir, ayrıca salgı tüyleri de bu-
lunur. Drog elde etmek üzere yapraklar,  bitki çiçekli iken toplanır ve kurutulur. 
Müsilaj bazı epiderma hücrelerinde ve mezofildedir.  Druzlar  damarlar  boyuncadır. 

94 



t 

Kök ve yaprakların  içerdiği müsilaj miktarı % 20 kadardır.  Hidrolizde 
D galakturonik asit ile bazı pentoz ve heksozlara ayrıhr  (arabinoz, ramnoz, galaktoz, 
glukoz). 

Kök ve yapraklar  infüzyon ve dekoksiyon halinde, göğüs yumuşatıcı olarak 
kullanılır. 

Türkiye'de daha sık rastlanan A. rosea kökleri de müsilaj taşımakta ve aynı 
amaçla kullanılabilmektedir. 

FOLIA M A L V A E (TK) Ebegümeci Yaprağı 

Bu drog Malva silvestris  (Maivaceae) bitkisinin yapraklarıdır.  Bitki Anadolu'da 
çok yaygındır, çiçek açma zamanında toplanan ve gölgede kurutulan yapraklar, 
uzun saplı, dairemsi, palmat loblu, dişli ve hafif  tüylüdür (Resim 14); tek tüy 
çoğunluktadır (Fol. Althaeae'den farkı).  Müsilaj bazı epiderma hücrelerinde 
ve mezofilde bulunur. 

Şekil 14. -Folia Althaeae'de yıldız tüyler 

0.1 mm 

Şekil 15. Folia Althaeae ve Folia 
Malvae'de druzlar 

Yapraklardaki  müsilaj miktarı % 15-20 kadardır.  Hidroliz edildiği zaman 
D galaktronik asit, galaktoz, arabinoz ve ramnoz ayrılır. 

Bu drog ta yumuşatıcı olarak kullanılır. 

Aynı bitkinin çiçekleri ile başka Malva  türlerinin  yaprak ve çiçekleri de müsilaj 
içermektedir. 
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FLOS TIL IAE (TK) Ihlamur Çiçeği 

Tilia  cordata  ve Tilia  platyphyllos  (Tiliaceae) bitkisinin gölgede kurutulmuş çi-
çek durumlarıdır.  Bu bitkiler haziran-temmuz aylarında çiçek açan büyük ağaç-
lardır.  Çiçek durumlarında kanat gibi bir brakte bulunur. Brakte dil biçiminde, 
tüysüz, zarımsı ve ağ biçiminde damarlıdır.  Çiçek durumunun sapı braktenin taba-
nından ortasına kadar yapışıktır. 

Drog, bitkinin çiçek durumu yada brakteleri  ile birlikte çiçek durumudur 
(Resim 15). Etken madde olarak müsilaj, bir uçucu yağ ve flavonoitler  içerir. 

Müsilaj miktarı, bazı yayınlarda yüksek miktarda gösterilmesine rağmen, 
genellikle % 6-8 kadardır.  Nisan, mayıs aylarında tomurcuklar  açtıktan sonra, 
müsilaj miktarı en yüksektir.  Çiçeklerdeki miktar braktelerdekinden  fazladır.  Ihla-
mur müsilajı, galakturonik asit taşır. Hidrolizinde bu asitten başka ramnoz, ksiloz, 
ve galaktoz da meydana gelmektedir. 
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Şekil 17. Tilia tomentosa'da staminodyum 

Uçucu yağ miktarı % 0.05 civarındadır.  Bu uçucu yağın büyük bir kısmı hidro-
karbonlardan ibarettir  (C1 8 den C3 1 'e kadar) Bu fraksiyon  uçucu yağın % 35-60 ını 
oluşturur.  Uçucu yağda, feniletil  alkol ve bunun benzoik asit ile fenil  asetik asit, 
esterleri,  geraniol, öjenol, farnesol  de tesbit edilmiştir. Az miktarda linalol, geranil 
asetat ve hidroksi sitronellal da bulunur. 

OH 
Fenil etil alkol Geraniol Öjenol 



Ihlamurdaki flavonoitlerin  oranı % l civarındadır.  Bu bileşikler başlıca kersetol 
ve kemferol  heterozitleridir.  Heterozitlerin  oz kısmı gl ukoz-glu koz veya glukoz-
arabinoz'dur. 

Ihlamur'un kullanılışı, bu etken maddelerinden dolayıdır. Drog, müsilajından 
dolayı göğüs yumuşatıcı olarak kullanılır; uçucu yağından dolayı sedatjf  antispaz-
modik ve zayıf  hipnotiktir.  Droğun diyaforetik  ve diüretik etkisi ise flavonoitlerden 
ileri gelir. Ihlamur, enfüzyon hazırlanarak  kullanılır. 

Ihlamur banyolarının da yatıştırıcı etkisi vardır.  Banyolardan ve enfüzyondan, 
histeri ve hipokondride yararlanılır. 

Subuharı distilasyonu ile hazırlanan ıhlamur hidrolatı (Hidrolatum Tiliae) 
antispasmodik olarak kullanılır. Bu etki uçucu yağdan ileri gelmektedir. 

Ihlamur odunundan Carbo Ligni Tiliae hazırlanır;  mide ve barsak rahatsızlık-
larında kullanılan etkin bir absorban, bitkisel bir kömürdür. 

Ihlamurun kabuğu (Cortex Tiliae), koleretik, vazodilatatör ve antispasmodik 
etki gösterir.  Karaciğer  hastalıklarında ve migrende yararlanılmaktadır. 

Farmakopelerde  ve Türk Kodeksinde adı geçen iki tür, Avrupa'da ormanlar 
teşkil etmekte ise de Türkiye'de pek yaygın değildir. T.  platyphyllos'a  çok seyrek 
olarak rastlanır.  T.  cordata'nın  varlığı ise kesin değildir. Bütün Karadeniz bölgesinde 
T.  rubra ve Marmara bölgesinde de bolca T.  tomentosa (= T.  argentea) yetişmektedir. 
T.tomentoso'dan elde edilen ıhlamur çiçekleri, kötü kokulu ve mide bulandı-
rıcı oldukları gerekçesiyle Avrupa ülkelerinin Farmakopelerine  alınmamıştır. 
Fakat bu ayırım, eskilere dayanan bir kanıya göre yapılmıştır. Daha yakın tarih-
lerde yapılan araştırmalarda,  bu kanıyı doğrulayacak bulguların elde edilemediği 
kanaatinde birleşilmektedir. 

Türkiye'de yetişmekte olan 3 türün etken maddeleri itibariyle karşılaştırılması 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir(*). 

Tablo. Türkiye'de Yetişen Tili ' lardaki Etken Madde Miktarı 

Müsilaj Miktarı % Flavonoit Miktarı % 

T. tomentosa 7.2 0.66 
T. rubra 6.2 0.85 
T. platyphyllos 6.5 1.13 

Uçucu yağ miktarı ise türlerde farklı  olmayıp % 0.044-0.055 arasındadır. 
Uçucu yağın yapısı bakımında T. tomentoso'dan elde edilen ıhlamur, diğer türlerde 
de fazla olan trikozan yanında yine fazla miktarda feniletil  alkol ve esterlerini  taşı-
maktadır. T.  rubra ile T.  platyphyllos'ta  ise trikozan yanında, heneikozan ve eikozan 

* M. Tanker, G. Toker - Türkiye'de Yetişen Tilia L. Türleri  Üzerinde Farmakognozik Araş-
tırmalar  - Doktora tezi 1982. 
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Tablo. Türkiye'de Yetişen Ihlamur Türleri  için Ayırıcı özel l ik ler(*) . 
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(*) M. Tanker, G. Toker -Türkiye'de Yetişen Tilia L. Türleri  Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar-  Doktora tezi, 1982 



gibi hidrokarbonların  miktarları  da fazladır.  Fenil etil alkol esterleri  daha sonraki 
sırayı almaktadır. Avrupa'daki türler  de daha çok trikozan taşımaktadır.  T. tomentosa 
uçucu yağında diğer türlere  nararan daha fazla miktarda rastlanan feniletil  alkol 
esterleri,  santral sinir sistemine etkilidir. Ayrıca bu maddelerin lokal anastezik 
etkisi de bilinmektedir. 

Müsilaj ve flavonoitleri  açısından türlerin,  gerek kendi aralarında,  gerekse 
farmakopelerde  yer alan Avrupa türleri  arasında önemli fark  yoktur. Müsilaj, çi-
çeklerde, brakteden fazla olup galakturonik asit, ramnoz, ksiloz, arabinoz, glukoz 
ve galaktozdan meydana gelmiştir. 

STIPITES LAMINARIAE , Laminarya 
/ 

Esmer yosunlardan bazı deniz alglerinin talluslarını rizoitlerine  birleştiren 
saplar, taşıdığı müsilajdan dolayı drog olarak kullanılmıştır. 

Stipites Laminariae, Laminaria cloustoni, L. digitata ve L. saccharina türlerinden 
elde edilmektedir. 

Kuzey denizlerinde ve bilhassa Manş kıyılarında bulunan bu algler, tarana-
rak denizden toplanmakta ve sap kısımları kesilerek kurutulmaktadır.  Kurutulunca 
sertleşen saplar tornada düzeltilerek silindir haline getirilip ortası delindikten sonra 
% I lik etanollü süblime çözeltisiyle sterilize edilerek eskiden cerrahide de 
kullanılırdı. Bu parçalar  su ile ıslatılınca hacminin 10 misline kadar şişmektedir 
(Resim 16). 

Drog % 50 kadar müsilaj içermektedir.  Laminarya'da 3 tip müsilaj vardır. 
Biri "aljin" adını alır ve aljinik asit polimerlerinden meydana gelmiştir. Aljinik 
asit, mannuronik asit molekülleri taşımaktadır. 

İkinci tip müsilaj uronik olmayıp metilpentoz esterlerinden meydana gelmiştir, 
buna "fukoidin"  adı verilir.  Fukoidin, fukozun sülfrik  asit esteri kondansasyonuyla 
oluşur. Burada fukoz molekülleri 1-2 bağı ile bağlanmıştır. 

Fukoidin yüksek viskozitesi olan bir maddedir. 

Üçüncü tip müsilaj bir glikozandır, buna "laminarin" adı verilmektedir.  Bu 
madde genellikle 1-3 ve bazan 1-6 bağıyla bağlanmış glukoz moleküllerinden mey-
dana gelmiştir. 

CH 

OH 
Fukoz sülfat 
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Tornalanmış ve sterilize edilmiş Stipites Laminariae, cerrahide yaralardan 
cerahatin akmasını kolaylaştırmak için kullanılmıştır. Toz halinde, müsilaj taşıyan 
diğer droglar  gibi, mekanik olarak etki eden bir müshildir. 

Laminaria'ların  sapları ve tallusları buğun daha çok aıjınik asit ve bunun sodyum 
tuzunun elde edilişinde kullanılmaktadır. 

A l j i n i k asit ve tuzları 

Laminaria'lardan  ve başka esmer alglerden (Fucus  vesiculosus,  F.serratus, 
Macrocystis  pyrifera  vs.) Kaliforniya,  İsveç ve Norveç'te elde edilen bir poliholozittir. 

Bu alglerde bulunan aljinik asidi izole etmek için parçalanıp kurutulmuş esmer 
algler hafif  asitli suyla yıkanarak fukoidin,  laminarin, mannitol ve mineral tuzlardan 
temizlenir. Sonra sodyum karbonat çözeltisiyle ekstre ederek aljinik asit sodyum 
tuzu halinde suya çekilir. Santrifüj  edilerek yabancı maddelerden kurtarılır  ve dilüe 
H 2 S0 4 ilâvesiyle aljinik asit çöktürülür. 

Aljinik asit, D mannuronik asit kondansasyonuyla meydana gelmiş bir mad-
dedir. D mannuronik asit molekülleri piranoz şeklindedir ve 1-4 bağıyla birleş-
mişlerdir. 

Bu asidin sodyum, aluminyum ve kalsiyum tuzları eczacılıkta kullanılmaktadır. 

Sodyum aljinat, ilâç sanayiinde, emülgatör, süspansiyon ajanı, dolgu maddesi 
ve tablet dağıtıcısı olarak faydalanılan bir maddedir. Kozmetik sanayiinde ve bil-
hassa diş macunu yapımında bu madde çok kullanılmaktadır.  Gıda sanayiinde 
dondurma, reçel ve çukulata yapımında yararlanılır.  Aluminyum aljinat mide üN 
seri tedavisinde, kalsiyum alginat ise dışardan hemostatik olarak kullanılır. 

A l j ina t Lifi 

İkinci dünya savaşı sırasında, yanmıyan kamuflaj  materyali olarak önem kazan-
mış bir üründür.  Sodyum aljinat sulu çözeltisinin, hidroklorik  asit ile asitlendiril-
miş sulu kalsiyum klorür  çözeltisine daldırılmış bir döner fıskiyeden pompalanması 
ile elde edilir. Suda.erimiyen Ca aljinat, iplik şeklinde çöker, yıkanır, kurutulur. 

COOH 

COOH 
n 

Alj inik asit 
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Toksik ve iritan olmadığından hemostatik tampon ve sargı hazırlamakta 
kullanılır. Absorbsiyon yönünden oksitlenmiş selüloza üstün sayılmaktadır. 

AGAR AGAR (TK) Agar, Jeloz 

Kırmızı yosunların bazı türlerinden elde edilir. Seylan'da Gracilaria lichen-
oides, (Sphaerococcaceae), Java'da Eucheuma spinosum (Gelidiaceae) ve Japonya'da 
Gelldium amansii (Gelidiaceae), Amerika'nın doğu sahillerinde Gelidium cartila-
gineum gibi alglerden drog elde edilmektedir. Toplanan algler suyla yıkandıktan 
sonra serilerek  güneşte kurutulur.  Baharda toplanıp yazın kurutulan bitkiler kışın 
işlenir ve, ya hafifçe  asitlendirilmiş su ile I saat kaynatmak veya suyla basınç altında 
kaynatmak suretiyle ekstre edilir; sonra bezden süzülür, soğutulur henüz yumu-
şakken ince şeritler  halinde kesilir ve sertleşinceye kadar tekrar  kurutulur. 

Sarımsı beyaz renkli, eni 1-1.5 cm olan yassı şeritler  halinde (Resim 17). ve 
kokusuzdur. Soğuk suda şişer, suyla kaynatılırsa erir. 

Drog % 65 kadar müsilaj içermekte ve kuru haldeyken % 20 kadar su taşı-
maktadır. Müsilajm "agaroz" adı verilen bir fraksiyonu,  galaktoz ve anhidro galaktoz 
moleküllerinin düz zincir halinde konsansasyonuyla meydana gelmiştir. 

Müsilajın ikinci bir fraksiyonu  daha vardır.  Buna "agaropektin" adı verilir. 
Bu madde daha karışık bir yapıdadır. Galaktoz ve anhidro galaktoz moleküllerin-
den başka uronik asit molekülleri de taşır ve oz molekülleri yer yer sülfürik  asitle 
ester teşkil etmiştir. 

Eczacılıkta müshil olarak kullanılır. Kalınbağırsakta şişip kitle artırdığı  için 
bağırsak peristaltizmini çoğaltır, jelatinden farklı  olarak 40°C ye ısıtıldığı 
halde jel karakterini  kaybetmez. Böylece, bakterilerin  inkubasyon sıcaklığına 
dayanıklı, iyi bir kültür ortamı olarak bakteriyolojide kullanılır. 

Eczacılık sanayiinde emülsiyon, süppozituar hazırlanmasında ve gıda sanayi-
inde de jölelerin yapılmasında, şarap ve birayı berraklaştırmakta  yararlanılır. 

CARRAGEEN, Deniz Kadayıfı 

Kırmızı yosunlardan Chondrus crispus ve Gigartina mamillosa (Gigartinaceae) 
bitkilerinin kurutulmuş talluslarıdır  (Resim 18). % 70-80 müsilaj içerir  ve göğüs 
yumuşatıcı olarak kullanılır. Sanayide emülsiyon ve jel hazırlanmasında yararlanılır. 

HO ? 

3,6- Anhidro galaktoz 
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SEMEN C Y D O N I A E , Ayva Çekirdeği 

Cydonia  vulgaris  (Rosaceae) meyvesinin kurutulmuş çekirdekleridir  ve % 20 
müsilaj içerir.  Müsilajtndan dolayı yumuşatıcı olarak kullanılır. Bilhassa kabızlık 
çeken çocuklara verilmektedir. 

SEMEN FOENUGRAECI 

Türkçe çemenotu adı verilen Trigonella  foenum-graecum  (Leguminosae) 
bitkisinin tohumları % 30-50 müsilaj taşır ve ekspektoran olarak kullanılır. Tohum-
ları öğütüldükten sonra kırmızı biber ve sarmısakla karıştırılarak  çemen hazır-
lanır. 

Bitki Türkiye'de yabani olarak bulunduğu gibi İç Anadolu'da ekimi de yapıl-
maktadır. 

Tohumlar 3-5 mm uzunluğunda, yassı romboidal tanelerdir;  çok sert olup 
açık kahverenklidir.  Üzerinde, tohumu birbirine eşit olmıyan iki parçaya ayıran bir 
çizgi vardır.  (Resim 19). Acı lezzetli olan tohumlar, suda şişer. 

Tohumların ÖÜCI kokusunu veren % 0.015 oranındaki uçucu yağdır. Müsilajı, 
galaktomannan yapısındadır. 

Tohumlar fosforlu  bir bileşik olan lesitin ve azotlu bileşiklerden de kolin ve • 
trigonellin taşır. 

Çemen, iştah açıcı ve nöromuskuler  stimulan olarak kullanıldığı gibi, zayıf-
lama hallerinde de, besi değeri yüksek olduğundan, kullanılmaktadır. 

CHO—O—CO—R 
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FOLİA FARFARAE, Öksürükotu Yaprağı 

Tussilago  farfara  (Compositae), öksürükotu bitkisinin yapraklarıdır  (Resim 20) 
ve taşıdığı müsilajdan dolayı, çok eskidenberi öksürük ilâcı olarak kullanılmaktadır. 

Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulunan bitki, Türkiye'de İstanbul'dan itibaren 
bütün Kuzey Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da yetişmektedir.  Yaprakların  alt yü-
zü çok tüylüdür; kamçı tüyleri, çok gevşek sünger dokusu, toz droğun karak-
teristik elementleridir. 

Yapraklarındaki  müsilaj oranı % 8 kadardır;  ayrıca mineral maddeler ve özel-
likle potasyum nitrat bakımından zengindir (% 15-20). 

Tussilago  farfara'nın  kapitulumları da % 0.5 lik enfüzyonlar  halinde, pektoral 
olarak kullanılır. 

SEMEN PSYLLII, Karnıyarık 

Plantago psyllium  (Plantaginaceae) bitkisinin tohumlarıdır. 

Akdeniz ülkelerinde yaygın olan bitki, Türkiye'de, Marmara bölgesinde, Batı 
Anadolu'da ve Adana-Gaziantep yörelerinde yetişmektedir. 

Tohumlar, 2-2.5 mm boyunda, l - l .5 mm eninde, ovat-oblong şekilli, üzeri 
parlak ve cilalı gibi olup açıktan koyuya değişen siyahımsı kahverenklidir.  Tohumun 
karnında, boyuna ve derince bir yarık bulunur (Resim 21). 

0.1 mm 

Şekil 18. Folia Farfarae  tozu, sünger dokunun genel görünüşü 
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Tohumlarda % 12-15 kadar müsilaj vardır.  Bu müsilaj, hidroliz edildiğinde 
galakturonik asit, galaktoz ve ksiloz verir. 

Müsilajdan dolayı emoliyan etkidedir ve irite etmiyen bir laksatif  olarak 
kullanılır. Kolitlerde, müsilajın barsak mukozası üzerinde koruyucu bir tabaka 
meydana getirmesi nedeniyle antieflamatuar  olarak ta yararlanılmaktadır. 

TUBERA SALEP (TK) Salep Yumrusu 

Monocotyledonae sınıfının Orchidacöae familyasında,  yumruları  müsilaj içeren 
birçok bitki vardır.  Bu bitkilerin bazılarından Tubera Salep elde edilir. Bazı Orchis, 
Ophrys,  Serapias, Anacamptis, Platanthera  gibi türlerin  yumruları  drog olarak top-
lanmaktadır. Bu bitkilerin birçoğu Anadolu'da yetişir ve Kastamonu, Muğla, An-
talya, Silifke,  Kahramanmaraş,  Malatya, Muş, Bitlis, Van bölgelerinde yabani olarak-
yetişen bu bitkilerden salep elde edilir. Muğla-Milas bölgesinde daha çok Orchis 

Şekil 19. Folia Farfarae  tozunda kutikula kırışıkları,  kamçı tU/ü 
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anatolica'nın yetiştiği ve bu bitkinin yumrularından elde edilen salebin iyi kalite sa-
lep olarak kabul edilebileceği tesbit edilmiştir. 

Yumrular  çiçek açma zamanında (nisan-haziran) toplanır. Bitkinin iki tip 
yumrusu vardır.  Drog olarak kullanılan, gövdenin çıktığı ana yumrunun yanında 

c î 
Şekil 20. Salebin elde edilişi a- kaynatma, b- soğutma, c- yıkama, ç- kurutma 

(Fotoğraf:  Prof.  Dr. E. Sezik) 
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bulunan yan yumrudur.  Topraktan çıkarıldıktan sonra yıkanıp temizlenir, olduğu 
gibi veya ipe dizilerek sepetler içine konup kaynar suda haşlanır ve hemen soğuk 
suya daldırılarak  soğutulur. Böylece filizlenmesi önlenmiş olan yumrular  soğuk 
suyla iyice yıkandıktan sonra, iplere dizilmiş olanlar asılarak, taneler beton 
teraslara,  taş veya kilimler üzerine serilerek  güneşte kurutulur. 

Tubera Salep, beyzî veya küremsi şekilli, sarımsı veya soluk esmer renkli,-
yarı şeffaf,  üzeri pürtüklü, sert ve taneler halindedir (Resim 22). Bazı türlerden 
elde edilen salep yumruları  küremsi şekilli olmayıp 3 veya 5 lobludur (Resim 23), 
loblar açık ve ovat şekillidir (Orchis romana, 0. incarnata, 0. latifolia,  0. maculata). 

Salep yumrusu % 40-50 kadar müsilaj içerir  (Orchis anatolica yumurularında 
müsilaj miktarı % 57 dir). Bu müsilaj uronik olmayıp glikomannan ünitelerinden 
oluşmuş heterojen bir poliholozittir. 3 molekül mannoza I molekül glukoz tekabül 
eder. Ozlar 1-4 bağı ile bağlanmıştır. 

Salep oldukça pahalı bir drog olduğundan bilhassa toz halinde iken nişastayla 
katıştırılmaktadır.  Mikroskop kontroluyla, ilâve edilmiş olan nişastanın taneciklerini 
tespit ve teşhis etmek mümkün olur. Salep elde edilirken yumrular  haşlanmış 
olduğundan yumruya ait nişasta tanaleri pelteleşmiştir. 

Salep sütle pişirilerek,  besleyici ve göğüs yumuşatıcı olarak kullanılır. Gıda 
sanayiinde de salep yumrularından hazırlanan hoş kokulu jelden istifade edilmektedir. 

PECTINUM, Pektin 

Bitki hücre çeperindeki orta lâmel protopektin'den ibarettir.  Bazı meyveler-
de bol miktarda bulunan bu madde suda erimez, fakat  protopektinaz adı verilen ve 
birçok meyvede bulunan bir enzim yardımıyla, çözünen "pektin" haline dönüşür. 
Pektin, pektik asit molekülleri taşır. Pektik asit, galakturonik asitleri-n a 1-4 bağı 

Şekil 2 j . Tubera Salep, pazarlama (Fotoğraf:  Prof.  Dr. E. Sezik) 
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ile bağlanarak meydana getirdiği uzun bir zincirdir.  30-50 üniteden oluşan bu zincir-
deki molekül sayısına göre çeşitli pektik asitlerden söz edilebilir. Pektinlerde, pektik 
asitlerin karboksil grubu kısmen serbest, kısmen de metanol ile esterleşmiş durum-
dadır. Protopektinde ise serbest karboksil gruplarının bir kısmı da Ca veya Mg 
ile tuz teşkil etmiş olarak bulunur. Asitle ısıtma sonucu veya protopektinaz etkisiyle 
bu tuzlardan katyonlar ayrılır,  erimiyen protopektin, suda eriyen ve jel teşkil 
eden pektin haline dönüşür. 

Pektinde, molekülü oluşturan galakturonik asidin serbest hidroksil grupları 
bazan, kısmen asetillenmiş olabilir. Ayrıca pektin molekülüne, arabinoz, galaktoz 
ve ramnoz'un oluşturduğu poliholozitler de katılmaktadır.  Bu nedenle doğada çok 
çeşitli pektinler bulunmaktadır. 

Pektinler üzerine etkili iki enzim vardır.  Bir esteraz olan pektaz, metil esterini 
hidroliz eder. Bir hidrolaz olan pektinaz ise, galakturonik asitler arasındaki « 1-4 
bağlarını açar. Böylece daha küçük moleküllü bileşikler oluşur. 

Birçok bitkiden az çok değişik yapıda pektinler elde edilebilir. Fakat bunlardan 
ancak bazıları eczacılıkta ve teknikte kullanılmaktadır.  Elma (Malus communis-
Rosaceae); portakal, limon gibi Citrus (Rutaceae) meyvaları; havuç (Daucus carota-
Umbelliferae)  pancar (Beta vulgaris  - Chenopodiaceae) ve jansiyan (Gentiana -
Gentianaceae) köklerinde pektin miktarı fazladır.  Sanayide bilhassa meyvelerden 
pektin elde edilmektedir. Pektin, narenciye meyvaları işliyen ülkelerde genellikle, 
meyva suyu fabrikalarının  yan ürünüdür. 

Pektin elde etmek için elma veya limon, portakal gibi narenciye meyveleri 
ufalanır  ve sıkıldıktan sonra kalan kısımdan hareket edilir. Elma posası önce kuru-
tulur ve sonra ekstre edilir. Narenciye meyvelerinin posalarını ekstraksiyondan 
önce kurutmağa gerek yoktur. Ekstraksiyon diüe asitlerle ısıtmak suretiyle ya-
pılır.. Böylece pektin, pektik asit haline geçer ve suda daha kolay erir.  Pektin 
solüsyondan etanolle çöktürülür  veya çözelti vakumda yoğunlaştırdıktan sonra, 
püskürtme usulüyle kurutularak  elde edilir. Ticarete genellikle sodyum tuzu 
halinde sevkedilir. Bu ürün suda daha kolay erir. 

Pektinin fiziksel  özelikleri, moleküldeki metoksil gruplarının sayısıyla 
ilgilidir. Metoksil grupları  çok fazla veya çok az olan pektinlerin viskozitesi azalır. 

COOH 
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Pektik asidin molekül yapısı 
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Eczacılıkta kullanılacak pektinin % 6.7 metoksil grubu taşıması istenmektedir. 
Bu nedenle, elde edilen pektin, asit ve/a alkali ile hidroliz edilerek metoksil miktarı 
istenen düzeye getirilir.  Canlı bitkide demetillenme pektaz ( = pektin metilesteraz) 
fermenti  yardımıyla olmaktadır. 

Eczacılıkta kullanılacak pektinde galakturonik asit miktarı % 74.0 olmalıdır. 

Gıda sanayiinde kullanılan pektinlere, standardize etmek amacıyla, dekstroz 
veya başka şekerler  ilâve edilmekte, bazan da koruyucu olarak, sodyum sitrat 
veya başka tamponlar katılmaktadır.  Eczacılıkta kullanılacak pektinlerde bu yabancı 
maddeler bulunmamalıdır. 

Pektin ince veya kaba görünüşlü, kokusuz bir tozdur; 20 misli suda tamemen 
eriyerek  viskoz, kolloidal bir çözelti verir.  Bu çözelti asit reaksiyondadır  ve bir 
opallesans gösterir. 

Eczacılıkta saf pektin kullanılır. Gastritte yaygın olarak kullanılan pektinin 
etkisi çok yönlüdür. Su tutar, bağırsaktaki kitleyi artırır,  virüs ve toksinleri inhibe „ 
eder. Pektin, sindirim sisteminde sadece bağırsaktaki bakterilerin  etkisiyle parçala-
nır. Diyarelerde kaolen ve bizmut tuzlarıyla birlikte verilir. 

Pektin trombositler  üzerine etki ettiğinden toz halinde hemostatik olarak kul-
lanılır. Bu maddeden ilâçların absorbsiyonunu geciktirmek için de yararlanılır.  Pe-
nisilin, ensülin, askorbik asit gibi bazı maddelerin eliminasyonunu yavaşlatır. 

Eczacılık teniğinde de pektinden, krem ve pomatlarda emülsiyon ve jel yapıcı 
olarak yararlanılır.  Bu jeller aside dayanıklıdır. 

Pektinle hazırlanan pat şeklindeki preparatlar,  uzun süre yatan hastalarda açılan 
yaraların  tedavisinde kullanılır. 

% I lik pektin çözeltisinden kan plazması yerine yararlanabilmektedir. 

Pektin gıda sanayiinde ve özellikle şekercilikte,  stabilize edici ve emülsiyon ya-
pıcı olarak kullanıldığı gibi mürekkep, kola yapımında ve tekstil endüstrisinde de 
pektinden yararlanılır. 
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MUKOPOLİHOLOZiTLER 

Mukopoliholozitler ozaminleri ihtiva eden poliholozitlerdir.  Algler, mantarlar 
ve bazı böceklerde bulunan kitin asetil glukozamin meleküllerinden meydana 
gelmiş bir mukopoliholozittir. 

Kitin eczacılık bakımından önemli bir madde değildir, fakat,  eczacılıkta önemi 
olan bazı maddeler ve ilâçlar mukopoliholozitlerdendir. 

Steril olmıyan koşullarda hazırlanıp saklanan sulu çözeltiler, parenteral  yolla ve-
rilirse hastada ateş ve titreme yapmaktadır. Bu bir "pirojenik reaksiyon" dur ve sulu 
çözeltilerde üreyen bazı bakterilerin  metabolizma ürünü olan "pirojen,,  lerden ileri 

CHO 
— NH — C - 3H a 
- | | 

Ç H . O H 
Asetiiglukozamin 

gelmektedir. Pirojenler  bazı heksozaminleri taşıyan poliholozitlerdir.  Örneğin 
Escherichia  coli'den meydana gelen pirojen N-asetil glukozamin, glukoz, galaktoz, 
ramnoz ve ksilozdan oluşmuştur. Pirojenler  bilhassa kan yerine kullanılan 
parenteral  çözeltilerde önem kazanmaktadır ve enjeksiyondan yarım ilâ bir saat 
sonra kanda lökosit azalmasıyla birlikte ateş ve titreme yapar. Pirojenler  patojenik 
olan veya olmayan pek çok bakteri tarafından  meydana getirilir.  Genellikle Gram 
negatif  mikroorganizmalar,  Gram-pozitiflere  göre daha pirojendir.  Pirojenlerin  bir 
çoğu ısıya dayanıklı olduğundan ısıtmayla tahrip edilemezler. Apirojen su hazır-
lamak için kaynamakta olan sudan sıçrayan su damlalarının distilata karışmamasını 
sağlıyacak özel düzenekli distilasyon aprareylerinden  faydalanılır  ve temiz koşullar-
da çalışılır. 
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HEPARINUM, Heparin 

Mukopoliholozitlerden, ilâç olarak kullanılan önemli maddelerden biri heparin-
dir. Heparin, sülfürik  asitle esterleşmiş glukozamin ve glukuronik asit moleküllerin-
den meydana gelmiştir. Proteine bağlıdır. Asit reaksiyonda olan heparin karaciğer, 
bağırsak, arterler  ve benzeri organların dokularında tuz halinde bulunur; 100 gr 
karaciğerde  7.5 mg Heparin vardır.  Bazı yosunlarda da heparine benziyen ve ben-
zer etki gösteren maddelere rastlanmıştır  (paritol). 

C H , O H COOH CH 2 OH 

O S O . H N H - S O . H 

O -

OH OSO,H NH -SO3H ÖSO3H 
Heparin'in mc'ckül yapısı 

Heparin sanayide daha çok sığır akciğerinden elde edilir. Akciğerler  ezilip 6 
saat su ile masere edilir. % 2 oranında sodyum hidroksit ve % 3.6 oranında amonyum 
sülfat  ki^ıiır ve bir saat 50°C de tutulduktan sonra sıcaklık 70 °C ye çıkarılır  ve süzü-
lür. Filtratın pH sı, dilüe sülfürik  asit ile 2.5 a getirilir.  Çöken ham heparin süzülür, 
yıkanır, yağından kurtarılır,  absolü etanolle dehidrate edilir. 

Ham heparin, etanolle çöktürme işlemiyle temizlenir. Yabancı proteinler,  alkali 
çözeltide eritilip kadmiyum klorür  karşısında asetik asit yardımıyla, pH 5.0'te 
çöktürmek suretiyle ayrılır.  Süzüntüye aseton ilâve edilerek heparin çöktürülür. 
Daha saf heparin elde etmek için başka çöktürme yöntemleri kullanılır. 

Heparin gri renkli higroskopik bir tozdur. Çözeltisi asit reaksiyondadır. 
(% l' l ik çözeltisinin pH sı 5.5.) Alkali tuzları suda çözünür ve ısıya dayanıklıdır. 
Bu özeliğinden dolayı bozulmadan sterilize edilebilir. 

Heparin pıhtılaşmayı inhibe eden bir maddedir. Pıhtılaşma olayı 4 safhada ta-
mamlanmaktadır. 

1. safha, aktive edilmiş troniboplastin teşekkülü, 

2. safha, protrombinden,  tromboplastin etkisiyle trombin oluşması, 

3. safha, trombin ve Ca++ yardımıyla fibronojenden  fibrinin  meydana gelişi, 

4. safha, fibrin'in  fibrinolizin  yardımıyla lizis'e uğraması. 

Pıhtılaşma olayı bu safhaların  herhangi birinde değişik ilâçlarla kesilebilir. Ör-
neğin Ca++ iyonlarını oksalat veya sitratla çöktürmek suretiyle 2. safhada pıhtılaşmayi 
durdurmak mümkündür. Heparin de pıhtılaşmaya 2. safhada tesir eder ve bir plaz-
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ma faktörü  yardımıyla trombin oluşumunu engeller. Yukarıda söylediğimiz gibi in-
vitro olarak Ca+- iyonlarını çöktürmek suretiyle pıhtılaşmayı engellemek mümkün 
ise de bunu invivo yürütmek mümkün değildir. Çünkü canlılığın devamı için bir 
miktar Ca: iyonuna mutlak ihtiyaç vardır.  Buna karşılık heparin hem invitro hem 
de invivo olarak pıhtılaşmayı inhibe edebilmektedir. 

Heparin'in aktivite kontrolü kodekslerde kayıtlı referansın  aktivitesiyle mu-
kayese edilerek yapılır. 0.0077 mg referansın  aktivitesi I İ.Ü.'dir. Aktivite tayini 
için referans  ve numune heparin-çözeltilerinin  koyun plazmasını kaogule etme te-
teneği ölçülür. Plazma, sitrat üzerine alınmış koyun kanının soğukta rântrifüje  edil-
mesiyle elde edilir ve - I5°C de dondurulrak  saklanır. 

Mililitrede belli ünite (2, I, 0.5, 0.25 İ.Ü) heparin içeren izotonik referans 
çözeltisi ile, yine mililitrede belli jj.g (20, 10, 5, 2.5[j.g) heparin ihtiva eden izotonik 
numune çözeltisinden artan miktarlarda  bir gam olacak şekilde diziler hazırlanır. 
Bu dizilerin hangi tübündeki heparin'in koyun plazmasını yarı koagüle etmeğe yettiği 
tesbit edilir. Hiç koagüle olmamış tüp sallansa bile fibrin  lifleri  görülmemekte, fakat 
koagüle olmuş tüpte, şahlandığında hareket eden birkaç fibrin  lifine rastlanmaktadır. 

Referansın  kaç ünitesinin ve numunenin kaç ıj.g'ının yarı koagülasyon yaptığı he-
saplanır. Referansın  aktivitesinin, numuneninkine oranı numunenin ünite cinsinden 
aktivitesini verir. 

İyi bir heparin numunesinin I mg'ı en az 120 İ.Ü. olmalıdır. 

Heparin, kanın pıhtılaşmasına engel olduğundan trombozlara  karşı tedavi edi-
ci (küratif)  veya koruyucu (profilaktik)  olarak kullanılır. Kan tranfüzyonu  sırasında 
da kanın pıhtılaşmasını önlemek amacıyla heparinden yararlanılır. 

Heparin, arteriosklerozda  hiperlipemik ajan olarak ta kullanılmaktadır.  Bu dorg, 
plazma lipitlerinin fiziko kimyasal yapısına etki eder. Potasyum ve>a sodyum tuzu 
halinde, heparin, büyücek yağ damlacıklarını daha küçük parçalara böler. Bir çok 
araştırmaya  göre, kolesterol taşıyan ve arteriosklerozda  lipit kaynağını oluşturan, 
yoğunluğu düşük yani molekülü büyük lipoproteinlerdir.  Heparin düşük dansiteli 
yani büyük moleküllü [}-lipoproteinleri,  yüksek dansiteli yani küçük moleküllü 
a-lipoprotein haline dönüştürür.  Bu nedenle potasyum veya sodyum heparin ko-
ruyucu ve tedavi edici olarak arteriosklerozda  kullanılmaktadır.  Bu amaca yönelik 
kullanımlarda heparin'in dil altı tabletleri tavsiye edilmiştir; çünkü bu takdirde 
heparin'in kanın pıhtılaşmasına olan etkisi görülmez. 

Heparin'in arterioskleroza  karşı kullanılabileceği konusundaki tartışmalar 
tamamlanmış olmamakla beraber bu maksatla hazırlanan müstahzarlar  birçok mem-
leketlerde ve Türkiye'de de mevcuttur. Heparin'in asıl yaygın kullanılışı IV. İM 
veya hipodermik enjeksiyonları halinde ve antikoagulan olaraktır. 

* 
* * 
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Bazı ozaminlerin uronik asitlerle meydana getirdiği poliholozitlerden olan "hi-
yalüronik asit,, proteinlerle  tuz teşkil etmiş şekilde, bazı hayvan bağ dokularında 
bulunur. Bu madde N-asetil glukozamin ile D-glukuronik asidin ekimoleküller mik-
tarda birleşmesinden meydana gelmiştir. 

Kan grubu maddeleri de peptit bağı ile bağlanmış heksozamin, galaktoz ve 
fukoz moleküllerinden meydana gelmiştir. 

Pernesiyoz anemi vak'alarında B P vitamini yanında "Castle' in intrensek 
faktörü,,  adı verilen ve mide duvarında bulunduğu kabul edilen bir maddenin yar-
dımına da ihtiyaç vardır. 

Bugün bu maddenin mukopoliholozitlerden olduğu saptanmıştır. Fakat he-
nüz, izole edilerek kullanılamamaktadır.  Kurutulmuş domuz midesi toz halinde, 
intrensek faktörden  dolayı, pernesiyoz anemide kullanılmaktadır. 

> 
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Resim 7. Pamuk meyvası 

Resim 8. Gummi Arabicum 
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Resim I I . Althaea officinalis 



Resim 12. Althaea officinalis çiçekli dal 

Resim 13. Radix Althaeae 
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R e s i m 14. Fo l ia Malvae 
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R e s i m I S . F los T i l i a e , ç i çek d u r u m u ve b r a k t e 
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Resim 16. Stipites Laminariae (su içinde şiştik-
ten sonra) 

Resim 17. Agar agar 
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Resim 18. Carrageen 
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Resim 19. Semen Foenugraeci 
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Resim 20. Folia Farfarae 

Resim 21. Semen Psylii 

121 



Resi m 22. Tubera Salep (ipe dizilmiş) 

Resim 23. Tubera Salep (lale) 
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HETEROZİTLER 

Dilüe mineral asitler veya bir enzim yardımıyla hidroliz edildiğinde bir veya bir-
kaç molekül oz ile glusit olmıyan bir maddeye (aglikon veya genol) ayrılan bitkisel 
bileşikler heterozit adını alır. 

Heterozitlerde  oz molekülünün redüktör  grubu aglikondaki bir -OH (alkol ve-
ya fenol)  grubuyla bağlanmış olarak bulunursa bu tip heterozitlere  "O-heterozitleri" 
adı verilir.  Oz molekülünün redüktör  grubu aglukondaki bir -SH (tiyol) grubuyla 
bağlanırsa "S-heterozitleri"  ve -NH1(amin) grubuyla bağlanırsa "N-heterozitleri"n-
den bahsedilir. Sonraki araştırmalarla  bu gruplara bir de "C-heterozitleri"  eklen-
miştir; burada oz ile aglikon arasında C-C bağı mevcuttur ve bu tip heterozitler 
bileşenlerine ancak güçlükle ayrılabilirler. 

Heterozitlerde  oz'lar redüktör  gruplarıyla  bağ teşkil ettiklerinden indirgen ka-
biliyetlerini kaybederler.  Bu sebeple heterozit çözeltileri ancak hidroliz edildikten 
sonra redüktördür.  Oz'un dördüncü veya beşinci sögonder alkol gurubu kendi 
molekülündeki birinci karbon atomuna bir oksijen köprüsüyle bağlanarak fura-
noz veya piranoz halkası teşkil etmiş olduğundan her heterozit için iki izomer 
söz konusudur: a- ve p-heterozit. 
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HO — O H 0 -
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C H 2 O H C H 2 OH 

Glukozun (3 - heterozidi 

(P - glukozit) 

Glukozun a - heterozidi 

(a - glukozit) 
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•a- ve ^-izomerler  fiziksel  özelikleri (EN, erirlik,  optik çevirme vb.) bakımından 
çok farklj  olabildikleri gibi bunların enz imler karşısındaki durumu da birbirinden 
ayrıdır.  Tabiatta çoğunlukla (î-heterozitlere  rastlanmaktadır. 

Heterozitler  bitkiler aleminde çok yaygındır ve bunlar arasında, fizyolojik  ba-
kımdan değişik etkili ve ilâç hammaddesi olarak kullanılan birçok madde mevcut-
tur. Bu değişik etkideki heterozitlerin  yapıları da değişiktir. Asıl tesirli grup sayı-
lan aglikonlardan, yukarda adı geçen alkol, fenol ve tiyol ile azotlu bazlardan başka, 
alkol veya fenol grupları  ihtiva ettikleri  için O-heterozitleri  teşkil eden sterol'ler, 
triterpen'ler  ve lakton'lar da tespit edilmiştir. 

Ozlardan en çok rastlananı D-glukoz'dur. Heterozitler  için kullanılan "glukozit" 
terimi buradan gelmektedir. Bununla beraber heksozlardan fruktoz,  mannoz, 
galaktoz; pentozlardan arabinoz, ksilcz ve bilhassa metilpentozlardan ramnoz ihti-
va eden heterozitlerin  sayısı da bir hayli fazladır.  Kalp üzerine etkili heterozitler 
dezoksimetilpentozları  ihtiva eder. Heterozitlerde  oz sayısı birden fazla da olabilir. 
Bu takdirde ozlar aglikona ya başka başka noktalardan ayrı ayrı bağlanmışlardır 
(pelargonozit) veya kendi aralarında bir holozit teşkil etmiş ve sonra aglikona bir 
noktada bağlanmıştır. Bu son duruma çok daha sık rastlanır. 

Ozları bir zincir halinde aglikona bağlı olarak bulunan heterozitleri  ihtiva eden 
bitkiler kurutulurken,  bu ozlardan uçta olanlar bitkide bulunan fermentlerin  etkisiy-

le hidroliz olup ayrılabilir.  Böyle hallerde, taze bitkide mevcut olan heterozide "pri-
mer heterozit", bitkinin kurutulması sırasında oluşan ve daha az ozlu heterozitle-
re de "sögonder heterozit" ler denilmektedir. 

İzole edilen ilk heterozit, Salix kabuklarından elde edilen salikozit'tir  (1830). 
Bu tarihten sonra bitkilerden birçok heterozit daha elde edilmiştir. Heterozitler 
daha çok Angiospermae altbölümünde yaygındır. Bazı familyalar,  belirli bir grup 
heterozidi ihtiva ederler.  Meselâ, Apocynaceae ve Asclepiadaceae familyalarında 
kalp heterozitlerini,  Rhamnaceae familyasında antrasen türevi heterozitleri,  Cruci-
ferae  familyasında S-heterozitlerini  taşıyan bitkiler bulunmaktadır. Fakat bazı he-
terozitler  değişik familyalara  dağılmıştır (Siyanogenetik heterozitler  gibi). 
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Bir bikide çoğu defa, birbirine benzer birçok heterozide rastlanmaktadır.  Fa-
kat bunlardan daha çok bir tanesi etkilidir. Heterozitlere  bitkinin her tarafında  rast-
lanabilmekte ve bu bileşikler hücre özsuyunda erimiş olarak bulunmaktadır. 

Heterozitler  genellikle iyi kristallenen, bazan amorf,  katı maddelerdir.  Ekseriya 
beyaz renkli ve acı lezzetlidir. Heterozitler  arasında sarı (flavonozit),  turuncu (bazı 
antrasenozitler)  ve kırmızı (antosiyanozit ve antrasenozitler)  olanlar da vardır. 

Heterozitlerin  çözünürlüğü hakkında genel bir şey söylemek zordur.  Genellikle 
su, metanol, etanol, aseton, etil asetat ve piridinde çözünürler,  petrol benzini ve 
eter gibi çözücülerde çözünmezler. Kloroform  bazı heterozitleri  eritir.  Heterozit-
ler için genel sayılabilecek bir eritici 70°-90° lik etanoldür. Moleküldeki oz sayısı 
fazlalaştıkça,  organik çözücülerdeki erirlik  azalır. 

Optikçe aktif  maddeler olan heterozitler  genellikle levojir, nadiren dekstro-
jirdirler. 

Bütün heterozitler  için ortak en önemli özelik, asitler ve enzimlerle hid-
roliz olmalarıdır.  Bu hidroliz, bazı heterozitler  için çok kolaydır. Böyle heterozitler 
izole edilirken, bitkide bulunan enzimlerin etkisiyle çabucak parçalanmaktadır.  Bu 
takdirde bitkinin ekstraksiyondan önce stabilizasyonu yani enzimlerinin inaktif  hale 
geçirilmesi gerekecektir.  Stabilizasyon için değişik metotlar uygulanır. 

Heterozit taşıyan drogların stabilizasyonu, bitkide bulunan enzimleri etkisiz 
hale getirmekle yapılır. Enzimler protein yapısında maddeler olduklarından, pro-
teinleri denatüre eden etkenler, enzimler için de geçerlidir. 

Heterozit taşıyan drogların stabilizasyonu için kullanılan yöntemlerden biri 
etanolle kaynatmaktır.  Bu yöntem, kullanılanların en eskilerinden biridir  ve Fran-
sız eczacısı-BOURQUELOT(l896) tarafından  ortaya atılmıştır. Bu yönteme göre taze 
bitki, kaynamakta olan etanol içine atılır ve kaynatmaya devam edilerek ekstraksiyon 
tamamlanır. Böylece, konsantrasyona göre isimlendirilmek üzere, stabilize alkolatür 
ve stabilize ekstreler  elde edilir. Bu ekstreler  doğrudan ilâç hammaddeleri olarak 
kullanıldığı gibi, heterozitlerin  izolasyonu için de bu ekstrelerden  yararlanılabilir. 
Ancak bu yöntemle stabilize edilmiş bitki, hemen hemen bütün etken maddelerini 
çözücüye verdiğinden drog olarak, artık kullanılamaz. 

Su veya alkol buharı ile de bitkileri stabilize etmek mümkündür. Bu işlem bir 
otoklavda yapılır ve bitki basınç altında su veya alkol buharı'ile temasta bırakılır. 
Alkol olarak çoğunlukla etanol (PERROT-GORIS 1909), bazan asetik asit ilâve edil-
miş etanol, bazan da metanol kullanılabilir. Alkol yerine, bu amaçla trikloretilen'den 
de yararlanılmaktadır. 

Stabilizasyon yöntemlerinden bir diğeri de kuru hava kullanmaktır.  Bu yöntem-
de bitki 80°-l I0°C ye ısıtılmış hava akımında tutulur. Ancak bu uygulama bazı da-
yanıklı enzimler için etkili değildir. Sanayide daha çok 300°-800°C ye ısıtılmış hava 
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akımında, çok kısa bir süre (I dakika kadar) tutmak suretiyle stabilizasyon gerçekleş-
tirilmektedir. 

Bu yöntemlerin dışında stabilizasyon için ultra viyole ışınlarından ve yüksek fre-
kanslı elektrik akımlarından da yararlanılabilir.  Fakat bunlar ekonomik yöntemler 
olmadıklarından yaygın kullanılışı söz konusu değildir. 

Bu yöntemler arasında en yaygın olanı etanol buharı ile stabilizasyondur. 
Digitalis, Gentiana, Viscum,  Cola, Valeriana,  türlerinden elde edilen droglarla  at-
kestanesi ve adasoğanının stabilizasyonu için, bu yöntemlerden yararlanılır.  Bununla 
beraber stabilizasyon, bazı sakıncalarından dolayı genelleşmiş bir yöntem değil-
dir. 

Asitlerle yapılan hidroliz kısa sürelidir,  çabuk sonuçlanır ve total bir hidroiiz 
temin edilir. Asitle hidrolizde mineral asitlerin (hidroklorik  asit, sülfürik  asit) % l , 
% 5 veya %I0 luk dilüe çözeltileri kullanılır. Kaynar su banyosunda genellikle yarım 
saat, bazan da uzun bir süre ısıtılarak hidroliz yapılır. Hidroliz sonucunda aglikon, 
genellikle suda erimediğinden, çöker ve ozlar çözeltide kalır. Asit hidroliz 
çabuk olmakla beraber  bazı hallerde aglikonun kimyasal yapısını değiştirebilir  veya 
polimerleştirebilir.  Meselâ salikozit'in aglikonu saligenol olduğu halde asitle hidroliz 
sonucunda saliretin verir.  Saliretin 2 mol saligenolün eter bağıyla bağlanmasıyla 
teşekkül etmiştir. Ayrıca asitlerle kaynatma sırasında ozlar kıSmen bozularak furfu-
ralleri  oluşturabilirler. 

OH OH OH 

Saligenol Saliretin 

Enzimle hidroliz ise daha uzun sürer  fakat  nispeten spesifiktir  ve aglikonu yahut 
ozu bozmaz. Bu hidroliz, enzimi optimum şartlarda  (sıcaklık, pH vs.) belirli bir 
süre (48 saat veya daha fazla) heterozitle temasta bırakarak  yapılır. Enzimler-
den en çok kullanılanlar, a-glikoz bağlarını parçalıyan invertaz, [3-glukoz ve p-ga-
laktoz bağlarını parçalıyan emulsin ve S-heterozit bağlarını açan mirozinaz'dır.  Ram-
nodiastaz isimli enzim aglikonla oligoholozit arasındaki bağı parçalar,  fakat  ozlar 
arasındaki bağa etki etmez. 

Ozları bir zincir halinde bağlı olan heterozitleri,  değişik enzimler kullanarak, 
teker teker bileşenlerine ayırmak mümkündür. Bu konuda iyi bir örnek K-stro-
fantozit'in  hidrolizidir.  Bu heterozitte aglikona, sırasıyla simaroz, [3-glukoz ve 
a-glukoz bağlanmış olarak bulunur. Bir a-glukozidaz (invertaz) ile a-glukozu, bir 
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3-glikozidaz (stronfantobiaz)  etkisi ile |3-glukozu ve nihayet asit hidrolizle simarozu 
parçalamak mümkündür. 

w as i t 
ö , k - s t ro fantoz i t  - ^ k - s t rofantogenol  + s imaroz + Ji - g l ikoz - t - o t - g l ikoz 

k - s t rofantoz i t  — ' " v e r t a z ^ p ,k - s t rofantozi t  + o < - g l i k o z 

jB, k - strofantozit  S t r 0 ^ a " t 0 t > ' q ^ o < ' , k - s t ro fan toz i t  + f i  - g l i k o z 

asi t 
o < , k - strofantozi t  > k - s t ro fantogenol  + s imaroz 

Heterozitlerin  aglikonları değişik yapıda olduklarından ve farklı  solvanlarda 
farklı  derecelerde eridiklerinden,  ektraksiyonları  da ortak kural ve usullere bağ-
lanamaz. Kolayca hidroliz olanların elde edilişinden önce, bitkiyi stabilize etmek ge-
rektiği yukarıda söylenmişti. Bu tip droglar,  iri parçalar  halinde ufalandıktan  sonra 
kaynar etanol içine atılır. Böylece, bir taraftan  enzimler inaktive olurken diğer 
taraftan  da heterozidin bir kısmı etanole geçer. Etanole bir miktar kalsiyum karbo-
nat ilâve edilirse bitkide bulunan asitlerin hidroliz yapması da önlenmiş olur. Stabi-
lizasyondan sonra çözücünün aktarılmasıyla alınan parçalar  kurutulup ince toz edilir 
ve sonra ekstraksiyon tamamlanır, ekstreler  birleştirilir  ve yoğunlaştırılır.  Artık kay-
nar suyla tüketilir,  klorofil  erimeden kalır. Bu sulu çözeltiden heterozit, ya kristal-
lendirilerek  ayrılır  veya bir çözücü ile tüketilir.  Sulu çözeltideki yabancı maddeleri 
nötr ve bazik kurşun asetat çözeltileri yardımıyla çöktürme de uygulanan bir tek-
niktir. Böylece daha saf bir heterozit çözeltisi elde edilir ve heterozit buradan tü-
ketilir. Aglikonu fenolik  olan heterozitler  kurşun tuzlarıyla çökerler.  Bu durumda, 
kurşun asetat, heterozidi çöktürmek maksadıyla kullanılır. 

Heterozitlerin  tanıma reaksiyonları  ve miktar tayini usulleri, gruplarına göre 
başka başkadır. Fakat bir bitkinin, hangi gruptan olursa olsun, heterozit ihtiva edip 
etmediği ve ihtiva ediyorsa miktarının tayini için geliştirilmiş klasik bir metot mev-
cuttur. BOURQUELOT metodu adı verilen bu usulde bitki önce, yukarda da anlatıl-
dığı şekilde, stabilize edilir ve hazırlanan etanollü hülâsa kuruluğa kadar uçurulup 
artık, suyla tüketilir.  Bazik Pb asetatla yabancı maddelerçöktürülür,  süzülür ve belli 
hacme tamamlanır. Bu sulu çözeltiden alınan belli hacimler üzerinde önce redüktör 
oz miktarı ve optik çevirme tayin edilir. Sonra invertaz ile hidroliz edilir, aynı ta-
yinler tekrarlanır;  emülsin ile hidroliz edjlir ve yine aynı tayinler tekrarlanır.  (Ge-
rekirse  emülsinden başka mirozinaz, ramnodiastaz gibi enzimlerle de aynı işlem 
tekrarlanır  veya asitle hidroliz yapılır.) 

Önce sola doğru olan optik çevirme, emülsinle (veya diğer ajanlarla) hidroliz-
den sonra sağa doğru değişirse ve aynı zamanda redüktör  oz miktarında bir artış 
görülürse bir heterozidin varlığına hükmedilir. 
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Belli bir heterozit için, belli ve iyi tayin edilmiş şartlarda  yapılan enzim hidro-
lizi sonunda redüktör  oz miktarındaki artışın optik çevirmedeki değişmeye oranı 
sabit bir değerdir.  Bu sabit değere "enz imo l i t i k redüksiyon indisi" adı veril-
mektedir. Kısa ifadeyle,  invertaz için enzimolitik redüksiyon indisi (lj) ve bu de-
ğer emülsin için (!e) olarak gösterilirse,  aşağıdaki formüllerle  ifade edilir: 

A R , İ R . 
J<  — I e 

A <Xj A o c e 

Burada ilk çevirme a ve ilk redüktör  oz miktarı R, invertazdan sonraki çevirme 
a i redüktör  oz miktarı R l t emülsinden sonraki çevirme a e redüktör  oz miktarı 
Re olarak gösterilmiş ve 

A R j = R j - R A R , = R , - Rj 

A ©< j : o< i - o< A o < » : o C e ~ . 

olarak alınmıştır. 

BOURQUELOT metodundan faydalanılarak  oz miktarını tayin etmek veya çö-
ken aglikonu tartmak suretiyle heterozit miktarına geçmek mümkündür. Heterozit-
lerin miktar tayini için her gruba ait özel metodlar vardır. 

Heterozitlerin  bir çoğu fizyolojik  olarak kuvvetli etkili ve zehirli maddelerdir. 
Eczacılıkta ilâç hammaddesi olarak kullanılan önemli bir grup, kardiyoaktif  hetero-
zitlerdir.  Bir kısım hetorozitlerin  aglikonları antrasen türevi maddelerdir  ve lak-
satif  yahut ta purgatif  olarak kullanılırlar.  Bazı heterozitler  analjezik, bazıları anti-
piretik, bir kısmı da antispazmodiktir.  Bunlardan başka kapiler damar frajilitesine 
etki eden, lokal olarak irritan  etki gösteren heterozitler  olduğu gibi hoş kokusun-
dan dolayı aromatik olarak kullanılan heterozit yapısında maddeler de de vardır. 

KARDİYOAKTİF HETEROZİTLER 

Scrophulariaceae familyasından başta Digitalis purpurea olmak üzere birçok 
Digitalis türlerinde,  Apocynaceae (Strophanthus, Acocanthera, Nerium vs.), As-
clepiadaceae (Asclepias, Gomphocarpus, Periploca  vs), Ranunculaceae (Adorıis,  Hel-
leborus) ve Moraceae, Cruciferae,  Papilionaceae, Tiliaceae gibi birçok familyada, 
çoğu kalp kuvvetlendirici olarak etki eden birçok kardiyoaktif  tür bulunmaktadır. 
Bu türlerin  etken maddeleri kimyasal yapı itibariyle heterozit yapısındadır ve 
aglikonları büyük bir konstitüsyon yakınlığı gösterir. 

Kardiyoaktif  heterozitlerin  aglikonları steroit yapısındadır ve siklopentano-
fenantren  halkası ihtiva eder. Bu sisteme bir de lakton halkası bağlanmıştır. 
Heterozitlerin  çoğu 5 üyeli doymamış bir lakton halkası taşır ve 23 karbonludur. 
Urginea ve Helleborus türlerindeki  heterozitlerde  doymamış, 6'lı bir lakton halkası 
mevcuttur ve bunlar 24 karbonludur.  23 karbonlu olanlara "kardenolit", 24 kar-
bonlulara "bufadienolit"  adı verilir.  Bunlara ilâveten doğada 14-21 epoksi karde-
nolitlere de rastlanmıştır. 
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Kardenolit (20-22), C,, 

Bufadienolit  ( = Bufanolit)(20-2I,  22-23), C . 

14, 21-Epoksi kardenolit 

Beş karbonlu doymamış lakton halkası redüktör  karakterdedir,  amonyaklı gümüş 
nitratı redükler  ve piridinli ortamda sodyum hidroksit karşısında, sodyum nit-
ropursiyat  ile kırmızı bir renk verir  (Legal deneyi). 6 karbonlu lakton halkası ih-
tiva edenler Legal deneyinde renk vermezler. 

Kardiyoaktif  hererozitlerin  aglikonunda siklopentanofenantren  halkası en az 
iki - O H grubu taşır. Bu hidroksil gruplarından biri 3 üncü karbon atomuna, diğeri 
ise genellikle 14 üncü karbon atomuna bağlıdır. - O H grupları  ikiden fazla ise di-
ğerleri  5, 11 veya 16 konumunda yer alır. Ozlar bir holozit zinciri halinde 3 üncü 
karbon atomundaki - O H grubuna bağlanır. 

Siklopentanofenantren  halkasındaki 10 uncu karbona bağlı R radikali, -CH 3 

-CH 2 OH veya -CHO gruplarıdır. 

Siklopentanofenantren  iskeletinde A ve B halkalarının teşkil ettiği düzleme 
nazaran 5 inci ve 10 uncu karbon atomlarındaki sübstitüentler ya cis, yahut ta 
trans olabilirler.  Bu iki konfigürasyon  izomerinden cis olanlar kardiyoaktiftir. 
Nitekim aynı sübstitüentleri  ihtiva ettikleri  ve aynı molekül yapısında oldukları hal-
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de cis izomeri digitoksigenol'ün kardiyoaktif  olmasına rağmen trans izomeri uzarige-
nol, bağırsak kontraksiyonunu inhibe ettiğinden antidiyareik olarak etki eder. 

HO 

Digitoksigenol 

Uzarigenol 

Kardiyoaktif  özelik bir de etilenik lakton halkasına bağlıdır. Katalitik hidro-
jenleme ile lakton halkası doyurulur  veya alkali hidrolizle bu halka açılırsa mad-
denin kalp üzerindeki etkisi kaybolur. 

Kardiyoaktif  heterozitler  iki veya daha fazla oz taşımaktadır.  Bunlardan 
en çok rastlananlar  glukoz, ramnoz ve bu tip heretozitlere  özel olan tevetoz, digi-
taloz, digitoksoz, simaroz, oleandroz ve diginoz'dur. 

CHO 

C H 2 O H 
Glukoz 

CHO 

H, t 

CHO 

CH 3 

Ramnoz 

CHO 

CHO CHO 

— OCH3 C H 3 O -

CH2 

(—OCH3 

CH3 

Digitoksoz 

F 
CH, 

3 
Simaroz 

CH3 

Tevetoz 

CHO 
I 
CH2 

—OCH 3 

CH3 

Oleandroz 

CH3 

Digitaloz 

CHO 
I 
CH2 

C H - p - j ^ 

CH3 

Diginoz 
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Ozlar bir holozit zinciri oluşturur  ve bir ucundaki metil peritoz veya 2-de-
zoksimetil pentoz yardımıyla aglikonun 3 üncü karbon atomundaki - O H grubuna 
bağlanır. Molekülde bir glukoz mevcutsa bu, glusit zincirinin ucundadır. 

Glusit zinciri aglikona 2-dezoksimetilpentoz ile bağlanmışsa dilüe asitlerle 
kaynatmada kolay hidroliz olur. Diğer ozların aglikonla teşkil ettiği bağ ancak daha 
kuvvetli hidrolizle açılmaktadır. 

OH 

Kardiyoaktif  heterozitlerin  tanıma reaksiyonları  ya aglikonun veya dezoksi-
ozların verdiği renk reaksiyonlarına  dayanır. Kardiyoaktif  heterozitlerin  aglikon-
ları steroller  için ortak olan LİEBERMANN reaksiyonunu (kloroform  ve asetik asit 
anhidritli ortamda sülfürik  asitle, menekşe, mavi sonra yeşil renk) verirler.  Fakat bu 
reaksiyon spesifik  olmadığından pek kullanılmaz. Kardenolitler  Legal reaksiyo-
nundan başka, 5'li lakton halkasının alkali ortamda nitrolanmasından sonra bazı 
katım reaksiyonları  da verirler  ve renkli maddeler meydana getirirler.  Örneğin 
3,5-dinitro benzoik asit ile kırmızı (KEDDE reaksiyonu) ve pikrik asit ile turuncu 
(BALJET reaksiyonu) renk verirler.  Bu reaksiyonları  bufanolitler  vermez. Bu sebep-
le bufanolitler  için Liebermann reaksiyonundan istifade edilir. Ayrıca, triklor  asetik 
asidin Digitalls heterozitleriyle  verdiği floresans  ta karakteristiktir. 

Kardiyoaktif  heterozitlerde  bulunan 2-dezoksi ozlar da karakteristik  KELLER-
KİLİANİ reaksiyonunu verirler.  Madde glasiyal asetik asitte eritilir  ve FeCI3 ilave 
edildikten sonra derişik sülfürik  asit ile tabakalandırılır.  İki sıvı tabakası arasındaki 
yüzeyde mavi menekşe bir halka meydana gelir ve biraz sonra bütün asetik asit 
tabakası mavi olur. 

Kardiyoaktif  heterozitlerin  kromatografik  analizlerinde, 16, OH kardenolitle-
ri tanımak için SVENDSEN-JENSEN reaksiyonu uygulanır. Buna göre triklor  asetik 
asidin etanol veya kloroformdaki  % 25 lik çözeltisi, kâğıda veya ince tabaka plâ-
ğına püskürtülür.  Mavi floresans  gösteren lekeler oluşur. 
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Etken maddesi kardiyoaktif  heterozit olan droglarda miktar tayini biyolojik 
yolla yapılmaktadır. Kullanılan deney hayvanları güvercin, kobay, kedi veya kur-
bağadır. 

Kodeks ve farmakopelerin  çoğunda güvercin kullanılır. Drogtan elde edilen 
terttürden,  fizyolojik  serum ile hazırlanan çözelti, güvercinin kanat altı venasından 
yavaş ve devamlı olarak enjekte edilir; güvercinde 5-10 dakikada kusma yaptıran 
miktar tespit edilir. 

Sıcak kanlı hayvanlarla (kobay, kedi) yapılan miktar tayininde % l lik bir dekok-
siyon hazırlanır  ve sodyum klorür  ilâve edilerek izotonik hale getirilir.  Bu çözelti 
hayvanın boyun venasından azar azar verilerek  kalbi sistol sırasında durduran mik-
tar tesbit edilir. 

Bu drogların miktar tayininde kullanılan bir başka deney hayvanı da erkek 
Rana temporaria'dır.  Etanolle tüketilip çözücünün uçurulmasıyla elde edilen ekstre-
nin fizyolojik  serumla seyreltilmesi suretiyle hazırlanan çözelti, kurbağanın karın 
lenfasına enjekte edilir ve kalbi sistolde durduran miktar tespit edilir. 

Türk Farmakopesinde miktar tayini, kurbağa, kedi veya güvercin kullanılarak 
yapılmaktadır. 

Bu denemelere paralel olarak ve enternasyonal referans  numunesi kullanmak 
suretiyle yapılan denemelerde alınan sonuçlar karşılaştırılarak  droğun Enternasyonal 
Ünite (U.l) cinsinden aktivitesi hesaplanır. I U. l . 76 mgenternasyonal raferans  nu-
munesinin aktivitesidir.  Enternasyonal referans  numunesi farklı  yerlerden top-
lanmış ve rutubet miktarı % 3 ün altında olacak şekilde 55-60°C de kurutularak 
hazırlanmış Folia Digitalis tozudur. Bu referans  numunesi renkli ampuller içerisinde 
"Londra-National Institute for  Medical Research"te saklanmakta ve istiyen devlet-
lere gönderilmektedir. 

Kodekslere göre iyi bir droğun aktivitesi, en az 10 U. l . olmalıdır. 

Kardiyotonik heterozitleri  taşıyan drogların aktivite kontrolünde halen bu 
yöntemlerin kullanılmasına rağmen, biyolojik metotlarla aktivitenin tam olarak öl-
çülemeyeceği de iddia edilmektedir. Bu iddiayı ileri sürenler  biyolojik metotların 
birkaç noktadan yanıltıcı sonuç verebileceğini ortaya koymuşlardır.  Her şeyden 
evvel, bu yöntemlerle aktivite değil toksisite ölçülmektedir. Her ne kadar droğun 
aktivitesi ile toksisitesi arasında bir paralellik görülüyor  ise de, hayvanlarda tesbit 
edilen minimum letal doz ile minimum kardiyotonik doz arasında bir katsayı mev-
cuttur. 

Bundan başka, bu biyolojik metotlar sağlam hayvanların ilâca verdiği cevaba 
dayanmaktadır. Kalp yetmezliği olan bir hastanın ilâcı verdiği cevap aynı değildir. 
Hasta kalpte dijital atılması önemli ölçüde gecikir. Droğun hasta kalpteki etkisini 
deneysel olarak ölçebilmek, ancak bir yetersizlik bulunduğunu hatırlatacak şe-
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kNde, hayvan kalbine bir iş yükledikten sonra mümkündür. Bu deney şartları 
bazı cihazlar yardımıyla sağlanabilir. Ancak, bu tip hassas ve pahalı aletleri 
bir farmakope  analiz metodunda kullanmak, mümkün gibi görülmemektedir. 

Biyolojik metotlarda, ilâç damar yoluyla verilmektedir.  Halbuki birçok diji-
tal preparatları  oral olarak kullanılır. Farklı dijital heterozitlerinin  bağırsaktan 
rezorpsiyonu,  birinden diğerine, önemli ölçüde değişir. Böylece damar yoluyla 
yapılan bir tayinde elde edilen sonuçlarla, sindirim yoluyla yapılan tedavideki 
tesir arasında önemli farklar  vardır.  Nitekim digitoksin'in insanlardaki etki hızı 
ile maksimum aktivitesinin, oral veya ven yoluyla kullanılışına göre fark  gösterdiği 
tespit edilmiştir. Digitoksin sindirim yoluyla tamamen rezorbe olmakta fakat  te-
sirinde rölatif  bir yavaşlama görülmektedir. 

Bütü n bu gözlemler karşısında kardiyotonik heterozitleri  içeren drogların 
aktivite kontrolü için başka metotlar araştırılmış  ve bir dizi kromatografik  çalışma 
yapılmıştır. Bu araştırmalardan  ve biyolojik yöntemlerin uygulanması ile alınan so-
nuçların karşılaştırılmasından  şu hususlar tesbit edilmiştir: 

a) Kardiyotoksisite ile total heterozit miktarı arasında tam bir ilgi yoktur. 
Total heterozit miktarı farklı  olmayan ve fakat  değişik heterozitlerin  miktarı farklı 
olan numunelerde, etki de farklı  olmaktadır. 

b) Primer heterozitler  sögonder heterozitlere  nazaran daha etkilidir. 
I 

c) Formilli heterozitlerin  kardiyotoksisite  üzerinde belirgin etkisi vardır. 

ç) Heterozitlerden  birinin, örneğin digitoksinin letal dozu birim olarak 
alınmak şartıyla diğerlerinin tesiri bakımından birer  katsayı hesabedilir ve bu 
katsayı kromatografiyle  ayrılan heterozitlerin  miktarıyla çarpılırsa elde edilen sonuç-
ların toplamı bir "itibari miktar" (Contenu conventionel) verir.  İtibari miktarın, 
droğun ünite cinsinden aktivitesine oranı sabittir. 

Bu çalışmalarla kromatografik  ve biyolojik yöntemleri birleştiren  bir kontrol 
metodu tespitine doğru gidilmektedir. 

FOL İA DIGITALIS (TF) Yüksükotu Yaprağı 

Avrupa'da, orman altlarında yetişen Digitalis purpurea (Scrophulariaceae) 
bitkisinin yapraklarıdır.  Bitki iki yıllıktır.  Birinci yıl rozet verir  kışın rozet kay-
bolur. İkinci yıl, baharda tekrar  bir rozet görülür,  bunun ortasında gövde yükselir 
ve çiçek açar (Resim 24). Drog olarak bir yıllık bitkinin rozet yaprakları  ile iki yıllık 
bitkinin rozet ve gövde yaprakları  kullanılır. 

Yabani olarak yetiden bitkilerden drog elde ediliyorsa, birinci yıl rozetlerinin 
toplanması tavsiye edilmez. Çünkü yalnız rozetten bitkinin tanınması daha güç 
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olduğundan yanlış yaprakların  toplanması muhtemeldir. Aslında heterozit miktarı-
nın birinci yıl yapraklarında  daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan kül-
türde genellikle ilk yıl gelişen rozet yapraklar  toplanmaktadır.  Yapraklardaki 
heterozit miktarı gece azalır, gündüz artar.  Bu nedenle öğleden sonra toplanması 
uygundur. 

Mevsim olarak, ağustos-Kasım arasında heterozit miktarı en yüksek düzey-
dedir. Kurutma 55-60°C de ısıtılarak yapılır ve rutubet miktarı % 5 in altına dü-
şürülür.  Yaprakların  liyofilizasyon yoluyla kurtulması da düşünülmüştür. Liyofi-
lizasyon yoluyla kurutulan yapraklarda  total heterozit miktarı ile primer heterozit 
miktarı daha yüksek ise de drogdaki kardiyotonik heterozitlerden  en çok kulla-
nılan digitoksin'in miktarı çok düşük bulunmaktadır. Toplanan ve kurtulan yaprak-
lar iyi kapalı şişelerde ve ancak bir yıl saklanır. 

Yapraklar  büyük, spatulat olup 10-30 cm uzunluğunda ve 5-10 cm genişliğin-
dedir. Üst yüz koyu yeşil ve hemen hemen tüysüz, alt yüz ise daha soluk renkli ve 
tüylüdür (Resim 25). Alt yüzde damarlar  belirgindir.  Lâminanın kenarları  dişlidir. 
Yapraklar  hafif  kokulu ve acı lezzetlidir. 

Droğun mikroskopik analizinde 3-5 hücreli boğumlu örtü tüyleri, baş kısmı 
2 hücreli böbrek tüyleri, sapı çok, başı tek hücreli salgı tüyleri karakteristiktir. 
Billûr bulunmaz. 

Yapraktaki total heterozit miktarı % 0.4-0.6 kadardır.  Drogta kardiyoaktif 
etkili olan kardenolitlerden  (% 0.1-0.3 kadar) başka, digitanol heterozitleri  ile 
kardiyoaktif  heterozitlerin  etkisini arttıran  saponozitler, enzimler ve potasyum 
tuzları da vardır. 

Şekil 22. Folia Digitalis, enine kesi Şekil 23. Folia Digitalis, tozun genel görünüşü 
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Folia Digitalis'in primer heterozitlerinden  etki bakımından en önemli olanı 
purpureaglikozit  A'dır. Bu heterozidin aglikonu olan digitoksigenol, 2 hidroksil 
(3,14) ve 2 metil (10, 13) grubu taşıyan bir kardenolittir.  Bu aglikonun 3 üncü 
karbonundaki hidroksil grubu, 3 digitoksoz ve bir glukozdan ibaret, 1-4 bağıyla 
birleşmiş bir holozit zinciriyle ozit teşkil eder ve böylece purpureaglikozit  A 
primer heterozidi meydana gelir. Bu heterozit, molekülünden bir glukoz ayrıl-
masıyla 3 digitoksoz'lu bir sögonder heterozit meydana gelir ki buna digitoksozit 
adı verilir  ve drogtaki heterozitlerin  % 20-30 unu teşkil eder. Digitoksozit, müs-
tahzarlarda digitoksin adıyla kullanılmaktadır ve NATİVELLE'in 1868 yılında 
D. purpurea yapraklarından  izole edip "digitaline" adını verdiği madde ile hemen he-
men aynıdır. Digitoksin (veya digitalin) birçok müstahzarda kullanılan bir ilâç 
hammaddesidir. 
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Digitalis yapraklarında  bulunan bir diğer primer heterozit purpureaglikozit  B 
adıyla bilinmektedir. Bu heterozidin aglikonu gitoksigenol adını alır. Digitoksi-
genolden, 2 yerine 3 hidroksil grubu taşımasıyla ayrılır.  Bu fazla hidroksil grubu 
16 ıncı C atomuna bağlıdır. 

Gitoksigenol, 3 digitoksoz ve bir glukoz bağlıyarak purpureaglikozit  B yi 
teşkil etmektedir.  Bu primer heterozitten bir glukoz ayrılmasıyla meydana gelen 
sögonder heterozit "gitoksozit" adını alır. 

Folia Digitalis'te tespit edilen primer heterozitlerin  üçüncüsü glukogitaloksozit-
tir. Bu heterozidin 3 digitoksoz ve birglukozdan oluşan bir holozit zinciri vardır.  Bu 
zincirden bir glukoz ayrılmasıyla meydana gelen sögonder heterozit "gitaloksozit" 
adını alır ki buna "gitalin" de denilmektedir. Fakat Gitalin adı verilen ve ilâç olarak 
kullanılan madde aslında gitaloksozit te içeren bir heterozitler  karışımıdır. 

Glukogitaloskozit ile gitaloksozit'in aglikonları 16-formil  gitoksigenol'dür. Bu 
aglikon, 3 üncü ve 14 üncü karbon atomlarındaki hidroksil gruplarına ilâveten 
16 ıncı karbon atomunda da üçüncü bir hidroksil grubu taşımaktadır ve 16 ıncı 
karbondaki hidroksil grubu formik  asit ile ester teşkil etmiştir. 
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Digitalis pürpurea bitkisinin tohumlarında da kalp heterozitleri  bulunmaktadır. 
Bunlardan biri "D ig i t a l i num verum" adı ile eczacılıkta kullanılmıştır. Bu heterozit 
gitoksigenol'e bağlı I digitaloz ve I glukozdan oluşmuştur. Digitalinum verum'un 
sögonder heterozidi bazı Digitalis türlerinde total heterozit miktarının % !0 una 
varan miktarda bulunmaktadır. 

g l i koz — d i g i t a l o z — 0 

Digitalinum verum 

Bu kardenolit heterozitlerinden  başka, drogta takriben % 0.01-0.02 oranında 
"digi tanol Heterozit ler i"  adı verilen bir grup heterozit daha bulunmaktadır. Bu 
heterozitlerin  aglikonu 21 karbonlu bir sterol'dür  ve bu sterolün 3 üncü konumun-
da bulunan hidroksil grubuna bir veya birçok oz bağlanarak heterozit teşekkül 
etmiştir. Bu1 ozlar digitaloz, digitoksoz ve diginoz'dur. Digitanol heterozitlerinin 
aglikonunda lakton halkası bulunmaz. Fakat bazı karbonil grupları  taşımaktadır. 
Bu tip heterozitlere  bir örnek olan diginozit, hidrolizde diginoz ve diginigenol'e 
ayrılır.  Bu aglikon bir aldehit ve iki keton grubu ihtiva etmekte ve 5 inci karbonda 
bir çifte  bağ taşımaktadır. 

Folia Digitalis'ten hazırlanan sulu preparatlarda,  kalp heterozitlerinin  erir-
liğini arttırdığı  için droğun tesirini de çoğalttığı kabul edilen ve fakat  doğrudan 
doğruya kalbe etkili olmıyan bazı heterozitler  de vardır  (% 0.1-3.0). Bunlar 27 
karbonlu, saponozitler sınıfına ait heterozitler  olup aglikonları yine siklopentano-
fenantren  halkası taşır. Bu halkaya bağlı biri beşli diğeri altılı heterosiklik iki halka 
vardır  (spirostan iskeleti). Bu heterozitler  oz olarak glukoz, galaktoz gibi heksoz-

HO 
6 

Diginigenol 
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lar ile ksiloz gibi pentozlar taşımaktadır.  Kalp heterozitlerinde  rastlanan dezok-
simetilpentozlar bu heterozitlerde  bulunmaz. Bu saponozitlerden en çok bilinenleri: 

Digitonozit (digitogenol + 2 glukoz + 2 galaktoz + ksiloz) 

Gitonozit (gitogenol + 3 galaktoz + I pentoz) 

Tigonozit (tigogenol + 2 glukoz -f  2 galaktoz -i- ksiloz) tir. 

— OH 

2 , 3 , 1 5 

2 , 3 

3 

Digi togenol 

G i tdgeno l 

T igogenol 

3- Hidroksi spirostan (normal) 

Saponozitler kalp heterozitlerinin  sudaki çözünürlüğünü arttırdığından  aktivi-
telerini de yükseltir. Drogda bulunan potasyum iyonları da kardiyotonik hete-
rozitlerin  kalpteki fiksasyon (tutulma) süresini arttırır. 

Droğun tozu, bu tozdan enfüzyon ve maserasyon yoluyla hazılrlanan preparat-
lar ve tentürler  eczacılıkta kullanılmaktadır.  Drog bilhassa kardiyotonik hete-
rozitlerin  ekstraksiyonu için kullanılır. Çeşitli tüketme yöntemlerinden birine 
göre, kurutulmuş yapraklar  önce su ile ekstre edilir ve sonra 50° lik etanol ile 
tüketilir.  Bu ekstre yoğunlaştırıldıktan sonra, genellikle bazik kurşun asetat ile, 
yabancı maddeler çöktürülür,  süzülür. Kurşun'un fazlası sülfat  halinde ayrılır  ve 
tekrar  süzülür. Bu süzüntü yoğunlaştırılır,  meydana gelen çökelek bir alüminyum 
oksit sütununa tatbik edilerek digitoksin ve gitoksin ayrılır. 

D. purpurea'dan  elde edilen digitoksin (veya digitalin) ile "Gitalin" tedavi ala-
nın da kullanılmaktadır.  Digitoksin'in purpureaglikozit  A nın sögonder heterozidi 
(digitoksozit) olduğu yukarıda söylenmişti. Bu madde Türk Farmakopesinde Digi-
toxinum adıyla kayıtlıdır. 

Gitalin bir heterozitler  karışımıdır  ve % 15 kadar gitoksozit, % 15 kadar 
gitaloksozit ve % 17 kadar da digitoksozit ihtiva eder. Gitalin, D. purpurea yap-
raklarından elde edilen sulu ekstrenin süzülüp kuruluğa kadar uçurulması ile elde 
edilir. Ağızdan kullanılan ve fakat  iyi absorbe olan bir ilâçtır. Bu sebeple çabuk 
tesir eder, fakat  etki süresi kısadır. 
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FOLİA DİGİTALİS L A N A T A E 

Digitalis lanata (Scrophulariaceae)  da bir Avrupa bitkisidir. Fakat D. purpurea 
Türkiye sınırları  içerisinde doğal olarak bulunmadığı halde 0. lanata'ya  Trakya-
da (Kırklareli,  Geliboli ve Çanakkale'de) yabani olarak rastlanmaktadır.  Bu bit-
kinin yapraklan lanseolat veya oblong-lanseolat olup tüysüzdür veya kenarlarında 
seyrek tüyler bulunur (gövde yünümsü tüylüdür; bitkinin adı, bu özelliği belir-
tir). Yapraklar  tam kenarlı veya hafif  dişilidir (Resim 27). Droğun mikroskopik 
yapısı D. purpurea yapraklarınınkinden  farklı  değildir. Mikroskopik olarak an-
cak stoma indisi yardımıyla ayırt edilebilir. 

D. lanata türündeki kalp heterozitlerine  lanatozit'ler adı verilir.  Yaprakta 
% 0.5-1 kadar bulunan lanatozitler A,B,C,D,E gibi harflerle  isimlendirilirler. 
Bunlardan önemli olanlar ilk üçüdür. 

Lanatozit A alkali hidrolize tabi tutulursa I .molekül asetik asit ayrılır  ve 
purpureaglikozit  A meydana gelir. Bu asetik asit, aglikona bağlı digitoksozlardan 
glukoza en yakın olanının bir hidroksil grubuyla, ester teşkil etmiş olarak bulu-
nur. Buna göre lanatozit A, digitoksigenol, 2 digitoksoz, bir asetil digitoksoz ve 
bir glukozdan meydana gelmiştir. 

Lanatozit B de alkali hidrolizle alkali asetat yanında purpureaglikozit  B verir. 
Yani gitoksigenol, 2 digitoksoz, I asetil digitoksiz ve I glukoz'dan meydana gelmiştir. 

Lanatozit C ise asit hidroliz ile digoksigenol yanında 2 digitoksoz, I asetil 
digitoksoz ve I glukoz verir.  Digoksigenol 3,14 ve 12 inci karbon atomlarında 
birer  -OH grubu taşıyan bir kardenolittir. 

OH 

Lanatozit A ile B, purpureaglikozit  A ve B'ye benzer etki gösterdiği halde 
lanatozit C nin bunlardan değişik bir özeliği vardır;  Bu heterozit diğerlerinden 
farklı  olarak serum proteininde birikmez yalnız kalp adalesi tarafından  tutulur. 
Böylece lanatozit C, serum proteininde biriken diğer heterozitlerden  daha çabuk 
tesir etmekte ve suda da nispeten çok eridiğinden, enjektabl olarak kullanılabil-
mektedir. Lanatozit C'nin asetil grubunu ayırmakla elde edilen "deslanatozit" 
daha çok eridiği için tercih edilen bir maddedir. 
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Digitalis lanata yaprakları  D. purpurea yapraklarından  daha toksik olduğundan 
bu yapraklardan  yalnız heterozitlerin  izolasyonunda faydalanılmaktadır.  Ayrıca 
bu bitkinin kültürü de. D. purpurea'ya  göre daha kolaydır ve D. lanata yaprak-
raklarında heterozit miktarı daha fazladır.  Bu heterozitlerden  aktif  olanlar nispe-
ten kolay kristallenebilmektedir.  Bütün bunlara ilâveten lanatozit C nin diğer kar-
diyotonik heterozitler  arasında, yukarda anlatıldığı şekilde, etki bakımından özel 
bir yeri vardır. 

Bu sebeple kültürü yapılan daha çok D. lanata'dır  ve birinci yıl rozetleri 
etken maddenin elde edilişinde kullanılmaktadır (Resim 26). Türkiye'de Düzce'de 
D. lanata kültürü denenmiştir. 

D. lanata yapraklarından  elde edilen lanatozit C'den başka, a-asetil digitoksin 
ve deslanatozit C de tedavi alanında kullanılmaktadır. 

a-Asetil digitoksin, lanatozit A'dan enzimatik hidroliz'ile bir glukoz ayırmak 
suretiyle elde edilen p-asetil digitoksinin uygun şekilde hazırlanmış çözeltisinin 
ısıtılarak a formu  haline geçirilmesiyle elde edilir. 

Deslanatozit C ise lanatozit C nin desasetil türevidir,  lanatozit C den alkali 
hidrolizle asetil grubunu ayırmak suretiyle elde edilir. Lanatozit C ile aynı kardi-
yotonik etkiye sahiptir. Bu heterozit, suda daha çok eridiği ve enjektabl preparat-
ları daha stabil olduğu için tercih edilir 

Türk Farmakopesinde Lanatosidum C (Lanatozit C) ile Digitoxinum yazılıdır. 
Digitoxinum ( = sedilanit) deslanozit C'nin sögonder heterozididir. 

Yukardaki açıklamaya göre Fol. Digitalis ile Fol. Digitalis lanatae droglarında 
bulunan kardenolit heterozitleri,  özet olarak, aglikonlarına göre 5 gruba ayrılmak-
tadır: A, Ba, Bb, C ve D. Bu ayırım kardenolitteki  - O H gruplarının sayısına ve 
yerlerine göredir: 

A grubunda 3,14 
Ba grubunda 3,14,16 
Bb grubunda 3,14,16 (16 daki hidroksil formik  asitle esterleşmiştir) 
C grubunda 3,12,14 
D grubunda 3,12,14,16 konumlarında birer  hidroksil bulunur. Hetero-

zitler ozlarına göre isimlendirilir.  Sayfa 141'deki tablo yukarda adı geçen hete-
rozitlerin  yapısını özetlemektedir. 

Digitalis türlerinden 10 kadarı Türkiye'de yetişmektedir.  En yaygın olan 
türlerden D. ferruginea  ssp. ferruginea,  Kuzey ve Batı Anadolu ile Batı Akdeniz 
bölgesinde, D. cariensis ssp. lamarckii (D. orientalis) (Resim 28), Kuzeydoğu'Anadolu 
ile iç Anadolu'nun kuzeyinde ve D. cariensis ssp. cariensis, Batı Akdeniz bölge-
sinde yayılmıştır. 

Ofisinal türlerden D. lanata ve D. grandiflora  yurdumuzda çok yaygın değil-
dir. Bu türlere  Trakya ve Marmara bölgesinde rastlanmaktadır. 
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Tablo. Digitalis Türlerinde Bulunan Başlıca Kardenolit Heterozitleri. 

O l lar 

A g 1 i k o n 1 a r 

Ol lar A Ba Bb C D Ol lar 

Digitoksigenol Gitoksigenol 
16 formil 

Gitoksigenol Digoksigenol Diginatigenol 

Glukoz + 3 digitoksoz Purpureaglikozit  A Purpureaglikozit  B Glukogitaloksozit Deslanozit C 

Glukoz asetildigitoksoz 
+ 2 digitoksoz Lanatozit A Lanatozit B Lanatozit E Lanatozit C Lanatozit D 

3 digitoksoz 
Digitoksozit 
(digitoksin = digitalin) Gitoksozit 

Gitaloksozit 
( = gitalin) 

Digoksozit 
( = Digoksin) 

Glukoz + digitaloz Digitalinum verum 



Türkiyede yetişmekte olan Digitalis türlerinin  hemen hemen hepsinde araş-
tırma yapılmış ve kimyasal yapıları ile kardiyotonik etkileri üzerinde bilgiler 
edinilmiştir. Bu türlerin  hepsi, kardiyoaktif  heterozitleri  taşımaktadır.  Genel-
likle lanatozitlerin bulunduğu Türkiye D/g/to/ıs'lerinde,  şimdiye kadar bilinen-
lerden farklı  yeni bir heterozit elde edilmemiştir. Bu türler  arasında en etkili 
olanların D. cariensis ssp. lamarckii ile D. grandiflora  olduğu yapılan araştırmalarla 
tesbit edilmiştir. Türkiyede yetişmekte olan Digitalis türlerinin  hangisinden, 
sanayide etken madde elde etmek amacıyla yararlanılabileceği  konusunda bir 
araştırmaya  başlanmıştır(*). 

SEMEN S T R O P H A N T H I (TK) 

Drog Afrika'da  yetişen bazı Strophanthus (Apocynaceae) türlerinden elde edilen 
kurutulmuş tohumlardır.  Ofisinal  türler  S.gratus, S.hispidus ve S.kombe'dir. 
Türk Kodeksi yalnız. S. gratus'tan  elde edilen tohumları ofisinal kabul etmektedir. 

S. gratus, Batı Afrika'da,  Gine'de yetişmekte olan bir bitkidir ve tohumları 
tüysüzdür. S. hispidus yine Batı Afrika'da  fakat  Kamerun'dan Senegal'e kadar olan 
bölgede yetişmektedir.  Bu bitkiden elde edilen tohumlar tüylüdür. S. kombe ise Doğu 
Afrika'da  göller bölgesinde yetişmektedir.  Bu bitkinin tohumları da tüylüdür; fakat 
diğerlerinden biraz daha büyüktür, boyu 10-15 mm yerine 12-20 mm ye erişir. 

Her üç tohum da dip tarafı  yuvarlakça ve uç kısmı sivrilmiş, yassı, kenarları  incel-
miş bir şekilde olup 1-2 mm kalınlığında ve 3-5 mm genişliğindedir (Resim 32). To-
humlar sarımsı-bej renklidir;  tepede, ipek gibi, beyaz tüylerden yapılmış saplı bir 
papus taşır. Papusun tüylü olan kısmı S.gratus'ta  saptan daha uzun, S. hispidus' 
ta eşit boyda ve S. kombe'de  daha kısadır. Ticarette bulunan tohumlar papus (sor-
guç) taşımaz. Tohumda, radiyal çeperleri  yastık şeklinde kalınlaşmış bir sıra epi-
derma ile şekileri bozulmamış parenkima hücrelerinden meydana gelen testa, 
kalın çeperli hücrelerden yapılmış endosperma ve ince çeper.li hücrelerden oluşan 
2 tane kotiledon bulunur. Endosperma ve kotiledonda bol miktarda yağ vardır. 

* M. Tanker, O. Tarhan, B. Tarım, F. İlisulu, M. Doğan - TÜBİTAK projesi (TAG G 503). 
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Drog ya yabani bitkilerden elde edilir veya kültürden toplanır. Kamerun ve 
civarında S. gratus'un  kültürü yapılmaktadır. 

S. gratus tohumları % 4-8 kadar kardiyotonik heterozit içerir.  Bu total 
heterozit miktarının hemen hemen tamamını g-strofantozit  adı verilen heterozit 
oluşturmaktadır.  G-strofantozit  g-strofantogenol'ün  ramnozitidir.  Aglikon bir 
kardenolit olup 1,3,5,11 ve 14 üncü karbonlarda  b i rer -OH grubu ihtiva ettik-
ten başka 10 uncu karbonda da bir -CH 2 OH grubu taşır. 

S. kombe tohumlarındaki total heterozit miktarı da % 5-8 kadardır.  Fakat bu 
drogta birçok heterozit bulunmaktadır. Bu bakımdan drogtan amorf  olarak elde 
edilen ve etken madde olduğu kabul edilen k-strofantozit,  uzun zaman kristallen-
dirilememiş ve kodekslerde yer almamıştır. Sonraları  bu heterozitin bir karışım 
olduğu tesbit edilmiş ve ayrıldıktan sonra kristallendirilmiştir. 

Amorf  veya mikrokristal  şeklinde sarımsı beyaz bir toz olan bu heterozidin 
de aglikonu aynı ve k-strofantogenol'dür.  Aglikon 3,5 ve 14 üncü karbonlarda 
-OH, 10 uncu karbonda -CHO grubu taşıyan bir kardenolittir. 

Drogtan aglikonu farklı  bazı heterozitler  daha izole edilmiş ise de bunların 
miktarı çok azdır. 

S. hispidus'tan  amorf  olarak elde edilen ve etken madde olduğu kabul edilen 
h-^trofantozit  te bir karışımdır.  Bu karışımda simarozit ve strofantobiyozit  bu-
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lunduğu tesbit edilmişse de karışımı oluşturan bütün heterozitler  henüz açık-
lanabilmiş değildir. 

Bu heterozitlerden  g-strofantozit,  derişik sülfürik  asit ile ıslatıldığı zaman U.V. 
ışıkta yeşil floresans  gösteren, kırmızı bir renk meydana getirmektedir.  Diğer he-
terozitler  ise aynı reaktifle  yeşil bir renk verir.  Böylece Türk Kodeksi'nde kayıtlı 
olan droğu bu renk reaksiyonu ile de ayırmak mümkün olmaktadır. 

Bu tohumlardan S. gratus ve S. kombe'ye  ait olanlar hemen hemen yalnız he-
terozitlerin  elde edilişinde kullanılmakta, S. hispidus tohumlarından ise sadece ten-
tür hazırlanmaktadır. 

S. gratus tohumlarından g-strofantozit  elde etmek için drog evvelâ toz edilip 
bir organik çözücü ile yağından kurtarılır  ve sonra 70°lik etanol ile tüketilir. 
Çözücü uçurularak  ekstre şurup kıvamına getirilir  ve sıcak su ile alınır. Sulu çözelti 
soğuyunca heterozit kristallenir.  Tekrar  kristallendirilerek  temizlenir. 

Bu heterozit ticarette daha çok "Ouabain" adıyla bilinmekte ve müstahzar-
larda da bu isimle geçmektedir. Heterozide bu ismin verilmesinin nedeni, ilk defa 
Acocarıthera ouabaio köklerinden elde edilmiş bulunmasıdır. Ouabain bu bitkinin 
tohumlarında da bulunmakta ve fakat  miktarı % 0.5 i geçmemektedir. 

Türk Farmakopesinde de "Ouabainum" adıyla yazılı olan ouabain, özellikle 
enjektabl çözelti halinde kullanılmakta ve çabuk etki eden Digitalis heterozitler! 
kadar birikme yapmayan kardiyotonik bir ilâç olarak uygulanmaktadır. 

S. kombe tohumlarından etken maddeyi elde etmek için drog toz edildikten 
sonra yine yağından kurtarılır  ve 70°'lik etanol ile tüketilir.  Evvelkinden farklı 
olarak burada, yabancı maddeleri kurşun asetat yardımıyla çöktürmek gerekmek-
tedir. Kurşun iyonlarının fazlası da sülfat  halinde ayrıldıktan sonra çözelti vakumda 
yoğunlaştırılırsa  ham k-strofantozit  çöker. Tekrar  çöktürülerek  temizlenir. 

Bu madde granül halinde oral, veya enjektabl çözelti halinde İM. ya da IV 
olarak kullanılır. 

Bu drogtan simarozit te elde edilmektedir. Bunun için drog toz şdilip yağın: 

dan kurtarıldıktan  sonra 35°C de ve rutubetli bir ortamda birkaç saat bırakılarak 
heterozitlerin  hidrolizi sağlanır. Bu süre sonunda simarozit metanol ile tüketi-
lir. Simarozit te aynı amaçla kullanılan bir ilâç hammaddesidir. 

B U L B U S SCILLAE (TK) Adasoğanı 

Urginea scilla (=Scilla maritima) (Liliaceae) soğanının güneşte veya 40-50°C 
İlk etüvde kurutulmuş orta yapraklarıdır.  Bitki Akdeniz bölgesinde ve bilhassa 
Sicilya'da, Malta, Yunanistan, Güney Anadolu ve Lübnan'da yetişmektedir  (Resim 
29). Soğanın rengine göre kırmızı ve beyaz olmak üzere iki varyetesi vardır  ve her iki 
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varyeteden de drog elde edilir. Yaz sonunda ağırlığı 2-4 kiloyu bulan soğanlar top-
raktan çıkarılır  (Resim 30), dıştaki zarlar  soyulur, etli ve kalın orta yapraklar 
koparılır,  boyuna kesilir ve güneşte veya etüvde kurutuJur.  Drog müsilaj içerdiğin-
den suyu tutar ve bu sebeple kurutma uzun sürer. 

Drog, elde edildiği varyeteye göre beyaz veya kırmızımsı esmer renkli bantlar 
biçimindedir (Resim 31). Bu bantlar kuru iken boynuz gibi serttir,  ısıtılınca yu-
muşar ve esnek bir hal alır. Yakıcı ve acı lezzettedir, kokusu yoktur. 

Anatomik yapısı itibariyle iki yanda birer  sıralı epiderma ve ortada parenki-
matik mezofil  hücreleriyle  bir yaprak yapısındadır. Bütün hücreler  ince çeperli 
ve selüloziktir. Oldukça uzun rafitlerden  (200-500 pı) yapılmış demetler karakteris-
tiktir.  Mezofil  hücrelerinde nişasta ve müsilaj bulunur. 

Droğun etken maddesini teşkil eden heterozitlerden  ilâç ham maddesi olarak 
kullanılanı sillarozit A ( = sillaren A) dır. Bu bir sögonder heterozittir.  Sillarozit A-
yı veren inisiyal heterozit glukosillarozit A adını alır ve oz olarak p-glukoz taşır. 
Sillarozit A sillarenaz enzimi ile hidroliz edilirse, bir molekül daha (3-glukoz 
ayrılarak  bir ramnozit olan prosillaridol  A meydana gelir. Bu 4 heterozitin de agli-
konu sillarigenol A dır. Sillarigenol 24 karbonludur  ve 3 üncü karbondan başka 
14 üncü karbona bağlı bir -OH grubu ile A halkasında bir çifte  bağ taşır. 

Drogdaki total heterozit miktarı % 0.3-0.4 kadardır  ve sillarozit A bunun 2 /3 
ünü teşkil eder. 

Sillarozit A kristalize bir bileşiktir ve Bulbus Scillae'den tüketilir;  ilâç ham-
maddesi olarak, damlaların veya enjektabl çözeltilerin hazırlanmasında kullanılır. 
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A glikoz — ^ g l i k o z — r a m n o z — 0 

Sillabioz 
I 1 

Sillarigenol A 
Prosillaridol  A 

Sillarozit A 

Glıkosillarozit A 

Prosillaridol  A da drogtan tüketilip draje, damla, ampul, süpozituar halinde 
kullanılmaktadır. 

Drogta bulunduğu bilinen sillaren B ( = sillarozit B) heteroziti amorf  bir mad-
dedir ve tek başına kullanılmaz. 

Drogta bulunan bir başka heterozit te silliglaukozit'tir.  Bu heterozitin çok 
kuvvetli bir etkisi vardır,  fakat  miktarı çok azdır. Silliglaukozit'in aglikonu 10 
uncu karbona bağlı bir aldehit grubu ihtiva eder ve oz'u glukozdr. 

Drog, doğrudan doğruya böbreklere  etkili olduğundan kuvvetli diüretiktir. 
Gerek drogtan elde edilen ekstreler  gerekse sillarozit A ve prosillaridol  A hetero-
zitleri kalp yetmezliğinde kullanılır. 

Bulbus Scillae, müsilajından dolayı ekspektron olarak ta tesir eder. Güney 
Fransa ve Sicilya'da kırmızı adasoğanı, halk arasında fare  zehiri olarak kullanıl-
maktadır. Beyaz adasoğanı hekzaploit, kırmızı adasoğanı ise tetraploit varyetelerdir. 

Adasoğanına, Türkiye'de Antakya yöresinde "Ölü soğanı", Fenike yüresinde 
"Nuteşir soğanı", "Ağrı soğanı", Kaş yöresinde "Loteşir soğanı" adı da verilmekte-
dir. Şimdiye kadar yapılan araştırmalara  göre Türkiye'de, sadece beyaz adasoğa-
nına rastlanmış, kırmızı adasoğanı bulunmamıştır. Her ne kadar kırmızımsı renkli 
soğanlar, bazı bölgelerden toplanmışsa da kromozom sayıları, bu bitkilerin hep 
aynı tip olduğunu göstermiştir.  Kromozom sayılarına göre İzmir ve Antalya yöre-
lerinden toplanan örnekler,  rengi kırmızımsı olsun veya olmasın, tr iploit t i r(*); 
bu bakımdan Avrupa'da yetişen hekzaploit ve tetraploit varyetelerden  farklı  görül-
mektedir. 

Aynı numunelerde total heterozit oranı, prosillaridin  üzerinden hesaplana-
rak % 0.59 bulunmuştur(*). Bu araştırmalara  göre İzmir ve Antalya yörele-

* M. Tanker, F. Tosun - Ege Yöresinde Yetişen Urginea  maritima  (L.) Bak. Soğanlarının Pro-
sillaridin Yönünden Değerlendirilmesi,  Ankara Ecz. Fak. Mec., 9, I (1979). 
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rinden toplanan örnekler  prosillaridol  elde etme bakımından elverişli görülmekte 
dir. Etken maddenin elde edilmesi açısından sanayi için uygulama denemeleri henüz 
yapılmış değildir. 

* * * 

Çok kullanılan bu droglardan başka daha birçok bitkide kardiyoaktif  heterozit-
ler bulunmaktadır. Bunların bir kısmı da bitki ekstresi halinde bazı müstahzar-
ların hazırlanmasında kullanılmaktadır. 

Thevetia neriifoli  (Apocynaceae) 

Güney Amerika, Asya ve Afrika'nın  tropiklerinde  yetişmekte olan 2-3 m yük-
seklikte bir bitkidir (Resim 33); tohumları, tevetozit A ve B adı verilen iki hete-
rozit içerir.  Yağı alınmış tohumlarda total heterozit miktarı % 5-10 kadardır. 
Tevetozit A'nın aglikonu kanogenol, ozları tevetoz (metilpentoz metil eteri) ile 2 
molekül glukozdur. Kanogenol digitoksigencl'de 10 uncu karbondaki - C H ( 

grubu yerine -CHO grubu gelmesiyle teşekkül eder. Tevetozit B'nin ozları teve-
tozit A nınkiyle aynıdır. Aglikonu ise digitoksigenol'dür. Kanogenol ve tevetozdan 
meydana gelen monozite peruvozit ve digitoksigenol ile tevetozdan meydana 
gelen monozite de neriifoliozit  adı verilir. 

glikoz — glikoz — tevetoz — O 

Konogenol 

Peruvozit 

Tevetozit A 

g l i koz — g l i k o z —teve toz — O — 

Ner i i fo l ioz i t 

Tevetozit 8 
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Drog, petrol eteri ile yağı alındıktan sonra tevetozit elde edilişinde kullanıl-
maktadır. Ekstraksiyon sıcakta metanol ile yapılır. Çözücü uçurulduktan sonra, 
artık butanolde eritilip su ile yıkanarak tevetozit diğer heterozitlerden  ayrılır  ve 
kristallendirilerek  temizlenir. Elde edilen madde tevetozit A ve B'nin karışımıdır. 

Tevetozit oral veya İV. olarak verilir;  birikmesi çok az olduğundan uzun 
süre kullanılabilir. 

Adonis vernalis (R'anunculaceae) 

Orta Avrupa'da yetişen ve Türkiye'de bulunmayan, soluk sarı renkli çiçek 
açan, küçük, otsu bir bitkidir. Toprak üstü kısımları % 0.1-0.4 kadar kardiyotonik 
heterozit içerir. 

Bu drogtan kristalize 2 heterozit izole edilmiştir: adonitoksozit ve simarozit. 
Adonitoksozit konvallatoksozit'in izomeridir.  Sonraları  drogtan, 16-hidroksi 
k-strofantogenol  ile bunun asetil türevinin heterozitleri  de elde edilmiştir. 

Simarozit 

Adonitoksozit 

Birikme yapmadığından toksik etkisi az olan bir drogtur;  kardiyotonik ve 
iyi bir diüretik olarak kullanılır. 

Türkiye'de 9 kadar Adonis türü yetişmektedir  (Resim 34). Bazı türler  üzerinde a-
raştırma yapılarak kardiyotonik etkileri tesbit edilmiştir. Fakültemizde Adonis annua 
üzerinde çalışılarak toplam heterozitlerin  % 0.2 oranında bulunduğu tesbit edil-
miştir( '). Bu araştırmada,  bitkinin toprak üstü kısımlarından bazı hidrokarbürler, 

* M. Tanker, T. özden - Adonis  annua L. Bitkisinden Müessir Maddelerin İzolasyonu ve bu 
Maddeler Yönünden Kimyasal Araştırmalar  - Ankara Ecz. Fak. Mec., 10, 86, (1980). 
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bir sterol, bir poliol ile 2flavanon heterozidi izole edilmiş ve tanımları yapılmıştır. 
Uygulanan yöntemlerle kardiyoaktif  heterozidin izolasyonu mümkün olmamıştır. 

Ne r i um oleander (Apocynaceae) 

Koyu pembe renkli çiçek açan bir Akdeniz bitkisidir ve Anadolu'da da oldukça 
yaygındır (batı ve güney bölgeler). Bu bitkiye Türkçe zakkum adı verilir  (Resim 
35). Bitkinin yaprakları  oleandrozit adı verilen heterozidi içerir  (% 0.5). Bu 
madde oleandrigenol ile oleandrozun (dezoksimetilpentoz metil eteri) meydana 
getirdiği bir heterozittir.  Oleandrigenol 16-asetil gitoksigenoldür. 

Oleandrozit oral yolla, kardiyotonik ve diüretik olarak kullanılır. 

Oleandrozit 

Helleborus niger (Ranunculaceae) 

Yine bir Avrupa bitkisidir ve Anadolu'da bulunmaz. Rizomları hellebrozit 
ihtiva eder. Bu kardiyoaktif  heterozit hidrolizde hellebrigenol, ramnoz ve glukoz 
verir.  Hellebrigenol adasoğanı heterozitlerinin  aglikonları gibi 24 karbonludur 
ve 10 uncu karbonda bir -CHO grubu taşır. Hidroksil grupları  3,5 ve 14 
üncü karbonlardadır. 

Hellebrozit 

Türkiye'de doğal olarak yetişen 2 Helleborus türü vardır.  H.orientalis, Ku-
zey Anadolu'da İstanbul'dan, Çoruh'a kadar geniş bir yayılma alanı gösterir.  İkin-
ci tür, H.vesicarius  ise (Resim 36) Güney Anadolu'da Amanos dağları, Kahraman-
maraş ve Gaziantep yöresinde yetişen endemik bir türdür.  Her iki tür üzerinde 
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araştırmalar  yapılmış ve kardiyoaktif  heterozitler  taşıdıkları analitik yöntemlerle 
tesbit edilmiştir(*). 

Periploca graeca (Asclepiadaceae) 

Bu da bir Akdeniz bitkisidir ve gerek Güney gerekse Kuzey Anadolu'da olduk-
ça yaygın olarak bulunur. Bu bitkinin lateksi periplokozit adı verilen heterozidi 
ihtiva eder. Bu heterozidin hidroliziyle periplogenol, simoraz (dezoksimetil-
pentoz metil eteri) ve glukoz meydana gelir. Periplogenol 5 inci karbona bağlı bir 
- O H grubu taşıyan digitoksigenol'dür. 

Periplokozit 

Convallaria majalis (Liliaceae) 

Avrupa'da yetişmekte olan bir bitkidir. Türkiye'de de bulunur. Kökleri, çi-
çekleri ve herba'sı drog olarak kullanılır ve % 0.2-0.3 kadar kardiyotonik heterozit 
içerir.  Çiçekli dal uçlarından konvallatoksozit, tohumlardan konvallozit adı 
verilen heterozitler  izole edilmiştir. Her iki heterozidin de aglikonu aynıdır (kon-
vallatoksigenol). Konvallozit, aglikona bağlı 2 oz (ramnoz ve glukoz); konvâllatolc-
sozit I oz (ramnoz) taşır. Konvallatoksigenol ile k-strofantogenol  aynı madde-
dir. Bu heterozitlerden  başka, 10 uncu karbon atomunda-CHO yerine - C H , OH 
bulunan heterozitler  de vardır  fakat  miktarları  azdır. 

Konvallozit 

* N. Tanker, F. Bingöl - Türkiye'de Yetişen Helleborus  L. Türleri  Üzerinde Farmasötik Botanik 
Yönünden Araştırmalar.  Ankara Ecz. Fak. Mec. (baskıda). 
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Uzara: 

Güney Afrika'da  yetişen bazı bitkilerden ve özellikle Xysmalobium  undulatum 
(Asclepiadaceae) dan elde edilen birdrogdur.  Drog olarak bitkinin kökleri kullanılır. 

Drogtan elde. edilen heterözide uzarozit (=uzarin) adı verilmiştir.  Bu hetero-
zit glukoz ile uzarigenolden meydana gelmiştir. Uzarigenol digitoksigenolün trans 
izomeridir.  -

Uzarozit 

Uzarozit barsak peristaltizmini azalttığından drog antidiyaretik olarak kul-
lanılmaktadır. Kardiyotonik aktivite çok zayıftır. 

* « 
# 

Türkiye'de bulunan müstahzarlar  arasında kardiyoaktif  heterozitleri  taşıyan-
ların sayısı 15 kadardır.  Bu müstahzarlarda  kullanılan etken maddeler, Digitoksin, 
Digoksin, Asetil digoksin, Lanatozit C, Deslanatozit, g-Strofantozit  ve Prosillarozit-
tir. Bu heterozitlerin  yıllık toplam ithalat miktarı 15 ton kadardır.  Kardiyoaktif 
heterozitler,  Türkiye'de henüz elde edilmemektedir. 

ANTRASENOZİTLER 

Çeşitli familyalara  ait bazı droglar,  aglikonu antrasen türevi olan heterozitleri 
içerirler.  Bunların çoğu katartik  etkili dorglardır.  (Rhizoma Rhei, Aloe, Folia 
Sennae, Cascara Sagrada vs.) Antrasen türevi maddeleri içeren bir kısım drog ta 
boya olarak kullanılır (Coccionella, Radix Rubiae vs). 

Antrasen türevi bileşikler bitkide 3 tipte bulunur Oksantron, antron ve antraki-
non. Oksantron'un enol şekli antrahidrokinon,  antron'un enol şekli antranol adını 
alır. 

8 9 
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Heterozitler  ise suda kolay eriyerek  ince bağırsaktan absorbe olur, kana geçer 
ve sonra kalın bağırsak çeperinden atılırlar.  Böylece alınan ilâcın hemen hemen 
tamamı tesir yüzeyine gelmektedir. Bu sebepten heterozitler,  serbest antraki-
nonlardan daha etkilidir. Tesir mekanizması bu türlü olduğundan heterozitlerin 
parenteral  enjeksiyonları da etki gösterir.  Yine aynı tesir mekanizmasından ötürü, 
bu ilâçlar alındıktan ancak 10-15 saat sonra etki eder. 

Değişik antrakinonların  tesiri de farklıdır.  Örneğin emodol, antrakinonlar  ara-
sında en etkili olanıdır. 

Molekülde fenolik  grupların sayısı arttıkça aktivite de artar.  Örnek olarak ve 
sentez yoluyla hazırlanmış, I fenolik  grup taşıyan antrakinonlar  tesirsiz, 2 fe-
nolik grup taşıyanlar etkilidir; 3 fenolik  grup taşıyanlarda ise etki daha kuvvetlidir. 
Fenolik gruplar  asetillenerek kapatılırsa etki de azalır. 

Fenolik grupların etkisi moleküldeki konumuna göre de değişmektedir. Fe-
nolik gruplar  a konumunda olursa purgatif  tesir de artar. 

En yüksek etki antranollerden ileri gelir. Bazılarına göre antrakinonların  etkisi 
bunların bağırsak florası  tarafından  antranol haline redüklenmesinden dolayıdır. 
Antranoller  antrakinonlardan  çok daha kuvvetli purgatif  maddelerdir.  Çünkü 
bunların bağırsağı irite eden bir özelliği de vardır.  Antranollerin  yan etkisi bu-
lantı ve kusmadır. Bu nedenle birçok kodeks, aynı zamanda antranol de içeren 
antrakinon droglarının,  bir yıl bekletildikten yani antranolleri  antrakinon haline 
okside olduktan sonra kullanılmasını tavsiye eder. Drog I00°C de bir saat ısıtılır-
sa yine aynı sonucun alınabildiği de tespit edilmiştir. 

Antrakinon drogları  tehlikesiz kabul edilir ve alışkanlık yapmaz. 

Antrakinon yanında aynı zamanda tanen de taşıyan drogların laksatif  etkisi 
azalır. Örneğin Rhizoma Rhei düşük dozlarda kâbız etki gösterir  ve ancak yüksek 
dozlarda laksatiftir. 

Antarakinon droglarının fizyolojik  aktivitelerinin azalmasına neden olan bir 
diğer önemli faktör  de bu droglarda bulunan ve heterozidi hidroliz eden ferment-
lerdir.  Bu hidrolizin hızı, özel hidrolazların  miktarına tabi olduğu gibi saklanmakta 
olan droğun ihtiva ettiği su miktarına da bağlıdır. 

Antranoller  (ve antronlar)  kuvvetli redüktör  maddelerdir.  Bu yüzden bazı deri 
hastalıklarında antiseptik olarak kullanılır. Örneğin psoriazis, kuru ekzama ve ba-
zı fungal deri hastalıklarında kullanılan krizarobin,  antron ve antranolleri  içeren 
bir ekstredir.  Aloe de aynı nedenle veteriner  hekimlikte antiseptik olarak kulla-
nılır. 

Antrakinonlar  alkali hidroksitleri  ile koyu kırmızı renk verirler  (BORNTRÂ-
GER reaksiyonu). Antron ve antranoller  oksitlendikten, heterozit halindeki ant-
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Resim 26. Macaristanda Digitalis lanata kültürü 



Resim 27. Digitalis lanata, gövde yapraklan Resim 28. Digitalis orientalis 

Resim 29. Urginea scilla, çiçek Resim 30. Urginea scilla 
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Resim 31. Bulbus Scillae 

Resim 33. Thevetia neriifolia 
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Resim 32. Semen Strophanthi grati 



Resim 34. Adnonis flammea 

Resim 35. Nerium oleander 

Resim 36. Helleborus vesicarius 
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Resim 37. Rhizoma Rhei 

Resim 38. Rhizoma Rhei'de yıldız sistemleri 
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Resim 39. Rhizoma Rhei rhapontici 
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Resim 40. Cortex Frangulae 
Resim 41. Caccara Sagrada 

Resim 42. Fructus Rhamni cathartici 
Resim 43. Rhamnus petiolaris kabukları 
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Resim 44. Folia Sennae 

Resim 45. Aloe ferox 

Resim 46. Aloe lucida 
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rakinon bileşikleri ise hidrolizden sonra aynı reaksiyonu verirler.  BORNTRÂGER 
reaksiyon unda daha çok % 10 luk KOH veya amonyak çözeltileri kullanılmak 
tadır. 

Bu tip drogların tesiri yukarıda da anlatıldığı gibi serbest ve heterozit halinde 
antrakinonlara,  bunların rein tipi (karboksilli) olup olmamasına ve indirgenmiş 
türevlerin  bulunup bulunmamasına bağlı olduğundan adı geçen maddelerin var-
lığı ve miktarı aşağıdaki şekilde tayin edilir. 

Drog su ile kaynatılır.  Süzülür ve süzüntü, pH sı 3'e ayarlandıktan sonra, eter-
le tüketilir.  Serbest antrakinonlar  etere geçer. Eterli faz NaHCOj ile çalkalanır, 
bikarbonattı  tabaka ayrılır,  asitlendirilir  ve yine eterle tüketilir.  Serbest karboksilli 
antrakinonlar  (rein) etere geçer. BORNTRÂGER reaksiyonuyla teşhis edilir. 

Bikarbonatla tüketilmiş eterli çözeltide şerbet, karboksilsiz antrakinonlar 
(emodol, aloe-emodol, krizofanol,fiskiyon)  kalmıştır. Bu maddeler de BORNTRÂ-
GER reaksiyonu ile teşhis edilir. 

pH sı 3 e ayarlanıp eterle tüketilen ve bağlı haldeki antrakinonları  taşıyan 
sulu çözelti önce hidroliz edilir. Böylece serbest hale geçen antrakinonlar  yine yu-
karıdaki şekilde karboksilli  ve karboksilsiz olmak üzere ayrılarak  Borntrâger  reak-
siyonu ile teşhis edilir. Sahife 155 deki şema bu işlemleri özetlemektedir. 

Antron ve antranolleri  teşhis etmek için droğun sulu ekstresine sodyum bo-
rat ilâve edilir. Seyreldikçe belirginleşen yeşil fluoresans  görülür  (SCHÖNTETEN 
reakiyonu). 

Antronlar,  p-nitroso dimetilanilin ile de değişik renkler  verir,  antrakinonlar 
ise vermezler. 

Toplama mevsimine, kurutma metoduna saklama süresine ve droğu veren 
organın yaşına bağlı olan antrakinon miktarı gravimetrik  ve kolorimetrik  yöntem-
lerle tayin edilmektedir. Sık kullanılan kolorimetrik  metotlardan biri, diğer birçok-
ları gibi, Borntrâger  reaskyinonuna dayanır. Yukarıda anlatılan esasa uygun bir me-
totla izole edilen antrakinon, amonyak, NaOH gibi bir alkali ile renklendirilir.  Bu 
rengin şiddeti uygun bir kolorimetrede  Standard olarak kullanılan 1,8-dihidroksian-
trakinonun (dantron veya krizasin) verdiği renkle karşılaştırılır  ve oranların. 

İndirgenmiş türevlerin  miktarını tayin için drogtan elde edilen ekstre önce 
H ? 0 2 ile oksitlenir ve sonra miktar tayini yapılır. Bulunan miktardan daha önce 
tayin edilen antrakinon miktarı düşürülür. 

Bu tip droglar  için uygulanan biyolojik miktar tayini usullerine bir örnek olmak 
üzere FÜHNER metodu gösterilebilir.  Bu usule göre farelerde  bir cam levhaya ya-
pışacak kadar yumuşak fakat  tamamen sulu olmayan kıvamdaki dışkıya sebep olan 
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miktar. I ünite olarak kabul edilir. Miktar tayininde standart olarak 1,8-dihidrok-
siantrakinon kullanılır. 

Drogta bulunan farklı  antrakinonlar  alkali hidroksitleriyle  farklı  renkler  verdik-
lerinden ve fizyolojik  etki antrakinonların  total miktarından çok cinsine bağlı ol-
duğundan biyolojik miktar tayini metoduyla etki hakkında daha doğru bilgi edini-
lir ise de genel olarak biyolojik metotlarda hata hududunun çok geniş olduğunu 
da hatırdan çıkarmamalıdır.  Üstelik insanlar, antrakinon droglarına,  farelerden  daha 
çok hassastırlar.'Örneğin  farelere  göre insanların F. Sennae'ye 15 defa, Rhizoma 
Rhei'ye 50 defa, Cascara Sagrada'ya 130 defa ve Aloe'ye 900 defa daha duyarlı olduk 
ları tesbit, edilmiştir. 

R H İ Z O M A RHEI (TK) Ravent r izomu 

Bu drog, birçok Rheum (Polygonaceae) türünden elde edilmektedir. Rheum 
kolayca hibrit teşkil eden bir cins olduğundan çok sayıda tür meydana gelmiştir. 
Bu türler  morfolojik  olarak iki seksiyonda toplanabilir. 

I. Palmata seksiyonu: Yaprak kenarları  çok parçalı. R. palmatum, R. officinale. 

II. Rhapontica seksiyonu: Yaprak kenarları  tam veya undulat. R. rhaponticum, 
R. compactum R. undulatum R. emodi, R. ribes. 

Bu bitkilerden hemen hemen bütün kodekslerde kayıtlı olanlar, Palmata sek-
siyonunda bulunan türlerdir.  Rheum palmatum var. tanguticum Kuzey Çin'de, Rheum 
officinale,  Güney Çin'de yetişmekte olan ve hemen hemen bütün kodekslerce 
ofisinal kabul edilmiş bitkilerdir.  Bu bitkilerden elde edilen ravente "Çin raven-
t i " adı verilir. 

Bu bitkilerin, büyük laminalı (çapı 30-40 cm kadar), derin parçalı yaprakları  bu-
ket teşkil etmiştir. İki bitki arasındaki fark  R. palmatum'da lobların daha derin, 
damarların ise çok belirgin ve kırmızı renkli olmasıdır. 

3000-4000 m de yetişen bu bitkiler, beyaz, yeşilimsi veya kırmızımsı renkte 
çiçek açar ve çiçekler 1-2 m yükseklikte, büyük bir panikula meydana getirir. 

Yaşı 10 olan bitkilerin rizomları  ya ilkbaharda ya da sonbaharda topraktan 
çıkarılır,  8-10 cm çapında olan taze rizom, köklerinden ayıklanır. Bu kökler rizom-
lardan daha incedir (2-3 cm çapında). İyi bir drogta kök parçaları  olmamalıdır. 

Rizomlar toplandıktan sonra mantar tabakası, korteksin bir kısmı ile beraber 
soyulur ve rizom, enine küçük parçalara bölünerek havadar bir yerde ve güneşte 
kurutulur. 

Drog silindir şeklindedir ve çok serttir.  Yüzeyi düzgün olup sarımsı renklidir 
ve yine sarımsı renkli ravent tozuyla kaplıdır. Kuru rizomların  çapı 3-10 cm ka-
dardır.  (Resim 37). Kokusu yoktur, lezzeti astrenjandır. 
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Droğun anatomik yapısı, enine keşide kambiyumun iç kısmında görülen çok 
sayıda "yıldız sistemleri" ile oldukça değişik bir şekil gösterir.  Bu "yıldız sistem-
leri" öz parenkimasındaki bazı hücrelerin  değişerek bölünür doku (bir nevi kam-
biyum) haline geçip, içe doğru floem meydana getirmesi ve bunların arasında pa-
rerkimatik  öz kollarının oluşması ile meydana gelmektedir. 

Drog bu "yıldız sistemleri" ve gerek kabuk gerekse öz parenkimasında bulu-
nan büyük druzlar  (çapı 50— I20(jl) ile kolayca tanınır (Resim 38). 

Antrasen türevi maddeler rizomun geniş öz kollarında ve yıldız sistemlerinin 
öz kısmında kümelenmiştir. 

Drog, tanen de ihtiva ettiğinden lezzeti astrenjandır  ve çiğnendiği taktirde, 
taşıdığı iri billûrlardan dolayı gıcırdar. 

Kuru Çin reventi total olarak % 3-5 kadar antrasen türevi madde ve % 5 
kadar da tannoit (kateşol ve glukogallin) içerir. 

Kuru drogta % 0.1-0.2 kadar serbest antrakinon vardır.  Bunlar krizofanol, 
emodol, fiskiyon,  aloe-emodol ve rein'dir.  Asıl etken maddeyi oluşturan, bu 
antrakinonların  heterozitleridir. 

Drogta, antranol ve antronların  heterozitleri  de bulunur: Direin antron olarak 
sennidin A ve B ile heterodiantrön  olarak palmidin A,B ve C. Drog kurutulurken 
bu maddeler kısmen oksitlenmektedir. 

Şekil 27. Rhizoma Rhei'de öz kolu ve druz 
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OH 

Kateşol Glukogallin (I galloil - glikoz) 

Drog düşük dozlarda (0.05-0.10 g) astrenjan ve yüksek dozlarda (0.5-2.0 g) 
laksatif  veya purgatif  olarak etki eder. Tahriş yapmadığından ihtiyarlarda  ve ço-
cuklarda da kullanılabilmektedir. 

Rheum rhaponticum 

Orijini Hindistan olmakla beraber eskidenberi Avrupa'da süs bitkisi olarak 
yetiştirilmekte olan bir türdür.  Yaprak loblarının derin parçalı olması ile yuka-
rıdaki türden ayırt edilir. R. rhaponticum'dan  elde edilen rizomlar  daha incedir ve 
"yıldız sistemleri" yoktur (Resim 39), öz kolları Çin raventindekinden daha dardır-
(2-6 sıra yerirre  I sıralı). 

Bu bitkiden elde edilen rizomlar  daha az etken madde (% 1-3 kadar) içerir. 
Serbest antrakinonlardan  krizofanol  ile emodol elde edilmiştir. Rizomlardan 
% 5 kadar, rapontikozit  adı verilen bir heterozit daha izole edilmiştir. Raponti-
kozit hafif  östrojenik bir etki gösterir. 

O C H 3 

OH 

Rapontikozit 

Bu bitkinin rizomları  da ravent olarak kullanılır. Ancak etkisi Çin raventinden 
2-4 defa daha azdır. Bu ravente ve yine ingiltere'de kültürü yapılan R. officinale-
den elde edilen rizomlara "İngiliz raventi" adı verilmektedir. 

Avrupa'da kültürü yapılan diğer Rheum türlerinin  (R. compactum, R. undulatum, 
R. emodi) rizomları  da "Rapontik ravent" adı ile ve aynı amaçla kullanılmaktadır. 
Bu raventler  de hemen hemen R. rhaponticum rizomları  kadar etkilidir. 
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Rheum ribes 

Bu tür yurdumuzda bulunan tek Rheum türüdür;  Van, Elâzığ, Kayseri dağla-
rında yetişir. Lübnan ve Filistin'de de yetişmekte olan bu bitkiye Elâzığ'da Işgın 
adı verilmekte ve petiolleri, R. rhaponticum petiolleri gibi ekşi lezzetli bir sebze 
olarak kullanılmaktadır.  Bu bitkinin rizomları  da antrasen türevi maddeler ve ol-
dukça fazla miktarda tanen içerir.  Halk arasında kâbız olarak kullanılır. 

Şekil 28. Rheum ribes 

C O R T E X FRANGULAE, Barut ağacı 

Bu drog Rhamnus frangula  (Rhamnaceae) bitkisinin havada kurutulmuş gövde 
kabuklarıdır.  Ağaç 4-5 m yükseklikte olup bir çok Rhomnus'lardan farklı  olarak 
dikensizdir. Orta ve güney Avrupa'da bol miktarda bulunur. Anadolu'da (İstanbul, 
Bolu, Bursa, Zonguldak, Rize) ve Ankara civarında da vardır.  Drog Polonya, Çe-
koslovakya, Yugoslavya ve Rusya'da elde ediljr. 

Bitkinin çiçek açma zamanında (mayıs-temmuz) 3 yıllık dalların kabuğu 1-2 
cm'lik bantlar halinde soyularak toplanır. Havada kurutulur.  Yaşlı dalların kabuk-
ları fazlaca tanen taşıdığı için kullanılmaz. Bazı kodeksler (Ph. Française) bir yıl 
bekletildikten sonra, bazıları (P. I.) ise IOO°C de I saat kurutulduktan sonra kul-
lanılmasını ister. 
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Kabukların dış yüzü grimsi esmer, enine yönde, elips şeklinde ve beyazımsı 
çatlaklı; iç yüzü ise sarı-turuncu  renklidir  (Resim 40). Kırılma yüzeyi pembemsidir. 
Druz dizileri, toz droğun mikroskopik olarak tanınmasında yardımcıdır. 

Etken maddeleri teşkil eden antrasen türevleri  % 2-4 kadardır.  Serbest olan 
lar (% 0.05-0.10) emodol ve krizofanol'dür. 

Antrasenozitlerden  frangulozit  A ve B ile glukofrangulozit  izole edilmiştir. 
Frangulozit'in aglikonu emodol'dur ve 6'ıncı karbondaki hidroksil grubunda, bir 
ramnoz taşır. Glukofrangulozitte  aynı aglikon ve ramnozdan başka, l'inci veya 
8'inci karbondaki hidroksile bağlı olarak bir de glukoz bulunur. 

glikoz — O o OH 

Frangulozit 

Antranol ve antron heterozitleri  çabuk okside olduklarından pek iyi tanın-
mamaktadır. Frangularozit  (frangularol  -f  ramnoz) bir antron heterozididir.  Ay-
rıca drogtan bir emodol-diantron ile bir hetero diantron (emodol -f  krizofanol) 
olan palmidin C de izole edilmiştir. 

Antrasenik türevlerin  miktarı kabukların yaşı ile değişmektedir. Gövdede 
dallardan fazla, mart-nisarı  aylarında eri fazladır. 
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Toz, dekoksiyon ve seyyal hülâsa halinde kullanılır. Laksatif  veya purgatif  ola-
rak etki eder. Taze iken drastiktir. 

R. frangula  odunu çok ince kömür verdiğinden is elde edilişinde kullanılır. 
Türkiye'de bu bitkiden faydalanamamaktadır. 

CORTEX R H A M N I P U R S H I A N A E (TF) Cascara sagrada 

Rhamnus purshiana (Rhamnaceae) bitkisinin genç gövde ve dal kabuklarıdır. 
R. purshiana 6-12 m yüksekliğinde bir ağaçtır ve Amerika'nın batısındaki dağlarda 
yetişir. Amerika'nın diğer bazı bölgelerinde ve Kenya'da kültürü yapılmaktadır. 
Kabuklar nisan-ağustos aylarında soyulur, gölgede kurutulur.  Sonra rutubetsiz 
bir yerde bir yıl bekletilir veya I saat I00°C de ısıtılır. 

Şekil 30. Cortex Rhammi purshianae tozunda öz kollan, taş hücreleri  kümesi 
ve basit bil lûr dizileri 

2-4 mm kalınlıkta ve 10-20 cm uzunlukta şeritler  halinde kesilmiş olan drog 
gri renklidir,  değişik yönde ve derinlikte çatlakları vardır.  Mantarın alt kısmında ka-
buk esmer kırmızı renklidir.  Droğun dış yüzünde çoğu zaman likenler bulunur 
(Resim 41). Toz haldeki drog, taş hücresi kümeleri ve basit billûr dizileri ile 
(C. Frangulae'den farkı)  kolayca-tanınır. 

Antrasenik maddelerin miktarı % 4-5 kadardır.  % 0.2-0.8 kadar bulunan 
serbest antrakinonlardan  emodol ile krizofanol  ve bunlara ilâveten aloe-emodol 
tesbit edilmiştir. O-heterozitlerinden  bilhassa emodol-antron ile emodol-oksantron 
heterozitleri,  C-heterozitlerinden  aloin ve krizaloin (krizofanol-antron)  bulun-
maktadır. 
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Emodol antron heterozidi Emodol-oksantron heterozidi 

OH OH 

g l u k o z 

Krizaloin 

Bunlardan başka bitki, bazı primer heterozitler  taşır ki bunlara kaskarozit'ler 
adı verilmektedir.  Bu primer heterozitler  aloin ve krizaloin'in primer heterozit-
leridir  ve asit hidrolizle kolayca parçalanarak  glukoz, redüktör  olmayan bir oz ve 
C-heterozitlerini  (aloin ve krizaloin) verirler.  Primer heterozidin ozları I. veya 8. 
konumdaki hidroksillere  bağlanmıştır. 

Bu güne kadar 4 kaskarozit  izole edilmiştir : Kaskarozit A, B, C ve D. Kaskarozit 
A ve B, polarize ışığı birincisi sağa, ikincisi sola çeviren ve aloin'den meydana gelen 
heterozitlerdir.  Kaskarozit C ve D ise krizaloin'den oluşur. Bu maddeler de birbi-
rinin optik izomeridir.  Kaskarozit C polarize ışığı sağa, kaskarozit  D sola çevirir. 

0 — — 0 0— 

H glukoz 

Kaskarozit A veya B 

CHgOH 

H glukoz 

Kaskarozit C veya D 

Aynı familyanın aynı cinsinden elde edilen ve biri Amerika'da (Cascara- Sagra-
da) diğeri Avrupa'da (Cort. Rhamni frangulae)  elde edilen bu iki kabuk arasındaki 
önemli fark,  Cascara Sagrada'nın C-heterozitleri  ihtiva etmesidir. Bu drog Cort. 
Frangulae'den daha irritandır  ve bazı vak'alarda tahammülsüzlük görülür.  Fizyolojik 
olarak laksatif  etkisi en fazla olan kaskarozitler'dir.  Tozu (0.25-1 g) ve seyyal hü-
lâsası (0.50-2 g) kullanılır. 
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FRUCTUS R H A M N I CATHARTICAE (TK) Akdiken meyvası 

Rhamnus cathartica (Rhamnaceae) bitkisinin meyvalarıdır.  Bazı kodekslere 
göre (Ph. Fr.) taze meyva kullanılır. Türk Kodeksinde olgun meyvaların kullanı-
lacağı yazılıdır ve taze meyva tarif  edilmiştir. O halde açıkça belirtilmemekle bera-
ber taze meyva kullanılacaktır  anlamına gelir. 

Bitki 4-8 m yükseklikte bir ağaççıktır. Dallar tepede dikenlidir. Meyva küçük 
bir drupadır,  olgunlaşınca siyahlaşır, tabanında sapın artığı vardır  (Resim 42). 

Bitki Avrupa'nın güneyi ve Afrika'nın  kuzeyinde yetişen bir Akdeniz bitkisidir. 
Anadolu'da Abant gölü civarı ile Trabzon havalisinde rastlanmıştır.  Meyvalar eylül-
ekim aylarında toplanır. 

Bu droğun etken maddeleri, antrasen türevleri  ve bazı flavonozitlerdir.  Kuru 
drog % 0.7-1.4 antrasen türevi maddeler içerir  ve bu maddeler daha çok tohum-
larda bulunur. Pulpada ancak çok az miktarda mevcuttur. Emodol, frangulozit  ve 
emodin-antranol'ün bir glikozidi tesbit edilmiştir. 

Bu bitkinin kabukları da % 1.5 kadar antrasenik türevler  taşır. Fakat bitki di-
kenli olduğundan toplama güç olmakta, bu sebeple kabuklar kullanılmamak-
tadır. 

Flavonozitler daha çok pulpada bulunur ve flavonol grubundandır: 
Kersetol, kemferol  ve bu ikisinin metil eterleri.  En fazla bulunan madde katartiko-
zit adını alır. Bu heterozit (ramnozramnoz ~|-galaktoz~|-7-metil kemferol)  den 
ibarettir. 

O H 

Meyvanın usaresi flavonollerinden  dolayı diüretiktir.  Bu usare pratik olarak 
antrasen türevi madde ihtiva etmez, çünkü bu maddeler çekirdektedir  ve usare 
elde edilmeden meyvalar 3-4 gün fermantasyona  bırakıldığından mevcut serbest 
antrasenler  suda erimeyen antrakinonlar  haline geçer. Buna mukabil usare yine 
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laksatif  ve purgatif  tesirlidir.  Ancak bu etkinin hangi maddelerden ileri geldiği he-
nüz bilinmemektedir. 10-30 gramı laksatif  olarak tesir eder. Veteriner  hekimlikte 
kullanılır. 

R. frangula  Türkiye'de bulunduğu halde bu bitkiden drog elde edilme-
mektedir. Türkiye'de pek çok Rhamnus yetişir. Bunlardan biri R. petiolaris'tir. 
Meyvaları "Cehri" adıyla toplanmakta ve boya olarak kullanılmak üzere ihraç 
edilmektedir. R. petiolaris kabuklan (Resim 43) serbest olarak % 0.12 ve hete-
rozit halinde % 0.9 antrakinon türevi madde taşır. Serbest antrakinonlar  krizofa-
nol, fiskiyon ve emodol'dür. Kabuklarda bulunan heterozitler  de aynı antrakinon-
ların heterozitleridrr. 

R. petiolaris kabukları, aynı antrakinonları  ve benzer heterozitleri  taşımasına 
ve serbest antrakinonların  total miktarının drog olarak kullanılan kabuklarındaki 
miktara yakın olmasına rağmen, Cortex Frangulae ile C. Rhamni purshianae'den iki 
noktada fark  göstermektedir(*): 

a) R. petiolaris kabuklarının taşıdığı heterozitlerin  total miktarı % 0.9 dur. 
Halbuki drog olarak kullanılan kabuklar % 2-4 arasında heterozit taşır. 

b) Drog olarak kullanılan kabuklarda serbest ve kombine emodol'ün total 
miktarı diğer antrakinonlardan  daha fazladır.  Halbuki R. petiolaris kabuklarında emo-
dol, total miktarın ancak % 7 sini teşkil etmektedir. 

Emodol 3 fenol grubu ihtiva ettiğinden diğer iki antrakinondan daha aktiftir. 
Her ne kadar fiskiyon da p-pozisyonunda bir üçüncü fenol grubu taşıyorsa da bu 
fenolik  —OH bir metil grubu ile kapatılmış bulunmaktadır. 

FOL İA SENNAE (TK) Sinameki yaprağı 

Birçok farmakopede  iki tip sinameki yaprağı yazılıdır: Fol. Sennae Tinne-
velly ile Fol. Sennae Alexandrina. Bunlardan ilki Cassia angustifolia  (Leguminosae), 
ikincisi Cassia acutifolia  bitkilerinden elde edilmektedir. Bu iki türün kimyasal 
bileşimi ve özellikleri birbirine çok yakın olduğundan elde edilen droglar  da hemen 
tamemen aynı maksatlarla ve birbirinin yerine kullanılır. 

Bu bitkiler I m yüksekliğinde ağaççıklardır.  Dik dalları ve bu dallar üzerinde 
alternan dizilmiş, paripennat bileşik yaprakları  vardır.  Droğu teşkil eden folioller 
karşılıklı dizilmiş olup C. angustifolia'da  5-8 çift,  C. acutifolia'da  4-5 çifttir. 

C. angustifolia'nin  vatanı Arabistan'dır  ve Yemen ile Somali'de yabani olarak 
bulunur. Hindistan'ın güneyinde Tinnevelly bölgesinde kültürü yapılmaktadır ve 

* M. Tanker, M. Ertan - Rhamnus petiolaris  Boiss. Kabuklarındaki Antrakinon Türevi Madde-
ler Üzerinde bir İnceleme. Ankara Ecz. Fak. Mec. 1, 16(1971). 
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ticaretteki  droğun hemen hemen tamamını bu bölgeden elde edilen yapraklar 
teşkil eder. II. dünya savaşında Kaliforniya'da  da kültürü yapılmıştır. Bitki, sıcaklığı 
I0°C nin altına düşmeyen bölgelerde yetişebilmektedir. 

C. acutifolia'nın  vatanı tropik Afrika'dır.  Sudan'da yabani olarak yetişir ve 
kültürü yapılır; İskenderiye'den ihraç edilir. 

Drog elde etmek için dallar, eylül ayında toplanır ve güneşte kurutulur,  sonra 
meyva ve yaprakçıklar  ayrılır.  Meyvalar da Fructus Sennae adıyla drog olarak kul-
lanılmaktadır. 

Yaprakçıklar  1.5-2.5 cm boyda, elipsoid, kısa saplı ve tam kenarlıdır.  Tepesi 
akut, tabanı az çok asimetriktir  (Resim 44). Taze bezelyeye benzeyen meyva 1-2 
cm eninde, 4-5 cm boyunda oblong şekilli ve derimsi bir legumendir. Bazı kodeks-
lerde meyvaya yanlış olarak folikül  de denilmektedir. 

Fol. Sennae, monoafsiyal  oluşu, biri küçük biri büyük iki komşu hücreli sto-
ması, sklerenkima etrafında  billûr dizileri ve tek hücreli, yatık, kutikulası nokta-
cıklı örtü tüyleri ile, mikroskopik olarak tanınır (Şekil 33). 

Etken maddesini oluşturan antrasen türevi bileşiklerin miktarı yaprakta ve 
meyvada % 2-3 kadardır.  Serbest olarak bilhassa rein (% 0.05-0.10) ile bunun ya-
nında az miktarda krizofanol  ve aloe-emodol bulunur. 

Antrasenozitlerden  en kolay kristallenen, sarı renkli ve asit reaksiyonlu bir 
madde olan sennozit'tir. Heterozit asit hidrolizle sennidin (aglikon) yanında 2 mo-
lekül glukoz verir.  Sennidin, direin-antron'dur  ve iki izomeri söz konusudur. Deks-
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trojir  olan sennidin A ve optikçe etkisiz olan sennidin B. Buna göre sennozit hete-
rozitinin de aglikonuna göre iki izomeri vardır:  Sennozit A ve sennozit B. 

Meyva heterozitlerinin  en büyük kısmını bu heterozitler  oluşturur.  Fakat 
yaprakçıklardaki  heterozitlerin  ancak yarıdan azı sennozit A ve B dir. Yaprakçık-
lardan iki izomer heterozit daha izole edilmiştir. Sennozit C ve D. Bunların a-
glikonu rein ve aloe emodolün heterodiantronudur. 

Meyvalardan glukosennozit A ve B isimli primer heterozitler  de izole edil-
miştir. 
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gl ikoz — 0 O OH gl ikoz — 0 0 OH 

g l i k o z — O O OH 

Sennozit A veya B 
glikoz —0 O OH 

Sennozit C veya D 

Droğun fizyolojik  etkisi diğer antrasen droglarına benzer. Sennozit A ve B 
çok aktiftir,  fakat  droğun bütün aktivitesi sadece bu heterozitlerden  ileri gelmez. 
Primer heterozitler  daha etkilidir, çünkü »uda daha çok erirler.  Aloe-emodol 
heterozitleri  ise sennozitlerin etkisini azaltır. Drog taze iken uterus ve vesika için 
iritan bir tesir gösterir  Bu nedenle kurutulduktan sonra ve bazan da alkolle 
yıkandıktan sonra kullanılır. Meyvalar da, çok daha irritan  olan tohumlardan 
temizlenmeli ve sancı yapmasını için alkolle yıkanmalıdır. 

İrritan  etki reçineden ileri gelir. Bu reçine purgatif  değildir. Ancak droğa acı 
bir lezzet verir,  bulantılı ve ağrılı koliklere neden olur. Yıkama, ağırlığının 4 misli 
95°lik etanolle yapılır. Bu yıkama sonunda reçineyle birlikte etken maddenin I /4 i 
kaybolur. Bu sebeple yıkanmış yaprakların  dozu bir oran içinde arttırılır. 

Drog toz, enfüzyon ve lavman (500 g suya 15 g Fol. Sennae ve I5g Na2S04) 
halinde tatbik edilmektedir. 

Sinameki heterozitlerinden  sennozit A ve B de 0.01-0.04 g lık dozlarda ve 
aynı amaçla kullanılır. 

Başka birçok Coss/o'da da antrasen türevleri  mevcuttur: C. alata, C. aphylla, 
C. fistula,  C. nigricans antrasen türevleri  taşıyan bitkilerdir.  Bunlardan en çok bi-
lineni C. fistula'dır. 

FRUCTUS CASSIAE FISTULAE 

Cassia fistula  (Leguminosae) bitkisinin pulpasıdır. Bitki, tropikal bölge ağacıdır. 
Hindistan, Malezya, Brezilya ve Antil'lerde yetişir. Meyvası 25-30 cm uzunluğunda 
2-2.5 cm çapında silindirik bir legumendir. Perikarp  sert ve odunlu, esmer, çu-
kulata rengindedir.  Meyva enine bölünmüş olup her bölmede bir tohum bulunur 
(25-100 adet). Taze meyvada bu tohumlar siyahımsı renkte, tatlı lezzette bir pulpa 
içindedir. Kullanılan kısım meyvanın bu pulpasıdır. 
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Pulpanın % 50 si pektin, müsilaj ve şekerden ibaret bir glusitler karışımıdır. 

Antrasenik maddeler % 1.5-3 arasındadır.  Bilhassa serbest olarak bulunan bu 
antrasenik maddeler arasında en çok reine rastlanır.  Sennozit A ve B nin homo-
logları da tespit edilmiştir. 

5-10 g lık dozlarda laksatif  olarak kullanılır. Lezzeti iyi olduğundan bilhassa 
çocuklara verilir. 

A L O E (TF) Sarısabır 

Bu drog bazı Aloe türlerinin  (Liliaceae) yapraklarından  çıkarılan bir usaredir. 
200 kadar Aloe türü olduğu halde eczacılıkta ancak 3-4 tanesinden yararlanılır. 
Bunlardan en çok bilinenler Alot ferox  ile A. vera'dır.  Afrika'da  yetişmekte olan bu 
bitkilerin, uzun .etli ve kalın yaprakları  bir buket oluşturur.  Yapraklarının  kuti-
kulası kalın ve kenarları  dikenlidir. 

Aloe ferox,  bilhassa güney Afrika'da  yetişmekte olup yapraklarının  boyu 
15-50 cm dir ve yaprakların  hem kenarları  hem de alt ve üst yüzü dikenlidir. (Resim 
45). Kırmızı renkli çiçek açar. 

Bu bitkinin yaprakları  kesilir, akan usare 24 saat sonra toplanır. Açık havada 
4-5 saat kaynatılarak suyu uçUrulur.  Soğuyunca yeşile bakan kahverengi bir kitle 
haline geçer. Kırılışı parlaktır  (Resim 46-Aloe lucida). İnce lam halinde iken ışığı 
geçirir  ve kırmızımsı bir renk gösterir.  Tozu yeşilimsi sarı renkli, lezzeti acıdır. 
Aloe ferox'tan  elde edilen droğa "Kap aloesi" adı verilir. 

Aloe vera  (A. vulgaris  = A. barbadensis) bir kültür bitkisidir ve daha çok ku-
zey Afrika'da  yetiştirilir.  Bu bitkinin yapraklan yalnız kenarda dikenlidir ve sarı 
renkte çiçek açar. 

Drog, toplanan yaprakların  ezilmesiyle elde edilen usarenin kendi kendine 
uçmaya bırakılması suretiyle hazırlanır.  Böyle elde edilen Aloe koyu renkli ve 
opak olup kırılışı pürtüklü ve unludur (Aloe hepatica). 

A. vero'dan elde edilen Aloe'ye Barbada veya Çuraçao aloesi adı da verilir. 
Aloe droğu.nu elde etmek için vakumda yoğunlaştırılan usarenin ince damlalar 
halinde püskürtülerek  kurutulması da mümkündür. Böyle elde edilen drog koyu 
kırmızı renkli ince bir tozdur. 

Aloe'deki antrasenozit miktarı % 15-30'u bulur. Bu antrasenozitlerin  en 
büyük kısmını aloin ( = barbaloin) teşkil eder. Barbada aloesinde daha çok, Kap 
aloesinde biraz daha az miktarda (% 15-20) bulunan aloin, aloe-emodol'ün 10'uncu 
C atomuna bir glusit zincirinin bağlanmasıyla meydana gelir. Aloin bir C-hetero-
zididir. Bu sebeple enzimlerle hidroliz olmaz. Asit hidrolizle ancak çok az aloe-
emodol açığa çıkar. Fakat sodyum periyodat veya ferri  klorür  yardımıyla yapılan 
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C H 2 O H 

H glikoz 

Aioin 

oksidan /hidroliz sonucu aloe-emodol ve glukoz'a ayrılır.  Glukoz, glusit zincirinin 
parçalanmasıyla meydana gelmektedir. 

Aloe'deki serbest antrakinon miktarı % 0.05-0.5 kadardır  ve hemen hemen 
tamamen aloe-emodol'den ibarettir. 

Drogta, antrasen türevlerinin  polimerleşmesiyle oluşan bir reçine de bulunur, 
bu Aloe'nin % 10-20 sini teşkil eder. Bu reçineden dolayı tahriş edici bir etkisi 
vardır.  Uterusa da iritan olarak tesir ettiğinden hamilelere verilmez. Yine aynı 
sebepten hemoroitli vakalarda da kullanılmaz. 

Pilül ve komprime halinde 0.10 g lık dozda laksatif;  0.20-0.50 g lık dozda pur-
gatif  olarak kullanılır. 

ARAROBA, Krizarobin 

Andira araroba (Leguminosae)'den elde edilen bir drogtur.  Bitki Brezilya or-
manlarında yetişen bir ağaçtır. Bilhassa yaşlı ağaçlarda, geniş şizolizigen salgı cep-
leri bulunur. Bu salgı ceplerinin içinde sarı bir toz depolanır ki bu madde antron 
ve antranoller  bakımından zengindir. Ağaç kesilir, parçalara bölünür ve uzunla-
masına yarılır.  Toz edilip elekten geçirilerek,  odunlu kısımlardan kurtarılır  ve 
Araroba ( = Goa tozu) elde edilir. Bu toz benzolle tüketilir  ve sonra çözücü ku-
ruluğa kadar uçurulursa krizarobin  elde edilmiş olur. 

Bu drog antiseptiktir.  Çünkü yüksek miktarda antron ve antranol taşımak-
tadır. Antiparazitler  etkisinden yararlanılarak  katran yerine kullanılır. Bilhassa 
psoriaziste kullanılan bir ilâçtır. 

HERBA HYPERICI, Sarı kantaron 

Hypericum  perforatum  (Hypericaceae) bitkisinin çiçekli dallardır.  H. perforatum 
Türkiye'de de yaygın olarak yetişen bir Avrupa bitkisidir. 

Özellikle çiçeklerinde, diantron yapısında olan hiperisin'ler  bulunmaktadır. 
Bunlardan hiperisin, hekzahidroksi dimetil heterodiantron'dur.  Diğer hiperisinler, 
protohiperisin,  izohiperisin ve psödohiperisin'dir. 

Hiperisinin purgatif  etkisi yoktur. Yorgunluğa ve mental depresyona kar-
şı tonik ve stimulan olarak kullanılmıştır. 
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Izo hiperisin ^ Hiperisin 

Drog zeytin yağı ile su banyosunda 2 saat masere edilmek suretiylç yara te-
davisinde kullanılan bir preparat  hazırlanır.  Benzer şekilde hazırlanan bir halk 
ilacı "Kantaron yağı" adıyla Türkiye'de de kullanılmaktadır.  Başka bitkilerle bir-
likte hazırlanan alkola'sından da yara iyi edici olarak yararlanılır.  Ancak bu uygu-
lamada hiperisin'in deriyi güneş ışınlarına duyarlı kılan (fotosansibilizatör)  bir et-
kisi olduğu da dikkate alınmalıdır. 

H. perforatum'un  uçucu yağı antelmentik etkilidir. Hiperisin'in kuvvetli anti-
biyotik etkisi de bulunduğu bilinmektedir. Fakültemizde Türkiye'de bulunan 70 
kadar Hipericum türünden ikisi üzerinde bazı araştırmalar  yapılmış ve Yozgat yö-
resinden toplanmış H. scabrum'un  % 0.7 uçucu yağ % 7.9 tanen taşıdığı, hiperisin 
ihtiva ettiği(*); Ankara civarından toplanan H. heterophyllum'un  da Staphylococcus 
aureus, Streptococcus fecalis,  Bacillus anthracis, Neisseria gonorrhoeae, Salmonella 

* N. Tanker - Hypericum  scabrum L. hakkında - Ankara Ecz. Fak. Mec., 1, 10 (1971). 

Protohiperisin Hiperisin 
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typhosa, Pseudamonas aeruginosa'ya.  karşı kuvvetli antibiyotik etki gösterdiği tesbit 
edilmiştir(*). 

R A D I X RUBIAE, Boyacı kökü 

Rubia tinctorum (Rubiaceae) bitkisinin kökleridir.  Bitki 50-80 cm yükseklikte 
bir ottur. Parmak kalınlığında, boğumlu, esmer-kırmızı  renkli kökleri vardır. 
Kökler sonbahar veya ilkbaharda topraktan çıkarılıp gölgede veya fırınlarda 
kurutularak  drog elde edilir. XVIII. yüzyılda Türkiye'de bu bitkinin geniş çapta 
kültürü yapılmakta ve dünya üretiminin 2/ 3 si sağlanmaktaydı. Bu kökten elde edi-
len kırmızı boya "Edirne kırmızısı" veya "Türk kırmızısı" adıyla bilinmekteydi. 
Bugün daha çok sentetik boyalar kullanılmaktadır. 

Kökteki boya maddeleri başlıca alizarin (1,2-dihidroksiantrakinon)  ve purpurin 
(1,2,4-trihidroksiantrakinon)  dir. Alizarin (veya alizaron) bitkide primveroz (glukoz 
+ ksiloz) ile 2 nci karbon atomundaki hidroksil grubu "üzerinden heterozit mey-
dana getirmiş şekilde bulunur. Bu heterozide ruberitrik  asit adı verilir. 

0 — glikoz — ksiloz 

Ruberitr ik  asit 
0 OH 

Purpurin 

Bu gün alizarin, antrakinonun bromlu türevinden KOH yardımıyla, sentetik 
olarak elde edilmektedir. 

Boya özelliği 1,2 konumlarındaki - O H gruplarından ileri gelmektedir. 

Köklerin diüretik etkisi de vardır. 

C O C C I O N E L L A 

Coccus cacti (Coccidae) isimli böceğin dişilerinin kurutulmuş gövdeleridir. 
Bu böcek Meksika, Peru, Cava ve Cezayir mıntıkalarında yetişmekte olan bazı 
Cactaceae türleri  ve bilhassa Opuntia coccinellifera  bitkisi üzerinde bulunmaktadır. 
Böcekler bu bitkilerden süpürülerek  toplanır. Su buharı, eter buharı veya kükürt 
dumanı ile öldürülür,  güneşte veya 40°C lik etüvde kurutulur. 

( * ) N. Tanker, S. Gürtürk,  U. Kol - Ant ib iyot ik Akt iv i te Gösteren Bazı Tohumlu Bitki ler 
Üzerinde Araştırmalar.  Ankara Ecz. Fak. Mec., 10, 17 (1980). 
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fOOH 0 OH 

Karminik asit 

Bu böcek erguvan renkli, küçük (3-6 mm) bir hayvandır. Dişi böcek, erkeklere 
oranla daha yuvarlak, daha büyük ve kanatsızdır. Böcek % 10 kadar karminik asit ihti-
va eder ve kırmızı rengi buradan ileri gelir. Karminik asit polifenolik  bir antrakinon 
ile 2 nci karbondaki hidroksile bağlı glukozdan meydana gelmiş bir heterozittir. 

Antrasen türevi bileşikleri taşıyan müstahzar sayısı, Türkiye'de 10'u bulmaz. 
Halbuki Avrupa ülkelerinde çok sayıda bu tip müstahzara rastlanmaktadır,  örne-
ğin batı Almanya'da bitkisel laksatifleri  (ki bunların çok büyük bir kısmı antrasen 
droglarıdır)  taşıyan müstahzarların  sayısı 100'ü geçer. Aslında Türkiye'de de müs-
tahzar sayısının fazla olmamasına rağmen aktarlardan  alınan bitkisel drogların halk 
ilâcı olarak kullanılması oldukça yaygındır. 

Türkiye'deki müstahzarlarda  etken madde olarak diantron (1,8 - dihidroksi 
antrakinon) ve sennozit (rein homodiantronu'nun glukozidi) kullanılmakta ve 
bir iki müstahzarda da ravent ekstresi ile sinameki yaprağı tozu yer almaktadır. 

Flavonozitler flavonoit'lerin  heterozitleridir.  Flavonoitler ise kromon türevi 
maddelerdir.  Kromon benzo-y-piron'dur  ve bitkilerde şimdiye kadar serbest 
olarak rastlanmamıştır.  Fakat fenilkromon  çekirdeğinin hidroksilli türevleri  olan 
flavonoitler,  bitkiler aleminde pek yayılmış olan sarı pigmentlerdir.  Bunlar en çok 
heterozit halinde bulunur ve flavonozit  adıyla bilinirler. 

Doğal olarak bir çok flavonoit  bulunmaktadır. Bu maddeler, fenil  grubunun 
kromon halkasındaki 2. veya 3. konuma bağlanması, kromon halkasındaki bazı 
değişiklikler ve gerek esas halkadaki, gerekse sübstitüe halkadaki fenol grupla-

* * * 

FLAVONOZİTLER 

8 

Kromon (benzo - y - piron) 
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rının sayısı ve konumu, bunların metil eterlerinin  bulunması ile birbirinden ay-
rılmaktadır.  Aynı aglikonu taşıyan heterozitler,  ozlarının cinsi ve halkadaki yeri 
bakımından farklar  göstermektedir. 

Bitkilerdeki bir çok renkli bileşiği oluşturan bu maddeler, hidroksil grubu ne 
kadar fazla ve ortamın pH sı ne kadar yüksek İse o kadar koyu renklidir. 

Çeşitli flavonoitler  arasında, 2 fenil  4 keto durumundaki flavonoitler,  flavon, 
flavanon, dihidroflavonol,  kalkon, dihidrokalkon ve auron'laT sayılabilir. 

Flavanon 

O 
Dihidroflavonol 

Auron 
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Flavonlar: Flavon'un kendisi bitkilerde çok ender bulunur, fakat  hidroksilli 
türevleri  oldukça yaygındır. Bu hidroksilli türevler,  kromon halkâsınında iki veya 
daha fazla - O H grubu taşırlar  (flavon'lar  grubuna giren hidroksilli türevler  bu 
hidroksilleri  3. konumun dışında taşıyan bileşiklerdir.  3. konumda -OH taşıyanlar 
flavonol ve dihidroflavonol  grubunu oluştururlar.). 

Flavonların mono hidroksi türevlerine  ender olarak rastlanmaktadır.  Ço-
ğunlukla iki, üç, dört, beş -OH' l i türevler  yaygındır. Daha ender olarak altı ve yedi 
hidroksilli türevler  de izole edilmiştir. 

Aşağıdaki liste bazı hidroksi flavonları  göstermektedir.  Parantez içinde drog, 
bitki ismi veya en çok yaygın bulunduğu familya yazılmıştır. 

Primuletol: 5-hidroksi flavon (Primula sp). 

Krizol: 5,7-dihidroksi f|avon (Populi Gemmae) 

Apigenol: 5,7,4'-trihidroksi  flavon (Fr. Petroselini) 

Acacetol: 5,7-dihidroksi, 4-metoksi flavon (Scrophulariaceae,  Legumi-
nosae) 

Luteolol: 5,7.3'.4'-tetrahidroksi  flavon (Labiatae, Compositae) 

Diosmetol: 5,7,3'-trihidroksi,4'-metoksi  flavon (Rutaceae) 

Trisetol: 5,7,3',4',5'-pentahidroksl flavon (Gramineae) 

Hipoletol: 5,7,8,3',4'-pentahidroksi flavon (Cupressaceae) bu maddenin 
metil eterleri  (Compositae ve Rutaceae) 

Flavon türevi bileşiklerin bir grubu da C-metil flavonlar'dır.  Bu gruptan fla-
vonlar arasında izole edilenlerin sayısı çok azdır. Bir örnek olarak Pinus strobus' 
tan elde edilmiş olan strobokrizol'ü  gösterebiliriz.  Bu bileşik 6 metil krizol'dür. 

Strobokrizol 

Flavonların üçüncü grubu, izoprenoit sübstitüent taşıyan hidroksi flavonlar-
dır. Bu bileşiklerde bir veya iki molekül izopren, çoğunlukla 3,6 veya 8'inci konuma 
bağlanmış olarak bulunur. Artocarpus heterophyllus'tan  elde edilen artokarpesol, 
Morus alba (dut) kabuklarından elde edilen mulberrol  ve Morus rubra kabukların-
dan elde edilen rubraflavon  C örnek olarak sayılabilir. 
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Bazan da izoprenoit zincir, hidroksil gruplarından biriyle bir halka oluşturur. 

OH 

Rubraflavorı  D 

Flavonların dördüncü grubunu teşkil eden bileşikler, başka bir halka sisteminin 
katılmasıyla oluşurlar.  Furanoflavonlardan  pinnatol'ü ve flavonoidal alkaloidler-
den, bir Ficus  türünden ede edilen fisin'i  bu gruba örnek olarak gösterebiliriz. 

Flavonoller: 3-hidroksi flavon olan flavonoller  genellikle 5. ve 7. konum-
larda birer  - O H grubu taşırlar.  Bu tip flavonoller  fenil  halkasındaki (B halkası) 
hidroksil gruplarına göre sınıflandırılırlar. 

B halkasında - O H grubu taşımayan 5,7-dihidroksiflavonol,  galagindir. 5 ve 7 
deki - O H gruplarına ek olarak 4' de -OH grubu taşıyan kemferol,  3',4' de iki -OH 
grubu taşıyan kersetol en yaygın flavonollerdir.  3',4',5' de üç - O H grubu taşıyan 
mirsetol de bu grubun son üyesidir. 
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Bu dört flavonol'ün bazı hidroksil gruplarının metil eterleri  ile C-metil, C-pre-
nil ve C-izopentenil türevleri  ve potasyum bisulfat  tuzları da doğada bulunmaktadır. 

Flavonol'lerden bitkilerde rastlanan diğer gruplar  6. konumda, 8. konumda, 
hem 6. hem de 8. konumda ve 2'. konumda-OH grubu taşıyanlardır.  Bazı flavonol-
ler de 5. veya 7. konumda -OH grubu taşımadıklarından ayrı bir grup teşkil ederler. 
Bü gruplardaki  flavonollerin  de metil ve etil eterleri  veya değişik sübstitüent alan-
ları bulunmaktadır. Aşağıdaki formüller  bunlara ait bazı örnekleri  göstermektedir: 

Kemferol Kersetol 

Galetol Limositrin 
(Galega officinalis)  (6- O H flavonol gr.) (Citrus limonum) (8- OH flavonol gr.) 

OCH-, 

O C H 3 

Limositrol Apuleidol 
(Citrus limonum) (6, 8 - O H flavonol gr.) (Apuleia leiocarpa) ( 2 ' - O H flavonol gr.) 
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o c h 3 

o c h 3 

(Citrus aurantium) (5-deoksi flavonol gr.) O H O 

Gardenol 
(Gardenia lucida) (7- deoksi flavonol gr.) 

Flavon ve Flavonol heterozi t ler i :  Flavon ve fiavonol'ler  çeşitli ozlarla 
heterozit teşkil ederler.  Bu heterozitlerde  rastlanan ozlar genellikle, glukoz, ga-
laktoz, galakturonik asit, ksiloz, ramnoz ve arabinoz'dur.  Bunlar piranoz veya 
furanoz  şeklinde heterozitlerin  bileşimine girer;  ender olarak apioz, mannoz gibi 
glusitlere de rastlanmıştır. 

Heterozitlerde,  bu oz ve türevleri  tek başına yer aldığı gibi ikisi veya üçü bir-
arada, diholozit veya triholozit halinde de molekül yapısına girer.  Flavonozitlerde 
şimdiye kadar rastlanan diholozitler glukoz-glukoz, ramnoz-glukoz ksiloz-glukoz, 
ksiloz-galaktoz, arabinoz-glukoz'dur.  Triholozitler  ise glukoz-glukoz-glukoz ile 
ramnoz-ramnoz-galaktoz'dur.  Glukozun triholozidinin değişik bağlanmalarına 
rastlanabildiği gibi flavonozit  molekülünde dallanmış triholozitler  de yer alabil-
mektedir. 

Bu heterozitlerde  açillenmiş ozlara da rastlanabilir.  Bu gruptan en çok 
p-kumarik asit ve ferulik  asit ile esterleşmiş ozlar görülmektedir.  Bununla beraber, 
kafeik  asit, sinapik asit, gallik asit, benzoik asit, p-hidroksi benzoik asit, asetik asit 
ve malonik asit ile esterleşmiş ozlara da rastlanır. 

Flavon heterozitleri  arasında en sık apigenol ve luteolol heterozitleri  ne, fla-
vonol heterozitleri  arasında da en yaygın olarak kemferol  ve kersetol heterozit-
lerine rastlanır.  Aşağıdaki heterozitler  bunlara örnektir: 

CH3O 
p-Kumar ik asit Ferulik asit 

186 



Apiozit apigenol + glukoz - f  apioz (Fr. Petroselini) 

Gluteoilin -> luteolol + glukoz (Galega officinalis) 

Kemferozit  kemferol  + glukoz + glukoz (Fol. Sennea) 

Kersitrozit  -> kersetol + ramnoz (Fol. Theae) 

Bazı flavonoit  heterozitleri  kromatografide  yukarıdaki heterozitler  gibi dav-
randıkları  halde asitle hidrolize karşı dayanıklıdırlar.  Bu heterozitlerin  yukarıdaki-
lerden farklı  olarak C-heterozidi tipinde olduğu sonradan anlaşılmıştır. Bu hete-
rozitlere  "C-glikozilflavonoitler"  adı da verilir. 

5-Hidroksiflavonların  C heterozitlerinde  oz 6 ncı karbona bağlı ise asit ortamda 
bir izomerizasyon söz konusudur ve 6 ile 8 substitüe izomerler  bir denge halinde 
bulunur. 

C-Glikozil flavonoit'ler  bir veya iki oz molekülü taşıyabildiği gibi, doğada 
O-heterozidi halinde de bulunabilirler.  Bu O-heterozidini oluşturan oz, flavono-
idin bir fenolik  grubuna doğrudan bağlı olabildiği gibi C-heterozidinin ozunun 
hidroksil gruplarından birine de bağlanabilir. Birinci tip heterozitler  X' ikinci tip-
ler X " olarak isimlendirilir. 

Ayrıca bu heterozitlerin  O-asetil türevlerine  de doğada rastlanmıştır. 



OH O 

6,8 di- C -Glikozil diosmetın 

OH o 
Saponarin 

(7- O -gl ikozi l izoviteksin) 

OH 

X " -Ksi lozi l orientin 

Kalkon, d ih idro kalkon ve auronlar:  Bitkilerde bulunan sarı pigmentlerin 
bir kısmı da kalkonlar ve auronlardır.  Bu parlak sarı pigmentler alkali ortamda 
kırmızıya döner. Doğada kalkon-auron çiftlerine  de rastlanır. 

Kalkon'lar, ana iskelette flavonlar  ile aynı sayıda karbon taşırlar  fakat  A ve B 
halkaları açık bir zincir yardımıyla birleşmiştir.  3 karbonlu bu zincir ot ile p karbon-
lar arasında bir çifte  bağ taşır. Kalkonlar kimyaca fenil  stiril keton türevi bileşikler 
olarak düşünülebilir. 

3 
2ı 

5' B 

A 6 

2' ı ı 
O 

Kalkon 

Kalkon iskeletinin numaralanmasına B halkasından başlanmaktadır. A halkası-
nın karbonları,  flavonlardakinin  aksine üslü sayılarla gösterilir. 
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Kalkonlarda A halkasının 2',4',6' konumlarında -OH substitüsyonu söz konu-
sudur. B halkası ise ya hiç OH grubu taşımaz ya da bir, iki veya üç hidroksil grubu 
taşır. Buna göre kalkonlar, birkaç istisna hariç, dört gruba ayrılır. 

Kalkonlar pek stabil olmayan maddelerdir  ve çabucak tekabül ettikleri  fla-
vononlara dönüşürler.  Radix Liquiritiae'de bulunan izofikiritiozit  kalkon gibi Salix 
purpurea kabuklarında bulunan izosalipurpozit'in aglikonu da birer  kalkondur. 

Gl— O O 
İzosalipurpozit 

Kalkonlar arasında da C-metil, C-dimetil alil v.b. türevlere  de rastlanmaktadır. 

Soforodin  (Sophora subrostrata) 

Dihidro kalkon, kalkon'un redüklenmiş türevidir. 

Dihidrokalkon 
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A halkasındaki hidroksil grupları  2',4',6' konumlarında /er alır. B halkasından 
4-mono ve 3,4-dihidroksi türevler  iki grup dihidro kalkonu ayırır.  Dihidro kal-
konların da C - ve O-heterozitleri  bulunmaktadır. 

OH 

OH O 
Sieboldin 

2 \ 4 \ 6 \ 3,4-pentahidroksi dihidrokalkon 4'-0-glukozit) 

Auron'lar,  /ine sarı renkli pigmentler olup çiçeklerde değil kabukta, odunda 
ve yapraklarda  bulunur. Karbon sa/ısı flavon'larınki  kadar olmakla beraber piron 
yerine furanon  halkası taşırlar  (2 benziliden 3-benzofuranon). 

o 
2-hidroksi-2-benzi l kumaranon 

Auron'lar  B halkasında - O H grubu taşımıyanlarla bir, iki ve üç -OH grubu 
taşıyanlar olmak üzere dört gruba ayrılırlar.  Ayrıca 2-hidroksi-2-benzil kumara-
non'lar da auron'lar  grubuna girer. 

Braktein, auron O-heterozitlerine  bir örnektir  ve bir Helichrysum  türünden 
elde edilmiştir. 
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Bu gruplara yakın ve fakat  dibenzoplron halkası taşıyan bir grup madde de 
"ksan~ton"lar adını alır. Sarı renkli boya maddeleri olan ksantonlara örnek olarak 
Radix Gentianae'de bulunan gentizin (1,3,7-trihidroksi  ksanton 3-metil eteri) 
gösterilebilir. 

Ksanton 

OCH-. 

Bif lavonoit ler:  Biflavonoitler  iki molekülün kondansasyonuyla oluşan di-
merlerdir.  Biflavonoitlerin  oluşması ıkı kalkon molekülünün oksidatif  birleşmesi 
ile açıklanmaktadır.  Olayı bir örnekle açıklamak üzere naringenin kalkon gösteril-
mektedir. Burada C 4 auronundan bir elektron çıkınca oluşan radikalin üç kanonikal 
formülü  söz konusudur. 

HO 

OH 
Naringeninkalkon 

HO 

OH 

4' konumundan bir elektron çıkınca oluşan radikalin bir çok kanonikal 
formülü  bulunur. Bunlardan yalnız S şekil konumuzda önem kazanır. 
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o h o 
S 

İşte iki molekülün birleşerek  dimerizasyonu bu oksidasyon ürünleriyle  müm-
kün olmakta ve <x-p, a-8, p-8, y-8, 8-8 birleşmelerine rastlanmaktadır,  p-8 ve 8-8 
birleşmelerinin ikişer şekli mevcut olduğundan sonuçta yedi grup biflavonoitten 
söz edilir. 

R,0 O 

Oknaflavon grubu 

(a - P ) 

o h o 
Hinokiflavon grubu 

( a - S ) 
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o h 

o h 
II 
O 

Robustaflavon grubu 

( p -8 ) 

Garsima biflavonoit  grubu 

( r - S) 



HO 

OH 

Agatisfiavon grubu 

( 8 - 8 ) 

OH 

Kupressuflavon  grubu 

(8 - 8) 

Bu genel formüllerde,  bir tanesinde örnek olarak gösterilen -OR lerdeki R 
yerine metil veya - H gelmek suretiyle, C-R lerdeki R yerine - O H veya - H gel-
mek suretiyle çeşitli biflavonoitler  oluşur. 

Flavanon ve dihidrof lavonol ler:  2—fenil  benzopiran 4-on yapısına flavanon 
adı verilir. 
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II 
o 

Flavanon 

(2- fenil  benzopiran 4-on) 

Bu maddeye doğada rastlanmamıştır.  Doğada rastlanan en basit flavanon 
7-OH flavanondur.  Buradaki numaralama flavonoidlerdekinin  aynıdır. C 2 asimet-
rik karbon atomu olduğundan flavonlar  optikçe aktiftir. 

Dihidroflavonol'ler  ise aynı halka sistemini taşır, ancak 3. konumda bir hidrok-
sil grubu bulunur. Bu nedenle bu bileşiklere 3-hidroksiflavanon'lar  adı da verilir. 
Bu dizinin en basit üyesi de 7-hidroksi dihidroflavonol'dür. 

Dihidroflavonol'lerin  asimetrik iki karbon atomu vardır:  C 2 ve C3 . 

Flavanon ve dihidroflavonol'ler  flavonoit  biyosentezinde ana kademeyi teşkil 
eden bileşiklerdir. 

Flavanon ve dihidroflavonoller  B halkasındaki - O H sayısına göre sınıflandırı-
lır ve B halkasında -OH taşımıyanlar, bir, iki ve üç hidroksil taşıyanlar olmak .üzere 
dörder  grupta toplanırlar.  Her gruptan bileşiğin metanol eteri söz konusu olduğu 
gibi C - alkil türevlerine  de rastlanmaktadır. 

Flavanon ve dihidroflavonollere  en çok Citrus (Rutaceae) cinsinde rastlan-
mıştır. 
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Naringetol : 5, 7, 4 ' - trihidroksiflavanon  (Citrus paradisi) 

Eriyodiktiyol:  5, 7, 3', 4'-tetrahidroksiflavanon  (C. medica var. limonum) 
C. aurantium var. du/ce) 

Hesperetol ; 5, 7, 3', 4'-tetrahidroksiflavanon  (C. aurantium var. amara, 
4' metil eteri C. medica var limonum) 

Ayrıca Leguminosae, Anacardiaceae, Moraceae, Ericaceae familyalarından  ve 
Gymnospermae'den de elde edilmiş bileşikler vardır.  Örneğin: Radix Liquiritiae'den 
izole edilmiş olan likiritigenol de 7,4'-dihidroksi flavanon'dur. 

İzoflavonoit ' ler:  Bu maddelerin ana iskeleti, flavonoit'lerden  farklı  olarak 
iki benzen halkasının 3 karbonlu bir zincire bağlanması şeklinde özetlenebilir. 

İzoflavonoitler  içinde değişik gruplardan bileşikler bulunmaktadır. Bunlar 
arasında izoflavon'lar,  izoflavanon'lar,  rotenoid'ler,  pterokarpan'lar,  kumestan-
lar sayılabilir. Bazı kumarin türevleri  ile belli bir grup altına sokulamıyan bazı 
başka bileşikler de genel iskeleti taşıdıklarından, izoflavonoitler  arasına katılmak-
tadır. 

izoflavan 
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Rotenoit Kümes tan 

İzoflavonitler  bitkilerde çok yaygın değildir. Leguminosae'nin Lotoideae alt 
familyasında, Caesalpinioideae alt familyasında,  Rosaceae, Moraceae, Amaran-
thaceae, İridaceae ve Podocarpaceae familyalarında  izoflavonoit  taşıyan bitkiler 
tesbit edilmiştir. 

Yukarıdaki ana iskeletlere -OH, -OCH 3 katılması ve bazı yan zincirlerin  sübs-
titüsyonu ile değişik izoflavonoitler  oluşmaktadır. 

HO 

OH 
OH 

Dalpanin 

CH30 
Rotenon 

ch3o 

o c h 3 

Pterocarpin 
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Likorisidin Kumestol 

Antosiyanidoi' ler: Bitkilerde çok rastlanan, çiçek, yaprak, meyva, meyva 
usaresi ve şaraplara renk veren pigmentlerdir. 

Antosiyanidoi'ler benzo piron yerine benzopirilyum çekirdeği taşır. Benzopi-
rilyum'da 4. karbonda keton bulunmaz. 

Benzopirilium Flavilium Antosiyanidol 

2—fenil  benzopiriiyum, flavilium adını alır ve 3-hidroksi flavilium da antosiya-
nidol'dür. 

Antosiyanidoller kırmızı veya mavi renkli boya maddeleridir.  Meselâ Del-
phinium türlerinde bulunan delfinidol mor renkli; Pelargonium  türlerinde bulunan 
pelargonidol, kırmızı renkli antosiyanidollerdir.  Alkali ortamda bu pigmentler mavi 
renklidir. 

Pelargonidol 5,7,4'-trihidroksiantosiyanidol 

Siyanidol 5,7,3',4'-tetrahidroksiantosiyanidol 

Delfinidol 5,7,3',4',5'-pentahidroksiantosiyanidol 

Bu maddeler renk verici olarak kullanılan bazı drogların renkli maddelerini 
teşkil ederler.  Flos Rhoeados'un boya maddesi, bir antosiyanidol olan siyanidol'ün 
heterozididir. 
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Bu antosiyanidol'ler formüllerde  de görüldüğü gibi 3. konumda bir - O H taşı-
maktadır. Doğada 3-deoksi antosiyanidollere de rastlanmıştır.  Luteolinidol ile 
apigeninidol 3-deoksiantosiyanidollere birer  örnektir. 

OH 

Apigeninidol 
OH 

Luteolinidol 

Antosiyanidoller genellikle 3 üncü ve 5 inci konumlardaki -OH gruplarından 
ozlarla bağlanarak antosiyanozitleri meydana getirirler.  Antosiyanozitler  birkaç 
grupta toplanabilir. 
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a) 3-monozitler, biozit ve triozitler 

b) 3-5 diheterozitler 

c) diğerleri  (4', 3 ve 4', 7, 3 ve 7 heterozitler)  . 

d) açilli antosiyanozitler. 

Özellikle 3 - 0 antosiyanozitleri, pek çok familyadaki  bitkilerde yaygın olarak 
bulunur. Bu heterozitlere  özel adlar verilmiş değildir, aglikonu ve ozları belirti-
lerek isimlendirilir.  Örneğin siyanidol 3-ksiloziglukozit, aglukonu siyanidol olan 
ve 3 üncü konumda ksiloz-glukoz diholoziti ile O heteroziti meydana getirmiş 
bulunan bir antosiyanozidi ifade eder. 

Proantosiyanidol' ler:  Bitkilerdeki kırmızı pigmentler yanında renksiz bazı 
maddelerin HCI etkisiyle renkli bileşikler haline dönüştüğü görülüp bu maddelerin 
antosiyanidollere yakın bileşikler olduğu anlaşılınca, bu tip bileşiklere "proanto-
siyanidol" ler adı verilmiştir.  Örneğin asma yaprakları  % I lik HCI ile tüketilip 
amil alkol ile çalkalanınca antosiyanidoller organik çözücüye geçer. Kalan asitli sulu 
ekstre renksizdir.  Fakat bu renksiz sıvıya % 20 HCI katıp kaynatılırsa koyu şarap 
kırmızısı bir renk oluşur. Renkli madde amil alkole geçer. Sonbaharda rengi kıza-
ran yapraklarda  bu renk dönüşümü de proantosiyanidollerden  ileri gelir. İşte HCI 
etkisiyle antosiyanidol haline geçtiği için bu bileşiklere proantosiyanidol adı veril-
miştir. Aslında pro- öneki ile biyosentezdeki ara ürün kastedilir ise de burada 
böyle bir durum yoktur. Proantosiyanidoller,  bitkide, antosiyanidollerin biyosen-
tezinde ön ürünler  olmayıp, sonradan ortamın pH sındaki değişiklikle antosiyani-
dollere dönüşerek renklenen maddelerdir. 

OH 
Lökoantosiyanidol, ana iskelet Antosiyanidol, ana iskelet 

Proantosiyanidoller  monomer veya polimer bileşiklerdir.  Monomer olanlara 
"lökoantosiyanidol"ler adı da verilmiştir  ve eskidenberi kullanılan bu terim mono-
mer olanlar için hâlâ kullanılmaktadır.  Lökoantosiyanidoller flavon 3,4-diol'ler-
dir. Asit etkisiyle benzopirilyum tuzlarına dönüşürler.  Lökoantosiyanidollerin 
bir çoğu Acacia türlerinden elde edilmiştir. Rumex, Abies, Pinus türlerinden de elde 
edilan lökoantosiyanidoller vardır. 
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OH 
Peltoginol 

Polimer proantosiyanidol'ler  ise flavon 3-ol kondansasyon türevleridir.  Flavon 
3-oPlere "piknogenol"ler adlı da verilmektedir.  Bu ismin verilmesinin nedeni 
bu bileşiklerin kondansasyon ürünleri  vermeğe elverişli oluşudur. Proantosiyani-
dollerden en yaygın olanlar, kateşin (=kateşol)ün kondansasyon ürünleridir. 
Kateşin 5,7,3',4'-tetrahidroksi  flavan 3-ol dür ve eskiden beri tanınan bir bileşik 
olduğundan bu gruptan bütün maddelere "kateşol"ler adı da verilmiştir. 

Bu kondanse bileşikler tanen özellikleri gösterdiğinden "kondanse tanenler" 
başlığı altında, ilerde, yeniden ele alınacaktır. 

Flavan 

Bu, flavon 3,4-diol türevleri  dışında, mopanol'ler, peltoginol'ler ve tekabül 
ettikleri  antosiyanidolleri veren lökopelargonidol, lökosiyaînidol, lökodelfinidoller 
de bulunmaktadır. 

Kateşin (=Kateşol) 

OH 
Terakasidol Lökosiyanidol 

OH 
Mopanol 
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Bu polimerik türevler  yanlnda oligomerik (dimer, trimer,  tetramer)  türev-
ler de mevcuttur. Oligomerik türevler,  asitlerle kaynatılınca, C-C bağları açı-
larak, antosiyanidoller meydana gelir. 

Neoflavonoit ' ler:  Bu gruptan bileşikler 4-aril kroman iskeleti taşırlar. 
Halka açılmasıyla oluşan 3,3-diarilpropen'ler  ile 4-fenil  kumarinler  de bu gruba 
katılmaktadır 

4 - ferıil  kroman 3 - fenil,  3- hidroksifenil  propen Dalbergin (4- fenil  kumarin türevi) 

OH 
Kateşol polimeri prosiyanidol 



Flavonoitler bütün bitkilerde bulunur. Fakat, alçak yapılılarda nadirdir.  Bazı 
familyalarda  flavonoit  bakımından zengin çok bitki bulunur: Polygonaceae, Ruta-
ceae, Leguminosae, Umbelliferae,  Compositae... Flavonoitlere hemen hemen 
bütün organlarda rastlanırsa  da bilhassa yapraklarla  çiçek tomurcukları  gibi 
genç organlarda daha çok görülmektedir.  Flavonoitler genellikle vakuol sıvısında' 
erimiş olarak bulunur. Ekseriya, aynı organda birkaç flavonoit  beraber bulunur. 
Işık, bitkide flavonoit  miktarını arttıran  bir faktördür,  fakat  oluşumuna doğrudan 
doğruya etki etmez. 

Flavonozitler, genel olarak, su ve etanolde çözünür, eter, kloroform  ve ben-
zende çözünmez. Genolleri ise eterde erir,  suda erimez. Bu maddelerin çoğu kris-
talizedir ve halka yapılarına göre açık veya koyu sarı renklidirler.  Alkali ortamda 
(NaOH veya KOH dilüe çözeltileri ile), flavonoitler,  havada koyulaşan sarı bir renk 
vererek  erirler.  Asitlendirilirse  renk açılır ve çökerler.  Flavonoitlerin teşhisi için 
çok kullanılan bir reaksiyon "Siyanidin reaksiyonu"dur.  Bu reaksiyonda flavonoit-
lerin sulu-alkolü çözeltisi veya hülâsası hidroklorik  asitli ortamda mağnezyum 
tozu ile muamele edilir, yani doğal hidrojenle redüklenir.  Flavonlarla portakal 
rengi, flavonollerle  kiraz kırmızısı, flavanonlarla  menekşe-kırmızı bir renk elde 
edilir. Kalkon ve izoflavonlar  bu reaksiyonu vermezler.  Bu reaksiyon kolorimetrik 
tayinler için de uygundur. 

Bu maddelerin teşhisi için kâğıt kromatografisi  ve kâğıt elektroforezi  çok kul-
lanılan usullerdir.  Lekeleri meydana çıkarmak için çeşitli reaktifler  kullanılır: UV 
(reaktif  püskürtmeden ve püskürttükten sonra), alkollü potas (sarı), ferri  klorür 
(dihidro türevler  yeşil, polihidroksi türevler  mavi), aluminyum klorür  (flavonol-
lerle floresans)  potasyum borohidrür  (flavanonlarla  menekşe-kırmızı renk). 

Miktar tayinleri kromatogramlardan  optik dansimetre yardımıyla veya elüs-
yondan sonra kolorimetrik  olarak yapılabilir. 

Antosiyanidol veya antosiyanozitler % 20 lik hidroklorik  asit ile kaynatılınca 
nisbeten kolay kristallenen antosiyanidol klorürler  meydana gelir. Bu maddelerin 
teşhis ve tayinleri kromatografik  metotlarla yapılır. UV ve görünür alanda karak-
teristik pikler veren spektrumları  vardır. 

Flavonoitler bitkinin her organında bulunabildiğinden ekstraksiyon için kul-
lanılacak çözücüler ile ekstraksiyon tekniği, kullanılan bitki, organizma ve flavo-
noidin cinsine göre değişmektedir. 

Eğer flavonoitler  yağ veya mumlarla beraber bulunuyorsa ve yüzeyde ise, 
polar çözücülerle ve basitçe yıkanarak alınabilir. Yüzeyde değil de içte ise ekstrak-
s'iyon tekniklerinden biri uygulanır. Bununla beraber genellikle, önce lipoit çözü-
cülerle masere edilerek lipitler alınır sonra ekstraksiyon yapılır. İzolasyon sırasında 
enzim etkisi ihtimali varsa, bitki, iri parçalara bölünüp, kaynamakta olan çözücüye 
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daldırılır  veya ekstraksiyondan önce çabuk kurutma metotlarından biri uygu-
lanır. Ekstraksiyondan önce bitkinin kurutulması genellikle verimi arttırır. 

Ekstre edilecek flavonoidin polaritesine göre solvan seçilir. Aglikonlar için 
genellikle az polar olan çözücüler, heterozitler  için ise genellikle daha polar olan 
çözücüler kullanılır. İzoflavonlar,  flavanonlar,  dihidroflavonoller  ile flavon ve fla-
vonollerin metillenmiş türevleri  gibi az polar olan aglikonlar için genellikle ben-
zen, kloroform,  eter veya etil asetat gibi çözücüler kullanılır. Eğer kullanılan bitki 
steroller,  karotenoitler,  klorofiller  ve benzeri maddeler taşıyorsa petrol eteri 
veya hekzan ile bir ön ekstraksiyon gereklidir.  Ancak bu durumda, izoflavonlar, 
rotenon'lar  gibi bazı flavonoit  aglikonları ile çok metillenmiş flavonoitlerin,  bu 
çözücülerde az veya çok eridiği dikkate alınmalıdır. 

Heterozit yapısındaki flavonoitlerle  hidroksilli flavonlar,  flavonoller,  biflavo-
noller, auron ve kalkonlar gibi polar aglikonlar aseton, alkol, su veya bunların ka-
rışımları  ile ekstre edilir. Bu tip flavonoitler  için en çok kullanılan solvan sistemi 
metanol: su (1:1) karışımıdır.. 

Birden fazla oz taşıyan heterozitlerle  flavon diolier, kateşoller ve prosiyani-
doller, kaynar su ile tüketilirler.  Flavonozit ve antosiyanozitlerle antosiyanidolle-
rin ekstraksiyonunda ortamın asitlendirilmesi, ekstraksiyonu kolaylaştırır  ise de 
heterozitlerin  asitli ortamda hidroliz olabileceği dikkate alınmalıdır, 

Elde edilen ekstreden bazı işlemlerle ön temizleme yapılır. Bundan amaç, 
heterozitlerin,  polar veya az polar aglikonların birbirinden ayrılmasıdır.  Bunun 
için çeşitli polaritedeki çözücülerden yararlanılır.  Laboratuvar  çalışmalarında, 
bu amaçla CCD (Counter Current  Distribution) tekniği de kullanılabilir. 

Özellikle o-dihidroksi fenol yapısında olanları çöktürmek için önceleri kurşun 
asetat kullanılırdı. Fakat oluşan kompleks parçalanırken  meydana gelen kurşun 
tuzları, flavonoitleri  kuvvetle adsorbe ettiğinden verim düşmektedir. Bugün çök-
türme için polivinilpirolidon kullanılmaktadır. 

Flavonoit ekstrelerinin  yabancı maddelerden kurtarılması  için aktif  kömür-
den yararlanılmaktadır. 

Elde edilen temizlenmiş ekstreden flavonoitlerin  ayrılması için sütun kro-
matografisi  uygulanır. Kromatografide  adsorban olarak silikagel, alimünyum oksit, 
sellüloz, poliamit veya sefadeks kullanılabilir. Kuru kolon tekniği ile daha iyi sonuçlar 
alınmaktadır. 

Flavonoitlerin bitkideki rolü hakkında pek fazla birşey bilinmemekle beraber 
polifenolik  yapıda olduklarından oksido-redüksiyon olaylarına girdiği ve büyüme 
sırasında rol oynadığı tahmin edilmekedir. Diğer pigmentlerin oluşmasına yardım 
eder. Fungusit etkide olduğundan bitkileri parazitlere  karşı korur. 
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Flavonoit içeren droglar  eskiden boya olarak kullanılıyordu (Genista tinctoria 
çiçekleri, Quercus  velutina  kabukları). Fakat bu gün artık bu amaçla kullanılmamak-
tadır. 

Birçok flavonoitler  diüretik ve diyaforetik  (terletici) dir (Fİ. Chamomillae, 
Fİ. Sambuci, Fİ. Tiliae, Herba Equiseti). Bazıları antispazmotik tesirlidir  (Radix 
Liquiritiae, apigenol). 

Izoflavon türevleri,  halkanın açılmasıyla meyana gelen stilbenik strüktür  ile 
izah edilen östrojenik bir etki de gösterir.  Bu özellikten hayvan yetiştirmede fay-
dalanılmıştır. Batı Avustralya'da, Trifolium  subterraneum (genisteol, 5,7,4'-tri-
hidroksi izoflavonol ihtiva eder) bu bu maksatla kullanılmağa başlanmıştır. 

Dietilstilbesterol 

Sonraları  Medicago sativa  ile Trifolium  repens'in,  T.  subterraneum'dan  çok daha 
aktif  olduğu görülmüş ve bu etki bitkideki kumestan grubu flavonoitler  ile açık-
lanmıştır. Başka araştırmalarla,  birçok flavonoitte  az çok östrojenik etki bulunduğu, 
hatta kersetol ile kemferol'ün  de zayıf  ta olsa östrojenik etki gösterdiği tesbit edil-
miştir. Yapılan bazı araştırmalara  göre, flavonoitler  doğrudan östrojenik bir etki 
göstermezler,  sadece progesteronu bloke ederler. 

1936 da limondan elde edilen bir favonoit  karışımının kapiler permeabiliteyi 
azaltan etkide olduğu görülmüştür.  Bu karışım hesperidin (hesperetol) ve eriyo-
diktin (eriyodiktiyol) içerir.  Bu maddelere askorbik asitçe zengin başka bitkiler-
de de rastlanmıştır:  Portakal, limon, kuşburnu, kırmızı biber. Buna P vitamini, 
sitrin veya biyoflavonoit  adı verilmiştir.  Diğer flavonoitlerin  de benzer etkileri 
vardır. 

Flavonoitlerin P vitamini aktivitesi bir teoriye göre 3',4' pozisyonundaki iki 
-OH grubundan ileri gelmektedir. Bu maddeler, bu gruplarından dolayı hidrojen 
transportörü  olarak rol oynarlar.  Oksitlenerek ortokinon haline geçebildikleri 
gibi tekrar  "hidrojen bağlıyarak eski hallerine dönebilirler.  Bu reaksiyonun yü-
rüyebilmesi için bu iki hidroksil grubunun serbest olması gerekir.  Bu sebeple 
meselâ 4'-metiltetrahidroksiflavanon  olan hesperetol veya bunun heterozidi, bu 
etkiyi göstermez. 

Diğer taraftan,  kinonik bünyeye geçmeğe elverişli flavonoit'ler  etkilerini an-
cak askorbik asit ile birlikte iken göstermektedirler. 
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fenolik  yapı ortokinonik yapı 

Bu etki mekanizmasının şöyle olduğu ileri sürülmektedir. 

Askorbik asit bir oksidaz etkisi ile dehıdroaskorbik  asit haline geçer ve bir mo-
lekül H , 0 2 serbest kalır. Bu madde flavonoitin  oksitlenip kinonik hale geçmesine 
sebep olur. 

H O — C 0 = C , l j n 
|| — I 2 2 

H O — C 0 = C 
I I 

Askorbik asit Dehidroaskarbik  asit 

Bilinmektedir ki adrenalin, kapilerleri  normal konstriksiyon halinde tutan mad-
dedir ve kapiler cidarının resistansını bu madde sağlar. Adrenalin organizmada, 
oto oksidasyon ile çabucak parçalanır.  İşte flavonoitler  bu otooksidasyonu kuvvetle 
inhibe ederek adrenalinin damarlar  üzerindeki etkisini uzatmış olur. 

Flavonoitlerin bu etkileri üzerinde başka açıklamalar da yapılır: Etki mekaniz-
ması çeşitli teorilerle  açıklanmaya çalışılırken bir yandan da flavonoitlerin  bir vi-
tamin sayılamıyacağı, hatta etkilerinin şüpheli olduğu da iddia ediliyordu. Fakat son 
yıllarda yapılan birçok araştırma damar frajilitesini  ortadan kaldırıcı »kişini 
teyid etmekte ve flavanon, flavonol,  izoflavon, kateşol ve kalkonların kapiler re-
zistansı arttırdığı,  deneylerle ispatlanmaktadır. 

Bazı araştırıcılara  göre, flavonoitlerden  asıl piknogenoller ve daha çok ta bun-
ların oligomerleri,  bu etkiyi gösterir.  Yapılan araştırmalar,  kollagen liflerinin,  ör-
neğin bioflavonoitlerle,  75° C lik suda 10 saniyede kasılmasına karşılık, piknofla-
vonların oligomerleriyle  210 saniyede kasıldığını ve kasılma kuvvetinin de belirgin 
biçimde düştüğünü göstermiştir. 

Bu araştırıcılara  göre sözü geçen oligomerik piknogenoller ağız danveya perku-
tan olarak etkilidir. Etki mekanizması ise üçlü bir sistem gösterir:  Bir taraftan  da-
mar çeperindeki kollagen liflerinin  arasına girerek  çapraz bağlar sağlanmakta ve 
kollagenin .dolayısıyla damar çeperinin direnci artmakta, diğer taraftan  oligomerik 
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piknogenoller, histidin dekarboksilaz enzimini inhibe etmekte böylece histamin 
seviyesini düşürmektedir,  üçüncü etki, C vitamininin kolesterolü, karaciğerde  saf-
ra asitlerine dönüştürme işlemine yardım etmek suretiyle, damar çeperinde ko-
lesterol birikmesinin önlenmesidir. 

Birçok flavonoidin bazı mikroorganizmalara  karşı antibiyotik etkide olduğu da 
deneylerle gösterilmiştir.  Antiviral flavonoitlere  örnek olarak kersetol gösterilebi-
lir. Bu madde Hepesvirus  homlnis'e  etkili bulunmuştur. 

Flavanon ve dihidroflavonoller  fungustatik  veya fungutoksik  özellik gösterirler, 
özellikle Citrus flavonoitlerinin  fungustatik  özelliği vardır. 

Bazı flavonoitlerin  kanserli hücreler  üzerine bazı etkileri olduğu saptanmıştır. 
Ancak bu etkiler çok belirgin değildir. 

Flavonların bazı yarısentetik türevleri  de tedavi alanına girmeğe bışlamıştır. 

7-hidroksiflavon  ile etil bromasetat'ın kondansasyon ürünü, koroner  vazo-
dilatatör olarak, nitrogliserine  nazaran daha aktiftir. 

Flavonların etil eter ve hidrazitleri-kontraseptiftir. 

7-(î-dimetilamino etoksi flavon, antiflojistik,  koleretik, spazmolitik ve anti-
histaminik etkisinden dolayı müstahzarlarda  yer almıştır. 

7-hidroksi, 8-dialkil aminometil flavon, kalp stimulanı olarak, 3-dimetila-
mino metil flavon, antikonvulsan, analjezik ve bronkodilatatör  olarak kullanılmak-
tadır. 

Birçok flavonoit  üzerinde araştırmalar  devam etmektedir. 

Türkiyede'ki müstahzarlar  arasında ise ancak birkaç tanesinde flavonoit  bulun-
maktadır. Bunların hepsi, rutozit veya bunun yarısentetik türevi, trihidroksi  etil 
rutin ihtiva etmekte, bu madde bazı müstahzarlarda  C vitaminiyle kombine halde 
bulunmaktadır Hesperetol taşıyan bir müstahzardan bu flavanon sonradan çıkarıl-
mıştır. 

FRUCTUS PETROSELINI 

. Petroselinum sativum  (Umbelliferae),  maydanoz bitkisinin meyvaları etken mad-
de olarak bir uçucu yağ ve bir flavon heterozidi (apiozit) taşır. Apiozit apigenolün 
glukoz ve apioz ile meydana getirdiği bir heterozittir.  Drog bu heterozitten dolayı 
diüretik etki gösterir. 

Drogtaki uçucu yağda bulunan apiol emenagog tesirlidir 

Maydanozun yaprakları  da idrar  arttırıcı  ve menstruel bozukluklarda emena-
gog olarak kullanılır. 
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HERBA RUTAE 

Ruta graveolens  (Rutaceae), sedef otu bitkisinin toprak üstü kısımlarıdır. 
R. graveolens  çok senelik, otsu bir bitkidir. Sarımsı-yeşil renkli çiçek açar. Hoşa git-
meyen bir kokusu vardır.  Lezzeti acı ve yakıcıdır. Akdeniz bölgesi bitkisidir fakat 
bütün Avrupa'da yetişir. Memleketimizde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. 

Bitki % 0.1 kadar uçucu yağ taşır ve kokusu, bu yağın % 90 ını teşkil eden 
metil nonil ketondan ileri gelir. Türkiyede yetişen R. chalepensis uçucu yağında 
% 47.25, R. montana uçucu yağında % 84.17 oranında metil-n-nonil keton bu-
lunduğu tesbit edilmiştir(*). 

Drog % 1-2 kadar rutozit içerir.  Droğun 100 g'ında 390 mg C vitamini bulun-
duğu da tesbit edilmiştir. 

H. Rutae enfüzyonları,  stomaşik antispazmodik olarak kullanılır. 
Bitkide bulunan furanokinolein  alkaloitleri nedeniyle drog, derinin güneşe 

hassasiyetini artırır  (fotosansibilizasyon). 

Histeri ve epilepside yatıştırıcı bir etkisi vardır.  Bu etki uçucu yağından ileri 
gelir. Drog, menstürasyon bozukluklarında emenagog olarak da kullanılmaktadır. 

Bitki rutozidinden dolayı kullanılmadığı gibi rutozit elde edilişinde de kaynak-
olarak yararlanılmaz.  Fakat P vitamini aktivitesi gösteren bu heterozit ilk defa  Ru-

(*) N. Tanke.-, B. Şener, N. Noyanalpan, J. Levvis - Türkiye Ruta uçucu yağlarının metil 
-n-nonilketon açısından değerlendirilmesi  - Ankara Ecz. Fak. Mec. 10, 61 (1980) 

OH 

0 
II 

C H 3 — C — ( C H 2 ) 8 - C H 3 

Me'til nonil keton Rutozit 
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ta graveolens'tte  keşfedilmiştir.  Bu gün rutozit Avrupa'da Fagopyrum  esculentum 
(Polygonaceae) bitkisinden elde edilmektedir. Bu bir senelik bir bitki olup 80 cm 
yüksekliğindedir. Avrupa'da meyvaları besin olarak (% 65 nişasta, % 10 protid 
% 2 redüktör  şeker ihtiva eder) kullanılır ve bu amaçla kültürü yapılır. Yaprakları 
%2-3 rutozit içerir.  Kültürü kolay olduğundan, rutozit miktarı çok fazla olmamakla 
beraber,  bu heterozit için kaynak olarak yetiştirilmektedir. 

Bitki kaynar etanolle (endüstride sıcak havayla) stabilize edildikten sonra eta-
nol veya izopropanol ile ekstre edilir. Yoğunlaştırlır,  süzülür, soğutulur, rutozit 
krsitallenir. 

Rutozit elde edilen diğer bitkiler Sophora japonica (Leguminosae) ile Eucalyptus 
macrorrhyncha  (Myrtaceae) dır. 

S. japonica Uzakdoğu bitkisidir. 15-20 m yükseklikteki bu ağaç, Avrupa'da süs 
bitkisi olarak yetiştirilir.  Bu ağacın çiçek tomurcuklan % 15-20 kadar rutozit ta-
şır. Rutozit, tomurcuklardan  kaynar etanolle tüketilir.  Soğutulunca çöker. 

E. macrorrhyncha  da Avustralya aa yetişen 25-35 m yükseklikte bir ağaçtır. 
Yaprakları  % 10 kadar rutozit taşır. Buradan kaynar su ile alınır. Soğutulunca çöker. 

Güney Anadolu'da ve Ege'de yetişen bir bitki olan Ruta chalepensis'in  çiçekli 
dallarında % 3.8 rutozit bulunduğu tesbit edilmiştir(*). 

Rutozit, kapilerlerin  direncini arttıran  ve permeabiliteyi azaltan etkisinden dola-
yı arterioskleroz  ve hipertansiyonda, venlerdeki dolaşım bozukluklarında kullanılır. 

HERBA BURSAE PASTORIS, Çobançantası 

Cruciferae  familyasından olan Capsella bursa pastoris Avrupa'da yaygındır, Tür-
kiyede de bulunmaktadır. Bitkinin toprak üstü kısımları kullanılır. Flavonoitlerden 
5,7,3'—trihidroksi  4'-metoksiflavon  olan diosmetol ile bunun ramnoz ve glukoz 
(rutinoz) ile oluşturduğu flavonozidi,  diosmozit taşıdığı tesbit edilmiştir. 

OH 

Diosmozit 

Drog, böbrek taşlarına karşı, hemorraji  ve menorrajide kullanılır. 

(*) M. Tanker, T. Baytop - Ruta chalepensis  L. Türünde Bulunan Rutin Hakkında - istanbul 
Ecz. Fak. Mec., 3, 204 (1967). 
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FOLİA BETULAE 

Betula (Betulaceae) türİerinin  yapraklarıdır.  En çok B. alba drog elde etmede 
kullanılır. Kabuğu gümüşümsü beyaz renkli ağaçlardır.  Kabuğun rengi, kabukta 
fazla miktarda bulunan ve betulin (=betulinol) adı verilen bir triterpenden  ileri 
gelmektedir. 

Yapraklar  diüretik olarak kullanılmaktadır.  Diüretik etki flavonoitlerinden  ve 
uçucu yağından ileri gelmektedir. Yapraklardan  mirsitrozit  ve hiperozit adında iki 
flavon heterozidi izole edilmiştir. 

B. alba'ya Türkçe Huş ağacı adı verilmektedir.  Çoğunlukla Doğu Karadeniz 
bölgesinde yetişmekte olan bu ağaca İç Anadolu'nun doğusunda da rastlanmak-
tadır. 

FLOS CRATAEGI 

Crataegus oxyacantha  ve .C. monogyna  (Rosaceae) nin çiçekli dal uçlarıdır.  He-
men hemen bütün Avrupa'da bulunan Crataegus'lar  Kuzey Afrika'ile  Asya'nın ba-
tısında da yaygındır. Kuzey Amerika'da naturalize olmuştur. Türkiye'de de birçok 
Crataegus doğal olarak yetişmektedir.  Yukarıdaki türlerden  C. oxyacantha'ya  henüz 
rastlanmamış olmasına rağmen C. monogyna  çok yaygın olarak bulunmaktadır. 

Bitkinin çiçekli dal uçları çiçeklenme tamamlanınca toplanır. İnce tabaka ha-
linde serilip çabucak kurutulur.  Drog bir korimbus durumunda olan çiçekler ile 
yanında bulunan birkaç yapraktan ibarettir.  Odunlaşmış kısımları ihtiva etmemeli-
dir. Kokusu, az miktardaki uçucu yağından ileri gelir ve anizaldehitten dolayı, hoş 
değildir. 

Eskiden beri kalp sedatifi  olarak kullanılan bu droğun etken maddesini araştır-
mak için birçok çalışma yapılmış fakat  triterpenik  bileşikler izole edilmesine rağ-
men steroidal heterozitlerle  alkaloitlere rastlanmamıştır.  Etkinin daha ziyade fla-
vonoitlerinden ileri geldiği tahmin edilmektedir. Çiçeklerden hiperozit (kerse-
tQİ galaktozidi), yapraklardan  da viteksin izole edilmiştir. Viteksin 5,7,4'-trihid-
roksiflovan  olan apigenol'ün 8-C glukozidi'dir. Ayrıca viteksin 7-ramnozit te izole 
edilmiştir. 

Yapraklarda  lökoantosiyanidol dimerlerinin de bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Dimerizasyon 3 veya 4 teki -OH gruplarından,  3-4 bağı şeklinde oluşmuştur. 

Flores Crataegi, kalbi kuvvetlendirir  ve kontraksiyonu hafifletir.  Drog sem-
patik sinir sisteminin sedatifidir  ve antispazmodik bir etki de gösterir.  Koronerler 
üzerinde vazodilatatör etkisi olduğu ve. hafifçe  hipotansif  etki gösterdiği de tesbit 
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edilmiştir. Organizmada birikmez ve fazla toksik değildir. Kalp ritminin bozulma-
sında arteriokslerozda,  antispazmodik ve sinir sistemi sedatifi  olarak verilir. 

Lespedeza capitata 

Leguminosae familyasından bir Kuzey Amerika bitkisi olan Lespedeza capitata 
Akdeniz ikliminde de yetişirilebilmektedir.  60-120 cm'ye kadar yükselen çok yılık 
bir bitkidir. Yapraklı dallan drog olarak kullanılmaktadır. 

Drogta kateşik tanen ve kateşoller yanında % I kadar da flavonoitler  bulunmak-
tadır. İzole edilen lespekapitozit'in sonradan homoorientin ile aynı madde olduğu 
anlaşılmıştır. Bu bileşik 5, 7, 3', 4'-tetrahidroksi  flavon olan luteolol'ün 6-C hetero-
zididir. Oz kısmı bir holozittir. 

Drog aktif  bir antiüremiktir.  Bu etkinin flavonoitlerden  ileri geldiği tesbit edil-
miştir. Nefritte,  kandaki üre miktarını düşürmek için kullanılır. Ateromlara  karşı, 
koruyucu olarak verilir.  Toksik olmadığından iyi tolere edilir. 

C O R T E X V I B U R N I 

Bir Kuzey Amerika bitkisi olan Viburtıum  prunifolium'un  (Caprifoliaceae)  dal 
ve gövde kabuklarıdır.  3-8 m ye kadar yükselen bitki, Avrupa'da süs bitkisi olarak 
yetiştirilmektedir. 

Kabuklarının yüzeyi esmer-kırmızı  renklidir.  İç yüzü pembemsi esmer renkli 
olup uzunlamasına ince çizgilidir. Kokusu Radix Valerianae'yi hatırlatır.  Lezzeti 
hafif  astrenjan ve acıdır. Korteks parankimasında bol miktarda druza rastlanır. 

Etken maddesini flavonoitler  teşkil eder. Kabuktan bir biflavonoit  olan ve daha 
çok Gymnospermae'de bulunan amentoflavon izole edilmiştir. Bu madde 5,7,4'-tri-
hidroksi flavon olan apigenol'ün dimeridir. 

Amentoflavon 
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Drogda analjezik etkili bir heterozit te bulunmaktadır; salikozit. Bu madde şali-
si) alkolün heterozididir. 

Drog uterus üzerinde (invivo ve invitro) spazmolitik bir etki gösterir.  I gram 
drog 500 mg papaverinin etkisine eşdeğerdir. 

FLOS SAMBUCI (TK) Mürver  Çiçeği 

Sambucus nigra (Caprifoliaceae)  bitkisinin çiçek açma mevsiminde toplanmış 
çiçek durumlarıdır.  3-5 m ye yükselen bitki Avrupa'da, Kuzey Afrika'da  ve Batı 
Asya'da yetişir. Türkiye'de, özellikle Kuzey Anadolu bölgesinde olmak üzere, ol-
dukça yaygındır. 

Drog toplandıktan sonra çabucak ve iyi havalanan bir yerde kurutulmalıdır, 
yoksa siyahlaşır. Sarımsı beyaz renkli, hafif  kokulu ve müsilajlı lezzette bir drogdur. 

Müsilaj ve % 0.3 ü geçmeyen miktarda uçucu yağ taşır. Etken maddesi flavo-
noitlerdir.  Drogtan rutozit ve izokersitrozit  (=kersetol 3-glukozit) izole edilmiş-
tir. 

Yapraklarından siyanogenetjk heterozit elde edilmiştir. 

Drog halk arasında diüretik ve müsilajından dolayı emoliyan olarak kullanıl-
maktadır. Yüksek dozda kusturucudur. 

Mürver  bitkisinin dallarından ayrılan mürver  özü, bitkisel organları  mikros-
kopta incelemek için kesit almakta kullanılır. 

HERBA V I O L A E TRICOLORIS ( T K ) Hercai Menekşe 

Türkiye'de oldukça yaygın bir bitki olan ve Avrupa'da da yetişen Viola  tricolor 
(Violacaea) bitkisinin, çiçek açma zamanında toplanarak kurutmuş topraküstü 
kısımlarıdır. 

Flavonoit ve antosiyanozitleri içeren ve diüretik olarak kullanılan birdrog-
tur. önceleri violakersetin adı verilen, sonradan rutozit olduğu anlaşılan bu bileşik-

CHnOH 

Salikozit 
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ten başka delfinidol türevi bir antosiyanozit te izole edilmiştir. Drogtan p-kuma-
rinik asit türevi bir bileşik de elde edilmiştir. 

Ginkgo biloba 

Asya'nın doğusunda yetişen bir bitki olmakla beraber Avrupa'da ve yurdumuz-
da süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir  (Resim 49). Çin'de eskidenberi halk ilâcı 
olarak kullanılan G. biloba yaprakları,  kuvvetli antispazmodik bir etki gösterir.  Bu 
yapraklardan  birçok flavonoit  elde edilmiştir:kemferol,  kersetol, luteolol ile bun-
ların heterozitlerinden  başka bazı biflavonoitler  (amentoflavon,  ginkgetin, bilobetin) 
ve kateşoller. 

SEMEN C A R D U I MARIAE 

Silybum marianum (Compositae) 40-150 cm'ye kadar erişen iki yıllık bir bitki-
dir; Avrupa'da, Afika'nın  kuzeyinde ve Asyan'nın batısında rastlanır.  Türkiye'de 
de, Batı ve Güney Anadolu'da yaygındır. Özellikle İzmir-Aydın-Denizli civarı ile 
Mersin-Adana-Antakya yöresinde çok sık rastlanır. 

S.marianum'un  kapitulumları terminaldir.  Drog olarak kullanılan siyah renkli 
aken tipindeki meyvaların tohumlarıdır.  Flavonoitleri flavonolignan türevidir.  Fla-
vonolignanlar, taksifolol  adı verilen flavanole, koniferil  alkol katılmasıyla oluşur. 
Meyvalardan elde edilen silimarin isimli maddenin, sonraları  bazı flavonolignanlarla 
taksifololün  bir karışımı olduğu anlaşılmıştır. 
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Ortaçağdanberi  tanınan ve ilâç olarak kullanılan droğun antihemorajik etkide 
olduğu, böbrek taşlarında ve karaciğer  bozukluklarında yararlanıldığı  bilinmekte-
dir. Silimarin'in hepatoprotektör  olduğu, sıçanlar üzerinde yapılan deneylerle or-
taya çıkarılmıştır. 

Türkiye'de iki alttür bulunmaktadır: S. marianum ssp. marianum ve S. marianum 
ssp. anatolicum; ikisi de aynı etken maddeleri taşır ve silimarin oranı % l' in üzerin-
dedir. Denizli-Pamukkale'den toplanan örneklerde  bu oran % 2 yi geçmektedir. 

DAVIS'in Türkiye Florası'nda Silybum marianum ile Carduus marianus sinonim-
dir. Türkiye'de Carduus marianus ekstresi taşıyan bir müstahzar bulunmakta ise de 
bu müstahzar ,Batı Anadolu'da yaygın olarak bulunan ve kök kabukları haşlanarak 
kullanılan Scolymus hispanicus (Akkız) kök kabuklarından elde edilen ekstre ile ha-
zırlanmaktadır*). 

FLOŞ HELICHRYSI , A l t ın çiçeği, Gudema otu 

Helichrysum  (Compositae) türleri  Avrupa'da ve yurdumuzda yaygın olan, 30-
50 cm boyunda çok yıllık otsu bitkilerdir.  Bir korimbus teşkil eden çiçek durumun-
da ivolukrum brakteleri  sarıdan kırmızıya kadar değişen renkte ve kalıcıdır. Brak-
teleri beyaz renkli bazı türler  de vardır. 

Çiçek durumları  çok az uçucu yağ taşıdığından özel kokuludur. Halk arasında 
diüretik ve börek taşlarını düşürücü olarak kullanılan bu bitkiler etken madde olarak 
flavonoitleri  taşırlar. 

Helichryum  türleri  arasında H. arenarium bazı kodeks ve farmakopelerde  yer 
almıştır. Avrupa'da yetişen bir tür olmak dolayısıyla Avrupa ülkelerinde çay ola-
rak ta çok kullanılan bu bitki, başlıca kemferol  diglukozidi olan bir flavonol heterozi-
di ile flavanon ve kalkonları taşımaktadır.  Sarı rengi veren izosalipurpurozit'tir 

( * * ) M. Tanker, M. Yenen, Y. Sarıoğiu - Scolymus  hispanicus  L. Kök Kabukları Ekstrelerinin 
Farmakolojik Etkileri I. Antispasmodik Etki. -Pharmacia -JTPA 24, 95 (1984) 
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(2' 4,4',6-tetrahidroksi  kalkon 6'-glukozit). Salipurpurozit  ve naringetol gibi renksiz 
flavonoitler  de vardır. 

Fakültemizde, Türkiye'de yetişen türleri  Farmasötik Botanik yönünden ince-
liyen bir araştırma yapılmıştır(*). 

Türkiye Helichrysum  türlerinin  flavonoitleri  üzerinde ise İstanbul Üniv. 
Eczacılık Fakültesinde çalışılmıştır. Bu çalışmalara göre, Türkiye'deki Helichrysum 
lardan 5,7-dihidroksi 3-metoksi flavon, 5,7-dihidroksi 3,8-dimetoksiflavon,  3,5-di-
hidroksi 6,7,8-trimetoksiflavon  ve 3,5,7-trihidroksi  6,8-dimetoksiflavon  izole edil-
miştir. 

R A D I X O N O N I D I S 

Ononis spinosa (Leguminosae) bitkisinin kökleridir.  Avrupa'da, Batı ve Güney 
Asya ile Afrika'nın  kuzeyinde yaygın olan bitki yurdumuzda da bulunmakta ve ka-
yışkıran adıyla bilinmektedir. Drogtan bir izoflavon heterozidi olan ononin izole 
edilmiştir. 

Böbrek taşlarında, diüretik etkisinden dolayı kullanılır. 

Hesperidozit, Hesperidin, Si tr in, P v i tamin i 

Citrus (Rutaceae) ların olgunlaşmamış meyvalarının perikarpından elde edil-
mektedir. örneğin kurutulmuş portakal kabuklarında % 8 oranında bulunur. Bu 
heterozit, hesperetol'ün 7 ramnozido glukozididir. Rutozit gibi kapiler frajiliteye 
karşı kullanılır. 

Hesperozit elde etmek için genellikle iki yöntemden biri kullanılır: Kurutul-
muş portakal kabukları önce petrol eteri ile tüketilerek uçucu yağı alınır. Sonra, 
metanol ile heterozitler  tüketilir.  Çözücü yoğunlaştırılır,  asetik asit ilavesiyle 
hesperidozit çöktürülür. 

İkinci yöntemde, parçalara bölünen portakal kabukları alkali ile tüketilir, 
sonra ekstre asitlendirilir.  Çöken heterozit, formamitte  eritilip aktif  kömürden ge-
çirilerek  temizlenir. Hesperidozit kolayca kristallenir. 

(*) N. Tanker, G. Sezik - Türkiye'de Yetişen Helichrysum  Türleri  Üzerinde Farmasötik 
Botanik Yönünden Araştırmalar  - Ankara Ecz. Fak. Mec., 8, 19 (1978). 
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Luteolol 

Pek çok bitkiden izole edilmiş bir flavon türevidir.  Bazı bitkilerde serbest 
olarak ve çoğunda heterozit halinde bulunur. Luteolol 5,7,3,' 4'-tetrahidroksifla-
vondur. 7. karbona bağlı -OH grubu ile heterozit meydana getirir. 

Luteolol, diüretik olarak etki eden bir maddedir. Zeytin yapraklarında  Digitalis 
yapraklarında,  Labiatae familyasından birçok bitkinin drog olarak kullanılan yap-
raklarında (Fol. Menthae, Fol. Rosmarini, Fol. Thymi, Fol. Salviae) ve Compositae 
familyasından birçok bitkiden elde edilen droglarda (Flos Chamomillae Romanae, 
Flos Chamomillae Matricariae,  Cynara  scolymus  yapraklarında)  bulunmaktadır. 

Derris  el l ipt ica (Leguminosae) 

Derr'ıs  elliptica, Asya'nın güneyinde yetişmekte olan ve kökleri ensektisit olarak 
kullanılan bir bitkidir. B'tkinin kökleri I cm kadar kalınlıkta esmer-gri  renkli ve 
uzunlamasına çizgilidir. 

Etken madde başlıca rotenondur  ve köklerde % 8 kadar bulunur. Rotenon 
izoflavon türevi bir madde olarak ta kabul edilir. Hakikatte furan,  piran, piron ve 
iki tane de benzen halkasından oluşmuş bir halka sistemi vardır. 

OH 

HO 0 

Luteolol 

CHj 
II 

OCH 3 
O C H 3 

Rotenon 
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Bitkinin ya kökleri, toz edildikten sonra talk ile dilüe edilmek suretiyle, yahut 
ta % 5 rotenon içeren ekstreler,  aynı amaçla kullanılmaktadır.  Rotenon soğuk 
kanlı hayvanlara temas yoluyla etkiyen bir zehirdir.  Sıcak kanlılarda ağız yoluyla 
zehirli bir etkisi yoktur. Ancak İV. enjeksiyonları solunum felci  meydana getirir. 

Bu ilâçtan en çok fitofarmaside  faydalanılmaktadır.  Antelmentik olarak ta 
kullanılır. , 

F O L İ A MYRTILL I ve FRUCTUS MYRTILL I 

Vaccinium  myrtillus  (Ericaceae) bitkisinin kurutulmuş yaprakları  ve meyvaları, 
drog olarak kullanılmaktadır.  Orman altlarında, gölgelik yerlerde ve humuslu top-
rakta yetişen, 20-60 cm yükseklikte, çok dallanmış bir bitkidir. Yapraklan çok kısa 
saplı, oval ve kenarları  ince dişlidir. Meyva bir bakka olup olgunlaştığı zaman rengi 
mavimsi siyahtır ve çok sayıda küçük tohum taşır. 

Bitki Avrupa'da, Asya'da ve Kuzey Amerika'da bulunmaktadır. Yurdumuzda 
da Kuzey Anadolu dağlarında rastlanmaktadır. 

Yapraklarda  % 2-5 oranında organik asitler bulunur. Özellikle kinik asit ve 
malik, benzoik, süksinik asitlere rastlanmıştır.  Flavonoitlerden kersetol'ün ara-
binozidi ve % 6-11 oranında kateşik tanen taşımaktadır.  Yapraklarda  ayrıca triter-
penik asitler de bulunur. 

Yapraklar,  sulu ekstreleri  halinde hipoglisemiyan olarak kullanılır. Bu etki-
nin yapraklarda  bulunan ve neomirtillin adı verilen gallik asit türevi bir hetero-
zitten ileri geldiği ifade edilir. Yapraklar  astrenjan ve antidiyareik olarak ta kul-
lanılır. 

Meyvalar ise antosiyanin bakımından zengindir ve taze meyvalarda % 5 ora-
nında bulunur. Antosiyanozitler  arasında en çok bulunan delfinidol heterozididir. 
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Mirtillin adı verileri  madde başlıca delfinidol glukozidi taşıyan, bir antosiyanozit-
ler karışımıdır. 

Meyvalar, Avrupa'da reçel hazırlamakta çok aranan bir besindir. Taşıdığı pektin 
şeker ve organik asitlerden dolayı reçel hazırlamağa elverişlidir.  Astrenjan ve anti-
diyareik bir etkisi vardır.  Barsaktaki patojen mikroorganizmalara  karşı antimikro-
bien etki gösterir.  Ekstre ve tentürleri,  bu etkiden dolayı, dahilen barsak enfek-
siyonlarında, haricen de bazı ekzema ve stomatitlerde kullanılır. 

Meyvalardan antosiyanozit kaynağı olarak yararlanılır.  Elde edilen antosiyano-
zitlerin belirgin P vitamini etkisi vardır. 

Antosiyanozit elde etmek için, meyvalar sıkılır ve usare 20-25 gün fermantas-
yona bırakılır.  Fermantasyon Saccharomyces  oviformis  yardımıyla ve 20°-25°C de 
yapılır. Bu süre sonunda şeker miktarı % 0.15 in altına düşer. Usare, sellüloz üze-
rinden süzülerek reçine, tuzlar ve serbest antosiyaninlerden kurtarılır.  Sulu sü-
züntü vakumda, kuruyuncaya kadar buharlaştırılıp  Bakiye 96° lik etanolle yıka-
narak kalan reçine, organik asitler ve antosiyanin genollerinden kurtarılır.  Sonra 
suyla alınır. Sulu ekstre süzülür ve vakumda buharlaştırılır.  Böylece kırmızı-mor 
renkli, astrenjan özellikte bir toz elde edilir. Bu toz % 70 antosiyanozit taşımak-
tadır. 

Türkiye'de V.  myrtillus'tan  başka V.  arctostaphylos,  V.  uliginosum, V.  vitis  idaei' 
de bulunmakta ve Kuzey Anadolu dağlarında rastlanmaktadır.  Bu türlerin  flavonoit 
ve antosiyanozitleri üzerinde bir çalışma yapılmamıştır. 

Cynara scolymus, Enginar 

Çiçek tablası ve brakte tabanları yenen bu bitkinin yaprakları,  taşıdığı flavo-
noitlerden dolayı diüretik ve koleretik etkilidir. 

Cynara scolymus  (Compositae), 1-1.5 m ye kadar yükselebilen, çok yıllık bir 
bitkidir. Birinci yıl çok büyük yapraklardan  oluşan bir rozet verir.  Rozet yaprak-
ları derin parçalı olup iç yüzde tüylüdür. İkinci yıl bu rozetin ortasından, boyuna 
oluklu, üst kısmında dallanan bir gövde çıkar. Gövde yaprakları  sapsız ve daha 
küçük olup loblu veya hemen hemen tam kenarlıdır. 

Enginar (C. scolymus),  yabani enginarın (C. cardunculus)  kültüre alınmış ve 
ıslah edilmiş bir varyetesidir  (var. sativa).  Yabani enginar bir Akdeniz bitkisidir. 
Enginar da aynı bölgede yetiştirilir.  Yabani enginarda yaprak parçalarının  uçların-
da uzun ve sivri bir diken vardır. 

Eczacılıkta kullanılan, kültür bitkisinin yapraklarıdır.  Su miktarı az olduğundan 
birinci yıl yapraklarının  toplanması ve toplamanın yaz aylarında yapılması ter-
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cih edilmektedir. Avrupa ülkelerinde yalnız bu amaçla, enginar yetiştirenler 
vardır. 

Yaprakların  kurutulması dikkat isteyen bir iştir. Sonbaharda toplanan yapraklar 
% 90 civarında su taşır. Orta damar çok kalın ve tüylü olduğundan ve ayrıca yap-
rağın alt yüzü de tüylerle kaplı bulunduğundan yaprağı kurutmak zordur.  Ayrıca 
yaprağın etken maddeleri de kolayca okside olabilecektir. Bitkide oksidaz enzim-
leri de bol miktarda mevcuttur. Drog çok hacimli olduğundan stabilizasyon yoluy-
la enzimlerin etkisini kaldırmak ta uygulanabilir değildir. Yapılan araştırmalara 
göre en uygun kurutma şekli şöyledir: yazın toplanan ve orta damarı ayrılan yap-
raklar,  ince tabaka halinde yayılır, kuvvetli havalandırma ile 40°C de kurutulur. 
Yazın toplanan yapraklardaki  su miktarı % 82-85 kadardır.  Orta damar droğun 
ağırlıkça yarısını teşkil eder, su miktarı fazla fakat  etken madde oranı azdır. Orta 
damar önceden ayrılırsa  kurutma daha kolay olur. Daha yüksek derecede ısıtılırsa 
etken madde miktarı azalır. 

Uygun koşullarda kurutulan drog iç yüzde beyazımsı, dış yüzde yeşil renk-
lidir. Enginar yaprakları  çok acı lezzetlidir. 

Droğun etken maddeleri polifenolik  bileşiklerdir;  bunlardan flavonoitler, 
daha çok tetrahidroksiflavon  olan luteolol türevi bileşiklerdir.  Sinarozit (luteolol 
7-mono glukozit) ve skolimozit (luteolol 7-ramnozidoglukozit), enginar yaprak-
larından elde edilen iki flavon heterozididir. 

Acı lezzetinden dolayı, enfüzyonlarından çok, suyla hazırlanmış yumuşak eks-
treleri ve tentürleri kullanılmaktadır. 

FLORES C A R T H A M I , Aspir, Yalancı Safran 

Bir veya iki yıllık, 10-60 cm yüksekliğinde bir bitki olan Carthamus tinctorius 
(Compositae) un vatanı Arabistan'dır. Mısır'da, yağ veren bir bitki olduğu için 
Avrupa'nın, Amerika'nın, Asya'nın bazı ülkelerinde ve yurdumuzun orta ve güney 
bölgelerinde yetiştirilmektedir. Yurdumuzda yabani olarak yetişen başka Car-
thamus türleri de vardır. 

Flavonoitler, bitkinin çiçeklerindedir. Dikenli braktelerle çevrilmiş bulunan 
kapitulumları oldukça büyüktür. Çiçeklerin hepsi tüp şeklinde olup sarı turuncu 
renklidir. Bu rengi veren kalkonlar ve flavonoitlerdir. Drogtan luteolol heterozit-
leri ile b i r kalkon heterozidi olan kartamin ve bir flavanon heterozidi olan karta-
midin izole edilmiştir. Kartamidin renksiz olduğu halde kartamin sarı renklidir 
ve enzimatik oksidasyonla kırmızı renkli kartamon haline dönüşür. Drogtan elde 
edilen ekstreler bu nedenle kırmızı renklidir. 
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Sinarin 

Renksiz ve iyi kristallenen bir bileşik olan sinarin, soğuk suda az, fakat  sıcak 
suda daha çok erir.  Etanolde de çözünür. Bitkiden izole edilen sinarin yanında, 
kafeik  asit, klorojenik asit ve neoklorojenik asit te bulunur.' Klorojenik a^t kinik 
asidin kafefk  asitle 3 üncü konumda, neoklorojenik asit ise 5 inci konumda, oluş 
turdukları  monoesterlerdir. 

Sinarin, flavonoitlere nazaran daha etkilir. Flavonoitler sinarinin etkisi 
tırırlar. art 

Enginar yaprağı, çok eskidenberi kullanılan bir drogdur.  Diüretik bir ilâç 
olarak böbrek taşlarına karşı ve karaciğer  hastalıklarında kullanılmıştır. Aynı amaç-
larla bitkinin köklerinden de yararlanılmıştır. 

Türkiye'deki müstahzarlarda  yer almıyan enginar yaprağı ekstreleri,  Avrupa 
ülkelerindeki bir çok müstahzarda bulunmaktadır. Bu müstahzarlar,  diüretik, 
koleretik olarak kanda kolesterin miktarının azaltmak için ve karaciğer  hücreleri-
nin protektörü  olarak kullanılır. 
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Senevol heterozitleri  için yukarıda verilen genel formülde  M, ya bir değerli 
bir katyon veya mono bazik, organik bir maddedir. R sübstitüenti, S heterozit-
lerinin birbirinden farkını  ifade eder. 

Bu heterozitlerin,  mirozinaz fermenti  ile olan hidrolizinde önce hidroksamik 
asit meydana gelmekte ve bu ara madde hemen bir su kaybederek izotiyosiyanat 
husule getirmektedir.  Mirozinaz fermenti  ile olan hidroliz sırasında pH 3-4 olursa 
nitril türevleri  oluşur. 

Bazı Cruciferae  bitkilerinde enzim hidrolizi sonunda tiyosiyanat türevi bir 
madde meydana gelmektedir. 

Senevol heterozitlerinden  ilk bulunan sinigrozit'tir.  Burada M, potasyum ve 
R, alil grubudur.  Sinigrozit, yapısı tam aydınlatılmadan önce, sadece asit reaksi-
yonlu bir heterozidin potasyum tuzu olarak bilinmekteydi. Bu aside "mironik 
asit" potasyum tuzuna da "potasyum mironat" adı verilmişti. Bu heterozidi par-



Acı lezzetinden dolayı, enfüzyonlarından  çok, suyla hazırlanmış yumuşak eks-
treleri  ve tentürleri  kullanılmaktadır. 

FLORES C A R T H A M l , Aspir, Yalancı Safran 

Bir veya iki yıllık, 10-60 cm yüksekliğinde bir bitki olan Carthamus tinctorius 
(Compositae) un vatanı Arabistan'dır.  Mısır'da, yağ veren bir bitki olduğu için 
Avrupa'nın, Amerika'nın, Asya'nın bazı ülkelerinde ve yurdumuzun orta ve güney 
bölgelerinde yetiştirilmektedir.  Yurdumuzda yabani olarak yetişen başka Car-
thamus türleri  de vardır. 

Flavonoitler, bitkinin çiçeklerindedir.  Dikenli braktelerle  çevrilmiş bulunan 
kapitulumları oldukça büyüktür. Çiçeklerin hepsi tüp şeklinde olup sarı turuncu 
renklidir.  Bu rengi veren kalkonlar ve flavonoitlerdir.  Drogtan luteolol heterozit-
leri ile bir kalkon heterozidi olan kartamin ve bir flavanon heterozidi olan karta-
midin izole edilmiştir. Kartamidin renksiz olduğu halde kartamin sarı renklidir 
ve enzimatik oksidasyonla kırmızı renkli kartamon haline dönüşür. Drogtan elde 
edilen ekstreler  bu nedenle kırmızı renklidir. 

O H O 
Kartamidin 

(renksiz) 

Drog kozmetikte ve besin sanayiinde safran  rengi boya maddesi olarak kul-
lanılmaktadır. 
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SENEVOL HETEROZİTLERİ 

Cruciferae  ve komşu familyalarda  (Capparidaceae, Tropaeolaceae, Resedaceae) 
rastlanan heterozitlerde  oz, aglikona S-bağı ile bağlanmıştır. Bu heterozitler  özel 
bir enzim olan mironaz ( = mirozinaz) ile hidroliz olarak kükürt ihtiva eden uçucu 
bir bileşik ile oz moleküllerine ayrılır.  Bu uçucu aglikon "senevol" türevidir.  Se-
nevol, izotiyosiyanik asit esterlerine  verilen bir isimdir. Bu esterler  yakıcı kokulu, 
rubefiyan  ve uçucu sıvılardır. 

N - 0 - S 0 3 M 
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Senevol heterozitleri  için yukarıda verilen genel formülde  M, ya bir değerli 
bir katyon veya mono bazik, organik bir maddedir. R sübstitüenti, S heterozit-
lerinin birbirinden farkını  ifade eder. 

Bu heterozitlerin,  mirozinaz fermenti  ile olan hidrolizinde önce hidroksamik 
asit meydana gelmekte ve bu ara madde hemen bir su kaybederek izotiyosiyanat 
husule getirmektedir.  Mirozinaz fermenti  ile olan hidroliz sırasında pH 3-4 olursa 
nitril türevleri  oluşur. 

Bazı Cruciferae  bitkilerinde enzim hidrolizi sonunda tiyosiyanat türevi bir 
madde meydana gelmektedir. 

Senevol heterozitlerinden  ilk bulunan sinigrozit'tir.  Burada M, potasyum ve 
R, alil grubudur.  Sinigrozit, yapısı tam aydınlatılmadan önce, sadece asit reaksi-
yonlu bir heterozidin potasyum tuzu olarak bilinmekteydi. Bu aside "mironik 
asit" potasyum tuzuna da "potasyum mironat" adı verilmişti. Bu heterozidi par-
çalıyan fermente  mirozinaz (veya mironaz) adı verilmesinin sebebi de budur. 

/. _ • . ' • _ • v. 

N - 0 - S O , K 
/ /  3 

C H 2 = C H - C H 2 — C ->CH 2 = CH — CH2 — N = C = S + g l u k o z + KHSO4 

S —gl i koz Al i l senevol 
Sinigrozit 
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Sinigrozidin ferment  veya dilüe asit etkisi ile hidrolizinde alil senevol, (izoti-
yosiyanik asidin alil esteri) glukoz ve potasyum bisülfat  meydana geir. 

Senevol heterozitlerinden  bir diğeri de sinalbozittir. Sinalbozit'te R, p-hid-
roksibenzil ve M, sinapin isimli bir organik bileşiktir. Bu bileşik N ihtiva eder 
ve ( + ) yüklüdür. 

+ / C H 3 
N — C H 3 0 / ° c h 3 

- 0 - S O 3 İ ^ c h 3 „ / = \ 

H 0 - ( \ /V—CH_—cf  C H 2 - C H 2 - 0 - C - C H = C H - < \ / ) - O H v > C H * - < 3 — ^ - 1 

0 C H 3 
Sinaibozit 

Bunlardan başka turp (Raphanus sativus),  suteresi (Nasturtium officinale)  gibi 
Cruciferae  bitkilerinde de senevol heterozitleri  vardır. 

Bu heterozitler,  hidrolizden sonra -aglikonun serbest- hale geçmesi ile mey-
dana gelen karakteristik  koku yardımıyla kolayca tanınır. 

Senevol heterozitlerini,  drogtan suyla masere etmek ve sonra su buharı dis-
tilasyonu yoluyla senevol türevini ayırmak, eterle izotiyosiyanatı tüketmek ve 
buradan amonyak ilâvesiyle tiyoüre haline geçirmek (sinigrozitten alil tiyoüre) 
ve bu yeni bileşiğin çözeltisini kâğıda tatbik etmek suretiyle, kâğıt kromatografisi 
yoluyla teşhis mümkün olmaktadır. Revelatör olarak amonyaktı gümüş nitrat 
kullanılır. Hardal tohumları için geliştirilen bu usul diğer Cruiciferae  droglarına da 
uygulanabilir. 

Bu heterozitlerin  miktar tayini yine amonyaklı ortamda senevollerin gümüş 
nitrat harcamaları  esasına dayanılarak, arjantometrik  olarak yapılır. 

Senevoller amonyak karşısında tiyoüre verirler,  bu bileşik te AgN0 3 ile re-
aksiyona girer. 

N H 2 

R - N = c = s + NH3 — R - N H - C = s 

NHo 
I * 

R - NH - C = S + 2 AgNO + 2 NH R - N H - C = N + A g 2 S + 2 N H 4 N 0 3 

Bu heterozitleri  ihtiva eden droglar  eczacılıkta, yakı hazırlamak suretiyle, 
rubefiyan  etkisinden dolayı kullanılır. 
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SEMEN SINAPIS NIGRAE (TK) Siyah Hardal Tohumu 

Bu drog Brassica nigra ve B. juncea (Cruciferae)  bitkilerinden elde edilir. B. 
nigra 1-1.5 m yükseklikte, bir yıllık, otsu bir Akdeniz bitkisidir ve Türkiye'de de 
bulunmaktadır. B. nigra'nın  meyvaları çıplak bir silikuadır. Boyu 10-15 mm kadar 
olup 4-6 tohumludur. Tohumlar küçük 1.5-2 mm çapında, kızı'ımtrak esmer renkli, 
(Resim 50) tahriş edici ve yakıcıdır. B. juncea daha küçük bir bitkidir. Türkiye'de 
bir varyetesi B. juncea var sareptana yetişmektedir.  Bu bitkide tohum verimi daha 
yüksektir  ve bilhassa yağ elde etmek üzere Ege bölgesinde kültürü yapılmaktadır. 

Tohumlar toz edilerek, hardal tozu adıyla kullanılır. Etken madde olarak % 1-2 
kadar sinigrozit ihtiva eder. Heteroziti tesirli olmadığı halde aglikonu olan alil 
senevol rubefiyan  etkilidir. Bu sebeple drog ancak toz edildikten ve rutubetlendi-
rildikten sonra etki eder. Canlı tohumlarda sinigrozit ve mirozinaz hücrede ayrı 
düzeylerde bulunduğundan enzim ile heterozidin reaksiyona girmesi ancak toz 
edildikten sonra ve rutubet yardımıyla mümkündür. 

Alil senevol'ün kan çekici etkisinden dolayı Semen Sinapis haricen, yakı 
halinde ve ihtiva ettiği müsilajdan dolayı da lâpa halinde bronşitte ve romatizmada 
kullanılmaktadır. 

Baharat olarak ta kullanılan tohumlar, yağı alındıktan sonra çabuk anlaşmadı-
ğından daha uzun zaman saklanabilir ve böylesi daha makbuldür. 

SEMEN SINAPIS ALBAE, Beyaz Hardal Tohumu 

Sinapis alba (Cruciferae)  bitkisinin tohumlarıdır.  Bu otsu bitki 30-80 cm 
yüksekliğindedir. Küçük olan tohumlar (2-2.5 mm çapında), etken madde 
olarak sinalbozit ihtiva eder. Bu heterozitin aglikonu kokulu olmadığından, baharat 
olarak tercih edilir. 

Bu tohumlardan yağ elde edilişinde de istifade edilir. 

SİYANOGENETİK HETEROZİTLER 

(SİYANOFOR HETEROZİTLER) 

Hidroliz edildikleri zaman HCN veren heterozitler  bu gruba girer.  Uzun 
zaman, bu heterozitlerden  yalnız amigdalozit (amigdalin) tanınmaktaydı. Sonraları, 
bir çoğu Rosaceae familyasından olmak üzere diğer bazı bitkilerde de siyanogenetik 
heterozitlerin  var olduğu anlaşıldı. Başlıca, Gramineae (Sorghum vulgare-durrozit), 
Linaceae (Linum usitatissimum-linamarozit), Leguminosae (Lotus arabicus-lotu-
sozit), Euphorbiaceae (/Vlanı/ıot-linamarozit),  Caprifoliaceae  (Sambucus nigra-
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sambunigrozit) ve Rosaceae (Prunus laurocerasus-prulaurazozit  ile P. amygdalus 
var. omoro-amigdalozit) gibi familyalarda,  siyanogenetik heterozit ihtiva eden bit-
kiler tesbit edilmiştir. 

Bu tip heterozitler  hidroliz oldukları zaman aglukon olarak HCN ile birlikte 
bir aldehit veya keton verirler.  Bu aldehit ekseriya benzaldehit, keton da yine 
ekseriya asetondur. HCN, aldehit veya ketonla siyanidrin ( = hidroksinitril)  halinde 

OH 

C ^ H G - C H ^ * - C C > 4 C — CHO + HCN 6 5 
C = N 

Fenilhidroksinitril  (Benzaldehit siyanidrin) 

H 3 C / OH H 3 C 
C »• C = 0 + HCN 

/ \ / 

C — •• 

Asetonitril 

H 3 C C = N H O C 

bulunur. Bu hidroksinitril  serbest -OH ile oz molekülüne bağlanır. Şu halde 
heteroziuın asıl aglikonu hidroksinitrildir.  Fakat bu madde,hidroliz sırasında par-
çalanarak HCN verir. 

Fenil h idroksini t r i l  türevi heterozi t ler:  Bu grup siyanogenetik hetero-
zitlerden en iyi bilineni acıbadem tohumlarında bulunan amigdalozittir. Bu he-
terozit, fenilhidroksinitril'in  gensiobiozitidir. Gensiobioz iki molekül glukozdan 
meydana gelmiş bir holozittir. Bu gruptan diğer heterozitler  de aynı hidroksinitrili 
ihtiva ederler,  fakat  bunlara 2 yerine I molekül glukoz bağlanmıştır. Prulaurazozit 
(Prunus laurocerasus) ile bunun iki izomeri sambunigrozit (Sambucus nigra) ve pru-
nazozit (Prunus padus, P. virginiana)  bu heterozitlere  örnektir. 

0 —gl i koz —gl ikoz 0—g l i koz 

C 6 H 5 " C H \ C 6 H 5 ~ C H < ( 
C = N C ~ N 
Amigdalozit Prulaurazozit 

Sambunigrozit 
Prunazozit 

Bu heterozitler  derişik asitlerle hidroliz edilecek olursa nitril yerine tekabül 
ettikleri  asidi verirler. 

- O H 

C 0 H 5 - CH < 
X C O O H 

Fenilglikolik asit 



İzomeri, bu asidin asimetrik karbon atomundan ileri gelmektedir. Hareket 
edilen heterozide göre asidin levojir, dekstrojir  ve rasemik izomerleri  elde edilir. 
Hakikatte heterozitlerin  hepsi levojirdir.  Çünkü hepsinde p-glukoz mevcuttur. 
Prulaurazozitten  meydana gelen asit rasemik, sambunigrozitten meydana gelen 
dekstrojir  ve prunazozitten meydana gelen asit ise levojir özellik göstermektedir. 

Bir gensiyobiozit olan amigdalozitte iki izomeri daha mümkündür, fakat  bu 
güne kadar izole edilmiş değildir. Ancak sentetik olarak hazirlanmıştır.  Amigda-
lozit, derişik asitlerle L-fenilglukolik  asit verir;  D ve DL izomerlerine doğal olarak 
rastlanmamıştır. 

Amigdalozitten, bir a-glukozidaz olan envertaz yardımıyla bir glukozlu bileşiğe, 
prunazozit'e geçmek yani aşağıdaki formülde  gösterilen I bağını koparmak müm-
kündür. 

Heterozit, bir (3-glukozidaz olan emülsin ile veya dilüe asitlerle hid-
roliz edilirse 1,2 ve 3 ile gösterilen bağlar kopar ve böylece, benzaldehit yanında 
siyanidrik asit ve 2 molekül glukoz meydana gelir. Derişik asitler veya oksinitrilaz 
gibi bir ferment,  heterozidin 1,2 ve 4 ile gösterilen bağlarını koparır.  Böylece fe-
nilglikolik asit meydana gelir. 

Fenil hidroksinitril  içeren bir başka hereozit te visianozit'tir. Vıcia  angustifolia 
(Leguminosae) tohumlarından elde edilen bu heterozitin glusit kısmı glukoz ve ara-
binoz'dur. 

Asetoni t r i l  türevi heterozi t ler :  Bu tip heterozitlere  bir örnek olan linama-
rozit, çimlenme halindeki keten tohumlarından elde edilmiştir. Aynı madde diğer 
bazı bitkilerin zehirli maddesini teşkil etmektedir: Phaseolus lunatus (Leguminosae) 
tohumlarından elde edilen faseolunatin ve Manihot utilissima (Euphorbiaceae) 
türlerinden elde edilen manihotoksin, linamarozit'ten farklı  maddeler değildir. Bu 
heterozitler  hidroliz edilince aseton, H C N ve glukoz v e r i r . 

,2 .1 

3 ; 

4 
Amigdalozitin degradasyonu 

H r y 0 —gl ikoz 

H 3 C X C E 5 N 
/ \ 

H j C C = N 

+ gl ikoz 

Linamarozit Asetonitri l 
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Siyanogenetik diğer heterozi t ler :  Hidroliz edildiğinde fenilhidroksinitril 
veya asetonitril vermiyen siyanogenetik heterozitler  de vardır.  Sorghum vulgare 
(Gramineae) den elde edilen ve durrozit  adı verilen siyanogenetik heterozit, hid-
rolizde p-hidroksi benzoik asit ile HCN ve glukoz verir. 

Durrozit 

Siyanogenetik heterozitleri  tanımak için, hidrolizde meydana gelen HCN nin 
teşhisinden ve miktar tayini için de yine aynı üründen yararlanılır.  Teşhis için 
GUlGNAR'ın sodyum pikrat'lı kâğıdı kullanılır. Toz edilmiş veya parçalanmış 
drog bir deney tübü-nde çok az su ile ıslatılır (birkaç damla toluen de konulabilir). 
Böylece heterozit hidroliz olur. Bu sırada taze hazırlanmış ve nemli, sodyum pik-
ratlı bir kâğıt tübün ağzına bir mantar yardımıyla sıkıştırılıp tüp içine sallandırıl-
mıştır. Eğer siyanogenetik heterozit bulunuyorsa kâğıt kızarır.  Reaksiyon bazan 
birkaç dakikada, bazan da etüvde 30°C de bekletilmek suretiyle, birkaç saatte 
sonuçlanabilir. 

Bu metot kâğıt kromatografisine  de uygulanabilir. Kromatograma emülsin 
süspansiyonu püskürtülür.  Sonra sodyum pikrat reaktifi  ile renklendirilir. 

Miktar tayini için toz edilen numune emülsin ile hidroliz edilir Ve ağzı iyi 
kapalı bir balonda suyla maserasyona bırakılır.  24 saat sonra distillenir ve 
distilada HCN- aşağıdaki denkleme göre LIEBIG-DENIG^S metoduyla tayin 
edilir. 

2 HCN-f 2 NHj + A f l N 0 3 — N H 4  [A«(CN)2J + N H 4 N 0 s 

Siyanogenetik heterozitlerin  bitkilerdeki rolünün, bitkiyi parazitlere  karşı 
korumak olduğu tahmin edilmektedir. 

HCN insanlar ve hayvanlar için zehirlidir.  Besin olarak kullanılan bitkiler 
(Manihot türleri)  rutubetsiz yerde saklanmalıdır. Hidrosiyanik asit, çeşitli parazitlerle 
fare  gibi bazı zararlı  hayvanları öldürmekte ve bazı meyvaları (narenciye, şeftali) 
saklamakta kullanılır; % 2 lik sulu çözeltisi yatıştırıcı olarak etki eder. Siyanoge-
netik heterozitleri  taşıyan bitkilerden subuharı distilasyonuyla elde edilen 
preparatlar,  bulantıya karşı, antispazmodik ve öksürük dindirici olarak kul-
lanılır. 
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SEMEN A M Y G D A L A E AMARAE, Acı Badem 

Prunus amygdalus  var. amara (Rosaceae) isimli bitkinin tohumlarıdır.  Bu bitki, 
diğer varyetesi P. amygdalus  var. dulcis ile gerek morfolojik  gerekse anatomik özelik 
bakımından tamamen aynıdır; tohumların P. amygdalus  var. amara'da  biraz daha 
küçük olmasından başka önemli bir fark  yoktur. İçerik bakımından aralarındaki 
fark,  amara varyetesinde amigdalozit bulunması, dulcis varyetesinin ise bu hetero-
zidi hiç ihtiva etmemesidir. Bu nedenle, bu iki bitki kimyasal varyete olarak kabul 
edilir. 

Prunus amygdalus  6-12 m yüksekliğinde, pembe veya beyaz çiçekli bir ağaç-
tır. Meyva oblong bir drupadır.  Eksokarp, tüylü ve parlak yeşil renkli, mezokarp 
biraz etli, endokarp esmer sarı renkli ve serttir.  Endokarpın içinde I veya bazan 
2 tohum bulunur. Tohumlar 1-1.5 cm uzunluğunda ve oval şekilli olup tarçın 

.renginde ve buruşuk bir testa ile örtülüdür.  Bitki Akdeniz bölgesinde çok ekilir. 
Anadolu'da da vardır. 

Acı badem tohumları ezilince karakteristik  koku duyulur. 

Etken maddesi olan amigdalozit drogta % 2-3 kadar bulunur ve kristalize 
olarak elde edilmiştir. 

Bir badem tohumundan I mg HCN çıkar. Bu sebeple acı badem, zehirli hatta 
bazan küçük çocuklar için öldürücü bir drogtur.  Erişkinlerde  20 badem ile kusma, 
solunum bozukluğu, hipotermi ve asfiksi  görülür.  Soğukta sıkılarak bir yağ elde edi-
lir. Su kullanılmazsa bu yağ HCN ihtiva etmez fakat  yine de ofisinal değildir. Zehirli 
olan küspeden, suyla masere edildikten sonra distilasyon yoluyla acı badem esansı 
elde edilir. Bu, çok küçük dozlarda antispazmodik olarak kullanılır; benzaldehit 
yanında % 2-4 kadar HCN ihtiva eder. Acıbadem suyu aromatizan olarak ta kul-
lanılır. 

FOLİA LAUROCERASI (TK) Taflan Yaprağı 

Prunus laurocerasus (Rosaceae) bitkisinin taze yapraklarıdır.  Bu bitki 3-6 m 
yüksekliğinde bir ağaçtır. Derimsi yaprakları  alternan dizilmiş olup uzun eliptik, 
hemen hemen tam kenarlı kısa saplı ve koyu yeşil renklidir  (Resim 51). Yap-
rağın alt yüzünde, laminanın tabanında ve orta damarın iki kenarında 2-4 nek-
taryum taşır (Resim 52). Yaprağın enine kesitinde, çeperi odunlaşniamış sklerenki-
ma demetleri karakteristiktir.  Ayrıca epidermalar  geçitlidir ve mezofilde hem 
druz hem basit billûr bulunur. 

Vatanı Asya'nın batısı ve Avrupa'nın doğuşudur. Anadolu'da hem yabani 
olarak bulunur hem de süs bitkisi olarak yetiştirilir.  Drog çiçek açma zamanında 
toplanmalıdır. Kışın toplananlarda ve yaşlı yapraklarda  etken madde çok azdır. 
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Yapraklar  prulaurazozit  (DL) ve prunazozit (L) ihtiva eder. Taze yaprağın 100 
gramı 120-180 mg serbest HCN verir. 

Zehirli bir drogtur  ve tedavi amacıyla çok düşük dozlarda kullanılır; hemen 
hemen yalnız "taflan suyu" hazırlanmasında yararlanılır.  Bu su posyonlara aromati-
zan olarak katılır ve solunum stimulanı, antispazmodik olarak 2-10 g'lık dozlarda 
kullanılır. 

SAPONOZİTLER 

Bitkilerde bulunan bazı heterozitlerin  sudaki çözeltileri çalkalanınca kalıcı 
köpük meydana getirir.  Bu tip heterozitlere  saponozit adı verilmektedir.  Sapo-
nozitler bitkiler aleminde çok yaygın maddelerdir.  Scrophulariaceae,  Liliaceae, 
Dioscoreaceae, Caryophyllaceae, Leguminosae gibi familyalar,  etken maddesi 
saponozit olan drûgları  ihtiva eder. 

Saponozitler, amorf,  kokusuz, renksiz, tahriş edici lezzette maddelerdir. 
Genellikle kaynar metanol ve etanolde çözünür, soğutulunca çöker. 

Saponozitlerin çoğu kan zehiridir  ve hemoliz yeteneği vardır.  Kolesterol 
veya lesitin ile birleşerek  alyuvarların  çeperini hemoglobine permeabl hale geti-
rirler  yani kanı hemoliz ederler.  Bu etki ağızdan alındığında görülmez. Çünkü 
saponozit bağırsakta rezorbe olmaz. 

Bu heterozitler  oz olarak ekseriye glukoz, bazan galaktoz, arabinoz, ksiloz, 
ramnoz ve hatta bazan bir uronik asit (glikuronik asit) taşırlar. 

Saponozitlerin aglikonuna "sapogenol" denir. Sapogenoller polisiklik mad-
delerdir. 

Sapogenollerine göre iki tip saponozit vardır: 

1- Steroidal saponozitler (C27) 

2- Triterpenik  saponozitler (C3 0) 

Steroidal saponozitler: Selenyum karşısında ve 360°C de hidrojene edilirse 
metil siklopentanofenantren  halkası verir.  -CH 3 grubu yan zincir artığıdır,  17 inci 
C atomuna bağlı bu yan zincir, biri beşli diğeri altılı, oksijenli 2 halka ihtiva eder. 
Bu halkaların bir karbonu ortaktır. 

Halkanın iki yerinde izomer maddeler meydana gelebilir. A ve B halkaların* 
göre cis ve trans izomerleri  ile 22 nci karbonda, normal ve izo izomer-
leri. 
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c 2 2 A / B - O H 

Sarsopogenol normal cis 3 

Smilosapogenol izo cis 3 

Digitogenol İzo trons 2,3,15 

Triterpenik  sapogenoller, 360°C de dehidrojenasyonla pentasiklik bir hidro-
karbür  verirler:  Trimetilpisen. Triterpenik  sapogenoller pek çok bitkide raslan-
mış olan (3-amirenol ile aynı iskeleti taşır 

j} - Amirenol < C H 3 

Gip*og«nol < ; C H O 

Gli»ir»tSk asit < C H 3 = 0 

1 2 - 1 3 

A 

A 

17 

- C H 3 

— COOH 

20 

— C H j < G 0 0 H 
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Saponozitleri teşhis etmek için drog su, metanol ya da etanol ile ekstre edilir. 
Bu ekstreye batırılan bir süzgeç kâğıdı- kurutulduktan sonra kan içeren jelatin 
peltesi ile temasta bırakılır.  Süzgeç kâğıdının etrafında  şeffaf  bir kuşak meydana 
gelirse hemoliz yapan saponozit vardır  (Bazı saponozitlerin, suda köpürdükleri 
halde, hemoliz kabiliyetleri yoktur.). 

Saponozitlerin tanınması için çok kullanılan reaksiyonlar  şunlardır: 

Steroidal sapogenollerin kloroformlu  çözeltisi sülfürik  asit ile sarı bir renk 
verir  (SALKOWSKİ reaksiyonu), 

Asetik asit anhidridinde eritilmiş steroidal sapogenoller derişik sülfürik  asitle 
tabakalandırılır,  önce yeşil sonra mavi bir renk meydana gelir (LIEBERMANN 
-3URCHARD reaksiyonu), 

Triterpenik  sapogenoller klorosülfonik  asitle kırmızı bir renk verir 
(BRIESKORN-BRINER reaksiyonu). 

Saponozitlerin miktar tayini için muhtelif  usullerden faydalanılmaktadır: 

a) Drog kaynar suyla tüketilir,  süzülür ve yoğunlaştırılır.  Sonra sıcakta etanol-
le çöktürülür.  Süzüntü distillenir, doymuş barit çözeltisi ilâve edilerek saponozitler 
çöktürülür.  Yıkanır, kurutulur,  tartılır.  Yakılır, tartılır.  İki tartım arasındaki fark 
saponozit miktarını verir. 

b) Saponozit genellikle % 3 lük H 2 S0 4 ile hidrolL edilir. Agllkon süzülür. 
Absolü etanolde çözülür, suyla çöktürülür  ve tartılır. 

Bu usuller bütün saponozitlere Uygulanamaz. Bu bakımdan, bir droğun sapono-
zit yönünden değeri, köpürme indeksi veya hemoliz indeksi hesabedilmek suretiyle 
tayin edilir. 

16 mm çapında bir tüpte, 15 saniye yatay olarak çalkalanıp 15 dakika dinlen-
meğe bırakıldıktan sonra, I cm yükseklikte köpük meydana getiren 10 ml saponozit 
çözeltisinin dilüsyon derecesine (yani konsantrasyonunun tersine) "Köpürme 
indeksi" denir. Bir dişi deney tübüne, örneğin, % 0.1 lik dekoksiyondan, birinci 
tübe I ml, 2. tübe 2 ml ve devamı konulmak ve herbirini  10 ml ye tamamlamak 
suretiyle hazırlanan gamın 7 inci tübünde meydana gelen köpük I cm yüksek-
likte olsa, bu tüpte 7 ml dekoksiyon ve 0.007 g droğa tekabül eden saponozit var 
demektir. 10 ml'de 0.007 g drog olduğuna göre konsantrasyon 0.007/ 10 ve bunun 
tersi de 10 : 0.007 = 1428 olacaktır. O halde droğun köpürme indeksi 1428 dir. 

Hemoliz indeksi ise toplam 2 ml lik bir çözelti içinde eritrositleri  tam hemoliz 
etmeğe yeterli saponozit miktarının dilüsyon derecesidir.  Bu tam hemoliz, oldukça 
dilüe çözeltilerde gerçekleştiğinden hemoliz indeksleri genellikle büyük rakam-
lardır.  Pek pratik sayılmayan böyle büyük rakamları  kullanmak yerine standart 
bir saponozit solüsyonunun hemoliz indeksini birim almak suretiyle her saponozit 
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için bir "hemoiiz değeri" tayin etmek daha uygun görülmüştür.  Pharmacopoea 
Helvetica, Saponaria alba'dan elde edilen saponoziti birim alan hemoiiz değerini 
kabul eder. 

Saponozitler yüzey gerilimini azaltır ve dahilen refleks  yoluyla bronş salgısını 
çoğaltır. Teknikte temizleyici ve emülsiyon yapıcı olarak kullanılır. 

R A D I X SARSAPARILLAE (TK) Saparna Kökü 

Tropikal Amerika'da (Meksika-Brezilya) yetişen tırmanıcı ve dikenli Smilax 
(Liliaceae) türlerinin  kökleridir.  Bitki sagitat yapraklıdır  ve stipulaları sülük şeklin-
dedir. S. medica ve S. aristolochiaefolia  ile S. ornata bazı kodekslerde yer alan ve en 
çok bilinen türlerdir. 

Şekil 35. Radix Sarsaparillae,  enine kesi 

Kökler kırmızımsı renkli, 5-6 mm kalınlığında ve 2-3 m uzunluğunda olup 
boyuna olukludur (Resim 53). Gevşek demetler halinde sarılarak  veya küçük par-
çalara kesilerek satılır. 

Enine keşide, dışyüzü daha çok kalınlaşmış ve odunlaşmış hipoderma hücreleri, 
at nalı şeklinde kalınlaşmış endoderma ve ratif  demetleriyle tanınır. Drog tozunda 
sklerenkimatik  doku yanında bol rafit  ve nişasta görülür.  Bu özellikleri ile Radix 
Ipecacuanhae tozuna benzerse de mantar dokusu bulunmayışıyla ayırt edile-
bilir. 
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Şekil 36. Radix Sarsaparillae tozunda epiderma, sklerenkima. odun boruları, 
rafit  ve nişasta 

Sarsaponozit, S. medica'nın  saponozitidir ve 27 karbonlu sarsapogenol ile 2 
glukoz ve bir ramnoz'dan meydana gelmiştir. S. ornoto'nın saponoziti smilasa-
ponozit adını alır ve aglikonu sarsapogenol'ün izomeridir. 

Drog antisifilitik  ve antiromatizmal olarak kullanılmıştır. Sudorifik  ve diüretik 
etkisi vardır. 

Türkiye'de S. aspera ve S. excelsa yetişir. Bu bitkilerin, diğer Smilax türlerininki 
gibi kırmızı renkli olan bakka tipindeki meyvaları Ruscus aculeatus dallarına takı-
larak "kokina" adıyla yılbaşı süsü olarak satılmaktadır.  Tohumların üzerindeki ince 
zarımsı testa "gıcır" adıyla bilinir ve sakıza katılır. Bu bitkilerin köklerinin de sa-
ponozit taşıdığı bilinmektedir. Halk arasında düretik ve südorifik  etkisinden 
yararlanılarak  kullanılır. 
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Hekogenol 

Agave  (Amaryllidaceae) ve Yucca  (Amaryllidaceae) türlerinden elde edilen 
bir sapogenol'dür. Çok yıllık, rizomlu bitkiler olan Agave  türlerinin  buket şek-
linde dizilmiş, etli, büyük, kenarı dikenli yapraklan vardır.  Birçok yıl sonra çiçek 
verecek olan gövde birkaç metre yüksekliğe erişir. 

Türlerin  pek çoğunun vatanı Kuzey Amerika'dır.  Birçok ülkede ve yurdu-
muzda süs bitkisi olarak kültürü yapılmıştır. 

Birçok Agave  türünün yaprakları,  steroidal saponozitler taşır. Saponozit ba-
kımından en zengin türler  A. promontorii ile A. cerulata'dır.  Bununla beraber 
sapogenollerin elde edilişinde A. sisalana ve A. fourcroydes'ten  yararlanılır.  Yap-
raktaki lifler  ayrıldıktan sonra, kalan kısım sıkılır. Usare fermantasyona  bırakılır. 
Fermantasyon sonunda sapogenoller başka maddelerle birlikte dipte toplanır. 
Toplanan kitlede sapogenol oranı % 5—10 kadardır.  Hidrolizi tamamlamak üzere 
kitle asitle kaynatılır,  sonra heptan veya benzeri bir çözücü ile sıcakta tüke-
tilir. 

Bu yolla ,elde edilen sapogenol karışımının büyük kısmı hekogenol'dür. Bu 
bileşik 12. konumda keton grubu taşıyan bir steroldür  ve ilk defa  Hechtia texensis 
(Bromeliaceae) bitkisinden elde edildiği için bu ismi almıştır. 

Hekogenol steroidal hormonların sentezinde yararlanılan bir başlangıç mad-
desidir. 

Türkiye'de, Agave  türleri  doğal olarak yetişmez. A. amerı'cana  Akdeniz bölge-
sinde iklime uyabilmektedir. Yurdumuzun batı ve güney bölgelerinde de bir kültür 
bitkisi olarak bu türe rastlanmaktadır.  Yaprakların  usaresinden elde edilen sapoge-
nol karışımında hekogenol bulunduğu tesbit edilmiştir. 

HO 
Hekogenol 
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Diosgenol ( 

Bu bileşik te steroidal hormonların elde edilişinde yararlanılan başlangıç mad-
delerinden biridir.  İlk kez Dioscorea tokora (Dioscoreaceae) bitkisinden elde ediler; 
bu sapogenol başka birçok bitkiden de izole edilmiştir. Bu bitkilere, örnek olarak 
yüksek oranda diosgenol taşıyan D. composita, Türkiye'de de yetiştirilmesi kolay 
olan Allium türleri  (özellikle A. fuscoviolaceum),  gösterilebilir.  Diosgenol asetat, 
bazı ara ürünlerden sonra 16-dehidropregnenolon asetat haline dönüştürülür, 
bu maddeden de bazı hormonların sentezine geçilir. 

Diosgenol elde etmek için, Dioscorea türlerinin  tuberleri,  Allium türlerinin 
toprak üstü kısımları veya soğanları, etanolle veya sıcakta su ile tüketilir.  Sapono-
zitleri taşıyan ekstre seyreltik asitle hidroliz edilir. Çöken sapogenol süzülerek ay-
rılır.  Diosgenol doğrudan doğruya veya asetatı haline geçirildikten sonra sıcakta, 
heptanda çözülür ve buradan kristallendirilir. 

RADIX SENEGAE (TK) Poligala Kökü 

Kuzey Amerika'da, Kanada'da yetişen Polygala  senega (Polygalaceae) bitki-
sinin toprakaltı  kısmlarıdır.  Drog baş şeklindeki küçük bir rizomla bunun uzantısı 
olan ana kökten ve kök parçalarından oluşur. Hafif  burulmuş gibi görülen ana kökün 
üzerinde boylu boyunca uzanan, az çok keskin köşeli bir çıkıntı görülür  (Resim 54). 

Yaşlı köklerin enine keşişinde, merkez? silindirin V şeklindeki bir diliminin 
tamamen parenkimatik hücrelerden ibaret olduğu görülür,  bu bölümde iletim 
demetleri meydana gelmemiştir. 

Poligala kökü'nün etken maddesi triterpenik  saponozitlerdir.  Drogta total 
olarak % 5 kadar bulunan bu saponozitlerden poligalik asit ve senegozit (se-

c h 3 c o o 

Diosgenol asetat 16- Dehıdropregnenolon 
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negin) izole edilmiştir Senegozit, senegenol'e bağlı glukoz, arabinoz've bir me-
til pentozdan ibarettir.  Senegenol'ün iki-OH ve iki-COOH grubu taşıyan pentasik-
lik bir triterpen  olduğu bilinmektedir. 

Drog ekspektoran olarak kullanılır. Laksatif  ve diüretik etkisi de vardır. 

Türkiye'de Polygala  cinsine ait 11 tür yetişmektedir.  Bunların en yaygın olan-
larından P. pruinosa köklerinin, bazı koşullarla, R. Senegae yerine kullanılacağı tes-
pit edilmiştir. P. amara'dan  elde edilen Herba Polygalae amarae ekspektoran ola-
rak kullanılmıştır. Fakat Türkiye'de iliç yapımında bu türden istifade edilmemiştir. 
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RADIX SAPONARIAE ALBAE, Çöven Kökü 

Caryophyllaceae familyası,  saponozit taşıyan bitkileri nedeniyle eczacılıkta adı 
geçen bir familyadır.  Çöven kökü bu familyadan bazı Gypsophila  türlerinin  kurutul-
muş kök ve rizomlarıdır.  3-4 cm çapında ve silindir şeklinde olan kökler sarımsı 
beyaz renkli, boyuna oluklu ve yer yer enine çizgilidir (Resim 55). Toz drogta bol 
miktarda iri druzlar  ve odun boruları  görülür.  Bu elementlerle Rhizoma Rhei ve 
Radix Althaeae'ye benzerse de mantar dokusu parçaları  taşımasıyla raventten, 
müsilaj hücresi bulunmayışıyla da hatmi kökünden ayırt edilir. 

Drog % 15-20 kadar total saponozit içerir.  Saponozit olarak şimdiye 
kadar, aglikonu gipsogenol olan bileşikler izole, edilmiştir. Pentasiklik bir triterpen 
olan bu genola 8 molekül oz ve I molekül glukuronik asit bağlanmış bulunmakta-
dır. Diğer saponozitler de aynı aglikonu taşımaktadırlar. 
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4 CHO 
Gipsogenol 

Drog elde edilen bitkilerden G. paniculata, bir Güney Avrupa bitkisidir. 
Türkiye'de çöven, Anadolu'da bulunan başlıca 2 Gypsophila  türünden elde edil-
mektedir: Konya, İsparta, Burdur,  Uşak, Elmalı yörelerinde G. arrostii var. nebulosa' 
dan Çorum, Çankırı, Ankara, Kırşehir,  Sivas yörelerinde ise G. eriocalyx'ten  çöven 
elde etmekte yararlanılır.  Bunların yanında, aynı amaçla, Van Gölü çevresinde 
G. bicolor ve Niğde yöresinde G. perfoliata  var. anatolica kökleri toplanır. 

Çöven kökü yurdumuzda halk arasında temizleyici olarak ve besin sanayiinde 
helva yapımında kullanılmaktadır.  Türkiye'de, henüz drogtan, etken madde elde 
edilmiyor. Avrupa'da drogtan, ticari "saponin" elde etmek için yararlanılır. 

Bu amaçla drog önce petrol eteri ile tüketilerek yağ ve reçineden kurtarılır, 
sonra etanolle tüketilir.  Yoğunlaştırılan etanollü hülâsa soğutulunca saponin çöker. 
Saponinler etanollü hülâsaya eter ilâve etmek suretiyle de çöktürülebilir. 

Saponin tekstil sanayiinde ve eczacılık tekniğinde emülsiyon yapıcı olarak kul-
lanılan bir maddedir. 

R A D I X SAPONARIAE RUBRAE, Sabunotu Kökü 

Saponaria officinalis  (Caryophyllaceae) bitkisinin kökleridir.  Bu bitki Avrupa-
da yetişir. Kuzey Anadolu'da da bulunmaktadır. 

Drog, çövenden çok daha ince, kırmızımsı kahverenkli ve üzeri çizgisiz parça-
lar halindedir, % 5 kadar saponozit taşır. Saponozidin aglikonu gipsogenol olarak 
tesbit edilmiştir. Diüretik ve ekspektoran olarak kullanılır. Halk arasında temiz-
leyici, teknikte emülgatör olarak tanınır. 

Bitkinin yaprakları  C vitamini bakımından oldukça zengindir ve flavonozitler 
de içerir. 

C O R T E X OUILLAJAE, Panama Kabuğu 

Quillaja  saponaria (Rosaceae)nin gövde kabuklarıdır.  Bitki, Şili ve Peru'da 
yetişen 15-20 m yükseklikte bir ağaçtır. 
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Drog beyazımsı-sart renkte ve çok lifli  plaklar halindedir (Resim 56). %8- IÛ 
kadar saponozit içerir.  Aglikonu, gipsogenole benziyen bir triterpendir:  kilayik 
asit. Bu madde toksik olduğundan dahilen kullanılmaz; deterjanların  ve haricen 
kullanılacak emülsiyonların hazırlanmasında emülgatör olarak yararlanılır. 

Kilayik asit 

C O R T E X C O N D U R A N G O 

Bir Güney Amerika bitkisi olan Marsdenia condurango  (Asclepiadaceae)'nin 
gövde ve dallarında elde edilen kabuklardır.  Oluk veya boru şeklinde olan kabuklar 
3-6 mm kalınlıkta, gri renkli ve boyuna çizgilidir. 

Droğun etken maddesi kondurangozit'tir.  Bu heterozit, simaroz, tevetoz ve 
glukoz'un kondurangogenol ile meydana getirdiği bir saponozittir. Konduran-
gozit ( = kondurangin) suda köpürür  fakat  kanı hemoliz etmez. Kondurangogenol 
steroidal yapıda bir sapogenoldür, dört hidroksil ve bir keton grubu bulunur. 
Hidroksil gruplarından biri astik asitle, biri de sinnamik asitle ester teşkil etmiştir. 

Eskiden iştah açıcı olarak kullanılan bir drogtu; sitostatik etkisi bulunduğu da 
tesbit edilmiştir. 

Aynı familyadan ve Anadolu'da yetişmekte olan bitkilerden Marsdenia erecta' 
nın kökleri marsdenozit(*), Vincetoxicum  officinale'nin  kökleri vinsetoksozit sapo-
nozitlerini ihtiva ederler.  Bu kökler bu gün ilâç olarak kullanılmamaktadır. 

R A D I X L l â U I R I T l A E (TK) Meyan Kökü 

Bu drog çeşitli Glycyrrhiza  (Leguminosae) türlerinden,  Avrupa'da, güney doğu 
Asya'da ve yurdumuzda elde edilmektedir. Türkiye'de 6 Glycyrrhiza  türü mevcut-
tur. G. glabra'nın  varyetelerinden  drog elde edilmektedir. G. echinata, kökleri 

* T. Baytop, M. Tanker - Marsdenia  erecta  R. Br. Kökleri Üzerinde Kimyasal Araştırmalar, 
istanbul Tıp Fak. Mec. 22, 623 (1959). 
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etken madde taşımadığı ve dolayısıyla tatlı olmadığı; diğer türler  de, ancak belirli 
bölgelerde bulunduğu ve yaygın olmadığı için drog elde edilişinde kullanılmamak-
tadır. 

G. glabra, 1-2 m boyunda çok yıllık bir bitkidir, dere ve nehir kenarlarındaki 
kumluklarda yetişir (Resim 57). Haziran-temmuz aylarında mor renkli çiçek-
ler açar. Batı ve Güneydoğu Anadolu'da oldukça yaygın bir türdür.  Anadolu'da 
aynı şekilde yaygın bir tür olan fakat  drog elde edilemiyen G. echinata, meyvalarının 
dikenli olmasıyla bu türden kolayca ayırt edilir. 

Drog, diğer ülkelerde de G. glabra'nın  varyetelerinden  elde edilir. Rusya'da 
en çok var. glandulifera,  İspanya'da var. typica  ve iran'da var. violacea'dan  yararla-
nılmaktadır. 

Şekil 39. Radix Liquiritiae, enine kesi 

Sonbaharda topraktan çıkarılan kök ve rizomlar  temizlenip kurutularak  drog 
elde edilir. 0.5 cm çapında veya daha kalın ve 10-15 cm uzunluğunda silindirik par-
çalar halinde olan drog, tatlı lezzeti, kırılınca sarı renkli ve lifli  olan görünüşüyle 
kolayca tanınır (Resim 58). Geniş bir kambiyum, geniş öz kolları, etrafındaki  billur 
dizileriyle sklerenkima demetleri, droğun belli başlı anatomik karakterleridir. 

Meyan kökü tozu, sarı renkli, lifli  ve tatlı lezzetli oluşu yanında bol nişasta, 
etrafında  basit billûr dizileri bulunan sklerenkima demetleri, odun boruları  ve 
mantar dokusu parçalan ile mikroskopik olarak da kolayca tanınır. 

Droğun başlıca etken maddesi, kök ve rizomlarda % 10 kadar bulunan triter-
penik bir saponozitir. Asit reaksiyonlu bu saponozide glisirizik asit (veya glisirri-
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zin) adı verilir.  Kolay kristallenen bu madde, bilhassa sıcak suda çok erir  ve tatlı 
lezzetlidir. Glisirizik asit hidroliz edilince glisiretik asit ile 2 molekül uronik asit 
verir.  O halde saponozidin aglikonunu glisiretik asit, oz kısmını da uronik asitler 
teşkil etmektedir.  Glisiretik asit 3. konumda bir -OH, I I . konumda bir keton 
ve 20. konumda bir -COOH grubu taşıyan, I çifte  bağlı, pentasiklik bir triterpendir. 

Glisiretik asit, antienflamatuar,  antimikrobiyen ve bihassa antispazmodik 
etkilidir. Antispazmodik etki özellikle sindirim sisteminde kendini gösterdiğinden 
ve mide-bağırsak kontraksiyonunu azalttığından, drastik müshillerle beraber,  ağ-
rıyı azaltmak amacıyla bu drogdan eskidenberi istifade edilmektedir. Glisirizik 
asit te aynı nedenle mide ülserine karşı kullanılır; glisirizik asit veya meyan kökü 
usaresinin deri altı enjeksiyonlarının, deney hayvanlarında mide ülserinin meydana 
gelmesine engel olduğu gösterilmiştir. 
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Drogta saponozitten başka flavonoitler  de bulunur. Flavonoitler, flavanon ve 
kalkon türevleri  ile bunların heterozitleridir.  Likiritozit,  7,4'-dihidroksiflavanon 
olan likiritigenol'ün 4' konumundaki -OH'e glukoz bağlanması ile oluşur. Glukoz 
yerine glukoz-ramnoz'dan ibaret bir diholozit bulunursa, ramnolikiritozit  meydana 
gelir. Bu flavanon türevi maddelerin kalkonları, adlarının başına iso-öneki getiril-
mek suretiyle isimlendirilir. 

Likir i tozi t  İzolikir i tozit 

Türkiye'de yetişmekte olan G. glabra varyete ve formlarından  dördü üzerin-
de yapılan araştırmalar  (*) bu bitkilerin köklerindeki etken madde miktarının fark-
lı olduğunu göstermiştir.  Bu çalışmalara göre glisirizik asit miktarı % 4.4-12.5, 
kalkonların miktarı % 0.6-1.5, flavanonların  miktarı % 1-2.5 arasında değişmekte-
dir. G. glabra var. v/o/oceo'daki glisirizik asit miktarı, en düşük orandadır  (%4.5). 

Meyan kökü etanollü hülâsasının sabunlaşmayan kısmında, östrojenik bir mad-
de de tesbit edilmiş fakat  henüz izole edilmemiştir. 

Drog antispazmodik etkisinden dolayı mide ülserine karşı kullanıldıktan ve 
drastik müshillerle beraber verildikten (Poudre reglisse compos^e) başka, anti-
enflamatuar  tesirinden dolayı da göz banyolarında kullanılmaktadır Ayrıca gırt-
laktaki salgıyı seyrelterek  daha az irritan  hale getirir.  Böylece öksürük yatıştırıcı 
ve ekspektoran olarak kullanılır. Antienflamatuar  tesirinden dolayı ses kısıklığını 
da giderir. 

Bu drog toz halinde, birbirine yapışmaması için, pilülleri kaplamak üzere de 
kullanılır. 

SUCCUS L I O U I R I T I A E (TK) Meyanbalı 

G. glabra varyetelerinin  köklerinin sıcak suyla tüketilmesi, vakumda yoğunlaş-
tırılması ve bal kıvamına gelince elle silindirik çubuklar halinde getirilmesi veya tah-

(*) N. Tanker, N. Özkal - Glycyrrhiza  glabra  L. bitkisinin Türkiyede Yetişmekte Olan Var-
yetelerinin Farmakognozik Karşılaştırılması,  Ank. Ecz. Fak. Mec. 7, 214 (1977). 

M. Tanker, N. ûzkal - Glycyrrhiza  glabra  L. bitkisinin Türkiyede Yetişmekte Olan 
Varyetelerinin  Farmakognozik Karşılaştırılması,  Ankara Ecz, Fak. Mec. 8, 69 (1978). 
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ta kalıplara dökülerek şekillendirilmesi suretiyle elde edilen bir hülâsadır. (Resim 
59). Meyan balı siyah renkli ve tatlı lezzette olup kuruyunca cam gibi kırılır.  Kök-
lerle aynı etken maddeleri içerir;  bilhassa pastil halinde öksürüğe karşı, ekspektoran 
ve ses kısıklığını giderici olarak kullanılır. Sigara yapımında şekercilikte ve meş-
rubat sanayiinde de faydalanılan bir maddedir. 

Meyan balı hazırlamak üzere, Siirt'te bir fabrika  kurulmuş bulunmaktadır. 
Eskiden izmir ve Söke'de kurulmuş bulunan imalâthanelerde meyan balı elde edi-
liyordu. Bu bölgede bitkinin azalmasından sonra Batı Anadolu'daki imalâthaneler 
kapatılmıştır.  Siirt'teki fabrika  henüz verimli çalışma dönemine girmiş olmamak-
la beraber,  yılda 12000 ton kök işleme kapasitesinde bir işletmedir. Doğu Anado-
lu bölgesinde Siirt, Muş, Van, Ağrı ve bir miktar da Diyarbakır  çevresinden topla-
nan kökler, halen Mersin'den ihraç edilmekte, bir kısmı da deneme üretimi için 
fabrikaya  getirilmektedir.  İşletme, finansman ve teknoloji sorunlarını  henüz çöze-
bilmiş değildir. 

Amonyum glisir izat, Gl iz in 

Glisirizik asidin amonyum tuzu, antienflamatuar  ve antispazmodik olarak kul-
lanıldıktan başka adisson hastalığında da verilen bir ilâçtır. 

Bu bileşik meyan kökü veya meyan balından amonyaklı su ile tüketmek suretiyle 
elde edilir Polypodium  vulgare  (Polypodiaceae), Trifolium  alpinum (Leguminosae) 
ve Abrus precatorius (Leguminosae) bitkilerinde de glisirizik asit bulunduğu tespit 
edilmiştir. 

Sodyum Karbenoksolon 

Glisiretik asidin süksinik asit ile oluşturduğu esterin disodyum tuzudur. Radix 
Liquiritiae veya Succus Liquiritiae'den elde edilen glisiretik asitten esterleştirme 
ile hazırlanan, yarısentetik bir bileşiktir. 

COONa 
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Bu bileşikten mide ve duedonum ülserinde kullanılan müstahzarların  hazır-
lanmasında yararlanılır.  Sodyum karbenoksolon, aldosteron benzeri bir etki göste-
rir,  antienflamatuardır  ve vücutta sodyum iyonları ile klorür  iyonlarının tutulmasını 
sağlar. 

Türkiye'de 5 kadar müstahzarda yer alan bu bileşik, meyan köklerinden ha-
reketle yurdumuzda da hazırlanmaktadır. 

SEMEN HIPPOCASTANI , Atkestanesi 

Aesculus Jıippocastanum (Hippocastanaceae) bitkisinin tohumlarıdır.  Bitki, vatanı 
Balkanlar olan başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de süs bitkisi olarak yetişti-
rilen bir ağaçtır. Çiçek durumu piramit şeklinde olan bu ağacın meyvaları dikenli, 
lokulusit bir kapsüldür (Resim 60 ve 61). Meyvada 1-3 tane tohum bulunur. To-
humlar sonbaharda toplanır ve taze olarak kullanılır. Bu tohumlar renk, şekil, görü-
nüş ve büyüklük bakımından kestaneye benzer. 

Bu ağaçların iki türüne daha yurdumuzda rastlanmaktadır:  Aesculus pavia 
kırmızı-pembe renkli çiçekler açan bir ağaçtır; A. carnea ise bu iki türün 
(A. hippocastanum ve A. pavia)  melezidir. 

Drogta % 10 kadar triterpenik  saponozitler karışımı bulunur (essin komplek-
si). Bu saponozitler, farklı  2 triterpenin  heterozitleridir:  protoessigenol ve barrin-
togenol C. Bu sapogenollerden birincisi 3,16, 21, 22, 24,28 -hekzahidroksi, ikincisi 
ise 3, 16, 21, 22, 28-pentahidroksi A 1 2 -oleanen'dir. 

Her iki triterpende  de 21. konumdaki -OH grubu, ya anjelik asit ya da tiglik 
asitle esterleşir.  Yine her iki triterpende,  22. konumdaki -OH grubu, büyük çoğun-
lukla asetik asitle veya a-metil butirik asit ya da izobutirik asitle esterleşmiştir. 

HO 

Protoessigenol Barrintogenol  C 
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Böylece oluşan protoessigenol diester veya barrintogenol  diester, 3. konumdaki 
-OH grubundan da ozit teşkil eder. Buraya bağlanan bir triholozittir.  Bu triholo-
zitin iki üyesi D-glukuronik asit ile D-glukoz, üçüncü üye ise ya D-glukoz, ya D-ksİloz 
veya D-galaktozdur. Yani 3 tip holozidin bağlanması söz konusudur. 

Bütün bunlara göre 2 triterpen,  değişik 5 asitle esterleşmekte ve 3 tip triholo-
zit ile heterozit meydana getirmektedir.  Yani, teorik olarak essin kompleksinde 30 
çeşit saponozit bulunabilir. Bu hipotetik modellerden, 10 kadarı izole edilebilmiştir. 
Bunlar arasında karışımın en büyük kısmını teşkil edenler protoessigenol esterlerinin 
glukuronik asit-glukoz-glukoz triholozitiyle oluşturduğu saponozitlerdir.  Karışımın 
yaklaşık I /5 ini sapogenolü 21'de anjelik ve 22'de asetik asit esteri olan heterozit; 
I/S ini de sapogenolü 2l'de tiglik ve 22'de asetik asit esteri olan heterozit teşkil 
etmektedir. 

Essin kompleksi, Helix pomatia isimli salyangozun enzimleriyle nötr ortamda 
etkileştirildiğinde ozlar ayrılır  ve alkali hidrolizle ester bağları açılırsa % 80 proto-
essigenol ve % 20 barrintogenol  C oluşur. 

Ozitler için asitle hidroliz, esterler  için yine alkali hidroliz uygulanırsa essi-
genol ve barrintögenol  D meydana gelir. 

HO C HO 
CHoOH 

Essigenol Barrintogenol D 
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Drog, saponozitler yanında, kersetol ve kemferol  heterozitlerini  ve ayrıca 
eskulozit adı verilen bir kumarin heterozidi taşır. Eskulozit 6-glukozido 7-hidroksi 
kumarindir. 

Essin için birçok izolasyon metodu geliştirilmiştir.  Bunlardan, endüstride kul-
lanılan birini örnek olarak veriyoruz. 

Kaba toz edilmiş (yağı alınmış) drog, belli oranda etanol-su karışımı ile tüketilir. 
Burada genellikle karşı akım tekniği kullanılır ve tüketme 15-30 dakika sürer.  Süzü-
lerek veya santrifüj  edilerek berraklaştırılır.  Bu çözelti katyon tutucu reçineden 
geçirilerek  saflaştırılır  ve yoğunlaştırılarak,  essin kompleksi çöktürülür. 

Aesculus saponozitlerinin antienflamatuar  bir etkisi vardır  ve P vitamini akti-
vitesini kuvvetlendirir.  Bu nedenle ven hastalıklarında ekidenberi başka droglarla 
birlikte kullanılmıştır; Folia Hamamelidis, Cortex Viburni, Rhizoma Hydrastis 
ile birlikte hemoroit, varis ve flebitte  yararlanılmıştır. 

Bu gün Avrupa'da antienflamatuar  bir ilâç hammaddesi olarak, Semen Hip-
pocastani ekstreleri  yerine daha çok saponozitleri, birçok mühtahzanın hazırlan-
masında kullanılmaktadır;  Türkiye'deki müstahzarlarda  henüz yer almamıştır. 

R A D I X PRIMULAE 

Primula officinalis  (Primulaceae) bitkisinin kökleridir.  Bitki orman altlarında 
yetişir. Uzun bir rizomu vardır  ve çok yıllıktır.  Bahann başlangıcında sarı renkli 
çiçekler açar. Çiçekler küçük bir umbella durumundadır.  Yapraklar  tabanda rozet 
şeklindedir. Kenarları  dalgalı ve alt yüzü bol kısa tüylü olduğundan Primula  türlerine-
Türkçe çuha çiçeği denilmektedir. Gövde bu rozetin ortasından çıkar ve 20-30 cm 
kadar yükselir (Resim 62). 

Rizom ve kökleri, saponozit taşıyan bir drog olarak kullanılır. Drogda bulunan 
triterpenik  saponozitlerin miktarı % 5-10 kadardır.  Saponozitlerin genolleri olaFak 
primulagenol A ve D ile ekinosistik asit tespit edilmiştir. Pentasiklik tripterpenik 
yapıda olan bu bileşiklerin -OH gruplarına glukoz, galaktoz, ramnoz gibi ozlar ve 
galakturonik asit bağlanarak çeşitli saponozitler oluşur. 

Drog, saponozitlerinden dolayı ekspektoran olarak kullanılmaktadır.  Bronş-
ların salgısını sıvılaştırır. 

Eskulozit 
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Türkiye'de 10 kadar Primula  türü bulunmaktadır. Eskiden yurdumuzda da bazı 
müstahzarlarda  Radix Primulae'den hazırlanan ekstreler  kullanılmaktaydı; son-
radan bunlar formülden  çıkarılmıştır. 

TUBERA C Y C L A M E N I 

Cyclamen  (Primulaceae) türlerinin  kurutulmuş yumrularıdır,  feu bitkiler, hem 
bir süs bitkisi olarak hem de yumrularının  halk arasında çeşitli amaçlarla kullanıl-
ması ve bazı etkilerinin hayvan deneyleriyle saptanmış bulunması bakımından ilgi 
çekmektedir. 

Bir Avrupa bitkisi olan Cyclamen europeum yumrularından elde edilen sapo-
nozite siklamin adı verilmiştir.  Bu triterpenik  saponozit hidroliz edildiğinde sikla-
miretin ile glukoz, ksiloz ve arabinoz'a ayrılır.  Sonraları  yapılan çalışmalarla, hidro-
liz sırasında sapogenollerin birkaç izomerinin oluştuğu ve bunların birkaç ozla de-
ğişik bağlantılar nedeniyle çok sayıda saponozidi meydana getirdiği tesbit edilmiş-
tir. 
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Siklamfretin  A çifte  bağ taşımaz, 3 ve I6'da birer  -OH, 20'de bir -CHO grubu 
ile 13-17 arasında bir epoksit grubu taşır. Diğer izomerler  çifte  bağ taşımazlar, epok-
sit ve aldehit grupları  ile -OH sayısı itibariyle fark  gösterirler. 

Drog, saponozitlerinden dolayı diüretik ve antieksudatif  etkidedir. Kulak 
çınlamasında etkili olduğu kabul edilmektedir. Cyclamen  saponozitleri yüksek he-
molitik etki gösterir.  Bu nedenle, haricen, ekimoz ve hematomların giderilmesinde 
kullanılır. Enfüzyonlarından  ensektisit olarak yararlanılmaktadır. 

Bu saponozitlerin, kandaki kolesterol seviyesini düşürdüğüne dair hayvan dene-
meleri olduğu gibi, antimikrobik ve antitümoral etkilerinden söz eden araştırmalar 
da vardır. 

Türkiye'de 10 Cyclamen  türü yetişmektedir.  Türkçe bu bitkilere çeşitli isimler 
verilmiştir:  Dağ menekşesi, devetabanı, topalak, domuz arşağı, domuz turpu (do-
muzlar yumrularını  yer), yer somunu, Köstüköpen, buhuru Meryem gibi. 

Bu on türden C. pseudibericum(*),  C. neapolitanum(**),  ve endemik bir tür 
olan C. cilicicum var. intaminatum(***)  üzerinde yapılan çalışmalarda, bu bitki-
lerin yayılışı, morfolojik  ve bazı anatomik karakterleri  incelenerek, saponozitleri 
izole edilmiş ve hidroliz edilerek sapogenolleri ile ozları teşhis edilmiştir. Araştır-
malar sonucunda saponozitlerin, siklamiretin izomerlerinin,  glukoz, arabinoz ve ksi-
loz ile oluşturduğu heterozitler  olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmalarda ozların bağlan-
ma sıraları  incelenmemiştir. 

Türkiye'de yetişen Cyclamen'lerin  yumruları  tütün fidelerine  arız olan solu-
canları imha etmek üzere kullanılmaktadır.  Yukarıdaki türlerden başka C.coum 
ve C.persicum'un  da saponozit taşıdığını gösteren çalışmalar vardır. 

R A D I X GINSENG 

Uzakdoğuda ve Kuzey Amerika'da yetişen Panax  (Araliaceae) türlerinin  kökleri 
Ginseng adıyla, drog olarak kullanılmaktadır.  P. ginseng Çin'de, P. repens Japonya'da, 
P. quinquefolium  Kuzey Amerika'da yetişmektedir. 

Ginseng Çince "insan-kök" anlamına gelmektedir. Kökler dallanmış olduğun-
dan insana benzetilmiştir; Türkiye'de Adamotu adıyla bilinen Mandragora  offici-
narum ve bunun kökleri ile, isim benzerliğinden başka hiçbir ilgisi yoktur. Panax 

(*) N. Tanker - C/clamen pseudibericum Hildebr. Üzerinde Farmakognozik çalışmalar. 
İstanbul Ecz. Fak. Mec., 1, 61 (1965) 

( * * ) N. Tanker - Cyclamen neapolitanum Tenn. Üzerinde Farmakognozik çalışmalar. ibid. 
1, 144 (1965). 

( * * * ) N. Tanker, S. Türköz - Cyclamen cilicicum Boiss. and Heldr- var. intaminatum 
Meikle Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar.  V. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 
Ankara (1984). 
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türleri  Türkiye'de yetişmemektedir.  Bununla beraber  kökün çeşitli dergi ve ga-
zetelerde çıkan resimlerinden benzeterek kalın ve etlenmiş kökler, ginseng zannı 
il Türkiye'de de zaman zaman toplanmaktadır.  Bunlar çoğu kez Bryonia  (Cucurbita-
ceae) türlerinin  kökleridir. 

Panax  türleri  çok yıllık otsu bitkiler olup, etlenmiş, kalın ve uzun köklüdürler. 
30-50 cm'ye yükselen bitkinin 5 foliollü palmat yaprakları  vardır.  Umbella şeklindeki 
çiçek durumunda beyazımsı çiçekler açar. Meyva, kırmızı renkli küçük bir 
bakkadır. 

Bütün Doğu Asya'da ve Kuzey Amerika'da yaygın olan Panax  türlerinin  Çin'de 
ve Rusya'da kültürü de yapılmaktadır. 

İlkbahar ve sonbaharda toplanan kökler, yan köklerden temizlendikten sonra 
kaynar suda bir iki dakika tutulur ve kurutulduktan sonra 10-25 cm çapında 
parçalar  halinde ticarete çıkarılır.  Son yıllarda Avrupa ülkelerinde de çok kullanı-
lan, pahalı bir drogtur. 

Köklerde triterpenik  saponozitler bulunur. Bu saponozitlerin aglikonları olarak 
oleanolik asit, panaksodiol ve panaksotriol izole edilmiştir. Panaksodiol, iki-OH 
grubu ile, trimetil tetrahidropiran  halkası taşımaktadır.  Panaksotriolde ise üç-OH 
grubu vardır. 

Drogta ayrıca B grubu vitaminleri (riboflavin  ve tiamin) ile yapısı tam aydın-
latılmamış, fakat  hormonal etkisi hayvan denemeleriyle saptanmış bileşikler de 
bulunmaktadır. 

Drog, Çin'de ve Uzakdoğuda, 2000 yıldanberi ikinci gençliği sağlamak amacıy-
la bir halk ilâcı olarak kullanılmaktadır.  Tonik, afrodiziyak  ve depuratif  olarak et-
kiyen birçok preparatın  içinde vardır.  Yapılan araştırmalar  ve hayvan denemeleri, 
droğun santral sinir sistemini uyarıcı etkisinin olduğunu ve yorgunluk halini gider-
diğini ortaya koymuştur. 

Viscum albüm, Ökseotu. Çekem, Burç 

Klorofilli  yarı parazit bir bitki olan Viscum  albüm (Loranthaceae) birçok 
odunlu bitkinin, ağaçların dalları üzerinde yaşar. Üzerinde bulunduğu ağacın dalla-
rına yalancı köklerle (haustorium) tutunur. Bu yalancı kökler, ağacın iletme sis-
temine kadar uşanır ve buradan su ve suda eriyen maddeleri emer. Bitki klorofilli 
olduğundan kendisi fotosentez  yapar. 

V.  albüm, ağaç üzerinde iri bir küme oluşturması ve dikotomik dallanma 
şekliyle kolayca tanınır. 

Bitkinin yaprakları  (Folia Visci) triterpenik  bileşikler ve saponozitler taşır. 
Yapraklardan  triterpenik  bileşikler olarak a-e P-viskol İle oleanolik asit heterozidi 
olan bir saponozit elde edilmiştir; a-viskol sonradan p-amirenol, p-viskol de 
lupeol olarak teşhis edilmiştir. 
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Bitkide peptit yapısında, molekül ağırlığı yaklaşık 9000 olan ve viskotoksin adı 
verilen zehirli bir madde de tesbit edilmiştir. 

Tansiyon düşürücü olduğundan arterioskleroza  karşı kullanılan ilâçlar arasında 
yer almaktadır. Diüretik etkisinin saponozitten ve az miktarda da olsa taşıdığı 
kolinden ileri geldiği tahmin edilmektedir. 

Yüksek dozda, kalbi sistolde durduran toksik etki görülür.  Bu etki viskotok-
sinden ileri gelmektedir. 

Türkiye'de bir mühtahzar olmamakla beraber Avrupa ülkelerinde, ekstrelerin-
den müstahzar hazırlamakta yararlanılır. 

Türkiye'de, aktarlarda  bitkinin tohumları satılmakta ve halk arasında anti-
spazmodik ve diüretik olarak kullanılmaktadır. 

FOL İA HEDERAE HELICIS 

Sonbahar başlangıcında çiçek açan ve tırmanıcı bir bitki olan Hedera  helix (Ara-
liaceae) bütün Avrupa'da yetişir; ülkemizde de Kuzey Anadolu'daki ormanlık 
bölgelerde, yaygın olarak bulunur ve duvar sarmaşığı adıyla tanınır. Birçok çeşitleri 
süs bitkisi olarak ta yetiştirilir. 
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Yaprakları  saponozitlerinden dolayı antispasmodik olarak kullanılır. Drogtan 
hederakozit A adı verilen kristalize bir saponozit elde edilmiştir. Hidroliz edilince 
hederagenol yanında, ramnoz ve arabinoz ayrılır. 

Hederagenol 

Bu bitkiden değişik amaçlarla, çeşitli biçimlerde uygulanan birçok preparat 
hazırlanmıştır.  Özelikle masaj halinde, sellülitlerde ağrıyı kaldırmak için kulanı-
lır, tercihan taze bitkiden hazırlanan dekoksiyonlar, çok sıcak kompres halinde ağ-
rılı yerlere uygulanır. Aynı amaçla kullanılan linimentleri de hazırlanmıştır.  Alko-
latürleri  romatizmal ağrılara karşı kullanılır. 

FENOL HETEROZİTLERİ 

Fenoller aromatik karbürlerin  hidroksilli türevleridir.  Bu fenolik  -OH grup-
larının ozlarla oluşturduğu heterozitlere  fenol heterozitleri  adı verilmektedir. 

Fenolik bileşiklerden bazıları bitkilerde serbest olarak bulunur. Bunlar genel-
likle uçucu yağlarda bulunan etken maddelerdir.  Kekik yağlarında bulunan timol 
ve karvakrol  ile karanfil  yağında bulunan öjenol, örnek olarak gösterilebilir.  Yine 
uçucu yağlarda bulunan birçok fenolik  bileşik eter oksitleri halindedir. Maydanoz 
uçucu yağında bulunan apiol ve anason yağında bulunan anetol de bu gruba örnek 
olarak gösterilebilir. 

Timol Karvakrol  Öjenol 



C H 3 O 

O C H , 

Apiol 

C H A O 

Anetol 

Bu bileşiklerden, uçucu yağlar konusu işlenirken daha geniş olarak söz edilecek-
tir. 

Bu basit fenollerden  başka bitkilerde bulunan difenol ve trifenoller  de, ait ol-
dukları etken madde grubunu ifade eden başka başlıklar altında incelenmektedir. 
Flavonoitler grubu içinde incelenen difenol yapısındaki birçok bileşik ile tanenler 
grubu içinde inceliyeceğimiz trifenol  yapısındaki bileşikler bu maddelere örnek-
tir. 

Fenil propan yapısındaki fenollerin  dimerizasyonu ile oluşan bileşikler lignan-
lar grubunu teşkil etmektedir;  bu gruptan bir çok maddeyi taşıyan droglar,  reçine-
ler başlığı altında toplanmıştır. 

Fenolik bileşiklerin birçoğu da fenol grubunun ozlarla birleşmesi suretiyle he-
terozit oluşturmuştur.  Arbutozit  ve salikozit fenol heterozitlerine  örnek olarak 
gösterilebilir. 

O H 

X 
C H , O H 
I 

R R ° - G ' 

r 
O - G I 
Arbutozit Salikozit 

Bu heterozitlerin  tanıma ve miktar tayinleri, hidrolizden sonra, meydana ge-
len fenolik  maddeler üzerinden yapılır. 

Fenoller genellikle suda az çözünen maddellerdir.  Polifenoller  daha çok çözü-
nür. Alkol ve eterde eriyen bu bileşiklerin bir çoğu su buharı ile sürüklenebilir. 

Zayıf  asit karakterde  olan fenoller  alkali hidroksitlerinde,  alkali fenollatları 
oluşturarak  çözünürler.  Alkol fonksiyonu taşıyan bileşikler, alkali hidroksitlerinde 
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çözünmemeleri ile fenollerden  ayrılırlar.  Asitlerden farklı  olarak ta fenoller  alkali 
karbonatlarda  erimezler  (bazı polifenoller,  istisna olarak alkali karbonatlarda  erir). 

Serbest fenoller  sulu ferri  florür  (% I) çözeltisi ile nötr ortamda renkli bileşik-
ler verir.  Oluşan renk genellikle mavi, yeşil, mor veya kırmızıdır.  Hidroksipiridin-
ler, bazı organik asitler, enoller, oksimler de bu reaksiyonu verir.  Eğer fenolik 
aglikonun sudaki çözünürlüğü çok az ise reaksiyon regatiftir;  o zaman alkolde erit-
mek gerekir. 

Önceden nitröz asit ile diazote edilmiş p-nitranilin (veya başka bir amin) 
ile fenoller,  renkli hidrazoikler  meydan getirir.  Bu reaksiyondan tanıma için yarar-
lanıldığı gibi kromatografide,  fenol lekelerinin ortaya çıkarılmasında da faydalanılır. 

Fenoller için, asitli ortamda aldehitlerle (vanilin-HCI) olan renk reaksiyonların-
dan başka 2,6 -dib.romkinon klorimit ile olan renk reaksiyonlarından  da yararlanılır. 

Fenoller, asetik asit ve benzoik asit ile oluşturdukları  esterler  ve bunların 
metilli türevleriyle  karakterize  edilirler.  Fenollerin tanımı için kromatografik  yön-
temler de geliştirilmiştir. 

Yukarıdaki renk reaksiyonlarından  yararlanarak  kolorimetrik  olarak veya kro-
matografik  yöntemlerle fenolik  aglikonların miktar tayini yapılır. Alkali hitroksit-
leriyle tüketmeden sonra titrimetrik  olarak veya çözeltilerinden bromlu su yardı-
mıyla çöktürülüp gravimetrik  olarak miktar tayini yapmak üzere geliştirilmiş yön-
temler de vardır. 

Fenol heterozitleri  taşıyan drogların bazıları antiseptik bazıları antipiretik ve 
analjezik etki gösterir.  Bazı fenol heterozitlerinin  aglikonları ise kokulu bileşikler 
olduğundan eczacılık ve besin sanayiinde koku verici veya koku düzeltici olarak kul-
lanılır. 

FRUCTUS V A N I L L A E (TK), Vanilya Meyvası 

Fenol heterozitleri  taşıyan droglar  arasında Türk Kodeksinde yer alan tek drog-
tur. 1974 Türk Farmakopesinde kayıtlı değildir. Yalnız droğun etken maddesi, bir 
reaktif  olarak yer almaktadır. 

Vanilya meyvası Vanilla  plarıifolia  (Orchidaceae) bitkisinden elde edilir. Bu bitki 
Türkiye'de bulunmaz, Meksika, Madagaskar, Java, Antiller'de yetişir. 

Sarı yeşil renkte çiçekleri olan bitkinin meyvaları 20 cm'ye kadar uzayan, 3-4 
cm genişliğinde silindirik bir kapsüldür. Meyva yeşilken kokusuzdur, fermantas-
yondan sonra vanilya kokusu duyulur. Fermantasyon, geceleri örtülen meyvaların 
gündüzleri kızgın güneş altında bekletilmesiyle yapılır. Bu işlem sonunda meyvalar 
siyahlaşır, yassılaşır (Resim 63) ve koku ortaya çıkar. Bazı bölgelerde fermantasyon 
için başka yöntemler de uygulanır. 
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Kokulu madde vanilal (vanilin) dir. Vanilal drogda % 1.5-2.5 civarında bulunur. 
Bir aldehit, bir fenol,  bir fenol eteri taşıyan bu bileşik taze meyvalarda vanilo-
zit (=glukovanilin) adı verilen bir heterozit halindedir, p-glukozidaz enzimi ile bu 
heterozit vanilal ile glukoza ayrılır.  Meyvalarda ayrıca vanilik alkolün heterozidi 
olan vanilolozit isimli heterozit te bulunmaktadır. 

O O O II 
II 
C — H 

JL 
C - H 

X Çu l 
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O - G I 
OH 

Vanilozit Vanilal 

CH 2 OH 

NDCH., 

Vanilik alkol 

Vanilin zayıf  koleretik ve sindirim stimulanıdır. Eczacılıkta daha çok istenmi-
miyen kokuların maskelenmesi için kullanılır. Vanilin sentezi gerçekleştirildikten 
sonra drog üretimi azalmıştır. 

Vanilin yurdumuzda da bazı müstahzarlarda  koku düzeltmek amacıyla ve gıda 
sanayiinde kullanılmaktadır. 

CORTEX SALICIS, Söğüt Kabuğu 

Salix alba (Salicaceae) Ak söğüt bitkisinin dal kabuklarıdır.  Nemli ılıman ve soğuk 
bölgelerde yetişen ve Türkiye'de de çok yaygın bulunan ak söğüdün kabuklarında 
tanen ve salikozit heterozidi bulunmaktadır. Salikozit bir fenol heterozididir  ve 
enzimle hidrolizden sonra saligenol ile glukoza ayrılır.  Asitle hidroliz aglikonun di-
merizasyonuna neden olur. Böylece saligenol yerine saliretin meydana gelir. 

Salikozit Saligenol Saliretin 

Drog, tanenlerinden dolayı tonik; heterozidinden dolayı febrifüj  (ateş düşü-
rücü) ve antiromatizmal olarak kullanılır. 



Türkiye'de S. alba'dan başka söğüt türleri  de yetişmektedir.  Bunlardan bazı-
larının (S.fragilis,  S. purpurea) kabuklarında salikozit oranı (% 5-7), S. olbo'dakln-
den çok fazladır,  heterozit bu türlerden elde edilir. Gerek salikozit gerekse sali-
genol antiromatizmal ve antinevraljik olarak kullanılır. 

POPULI GEMMAE (TK) Karakavak Tomurcuğu 

Populus nigra (Salicaceae) Karakavağın kış sonunda toplanmış çiçek tomurcuk-
larıdır.  Merhem halinde hemoroit tedavisinde kullanılan tomurcuklarda  populozit 
adı verilen bir fenol heteroziti ve flavon türevi heterozitler  bulunmaktadır. Ben-
zoil salikozit yapısında olan populozit ağrı kesici olduğundan ve krizol türevi fla-
vonoitler de kapiler rezistansı arttırdığından  drog hemoroit tedavisinde kullanıl-
mıştır. 1974 Türk Farmakopesinde kayıtlı olmayan drog bugün Türkiye'de bulunan 
müstahzarlarda  da yer almamaktadır. Bununla beraber aktarlarda  satılmakta ve 
halk ilacı olarak kullanılmaktadır. 

Krizol Populozit 

Çeşitli Salix ve Populus türlerinden,  biraz daha farklı  yapıda fenol heterozitleri 
de elde edilmiştir. Salikortin ile bunun benzoil türevi tremulasin bu tip heterozit-
lere örnektir. 

Salikortin Tremulasin 
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FOLIA UVAE URSI 

Arctostaphylos  uva ursi (Ericaceae), Ayı üzümü adı verilen bitkinin yaprak-
larıdır.  Dağlık bölgelerde yetişen bir bitki olan Ayı üzümü hemen hemen bütün 
Avrupa'da, Asya'da ve Kuzey Amerika'da bulunur. Türkiye'de rastlanma-
mıştır. 

Yaprakların  etken maddeleri gallik tanen ile fenol heterozitleridir.  Bu hete-
rozitlerden hidrokinol ve metil hidrokinol türevi olan arbutozit (% 5-10) ile metil 
arbutozit izole edilmiştir. 

O - G ı 

s 
O - G ı 

( ı S ? OH M 
CH3o 

Arbutozi t  Metilarbutozit 

Arbutozit,  renksiz bir madde olduğu halde hidrolizden sonra açığa çıkan hid-
rokinol hemen oksitlenerek hidrokinon haline dönüşür ve esmerleşir.  Bununla 
beraber bitkide iken heterozit dayanıklıdır ve yapraklar  zamanla esmerleşmez. 
Çünkü bitkide bulunan tanen, (3-glukozidaz enzimini inhibe ettiğinden hidroliz 
olayı meydana gelmez. 

Drog taneninden dolayı astrenjan etkidedir. Asıl kullanılışı ve müstahzarlar 
içinde yer alması, üriner  antiseptik etkisinden dolayıdır. Bu etki, drogta bulunan 
heterozitlerin  hidroliziyle oluşan hidrokinondan ve bu maddelerin idrara geçme-
sinden ileri gelir. Drog ekstreler  halinde sistit, üretrit  ve piyelitte kullanılan 
müstahzarlar  içinde yer alır. Türkiye'de bu droğun ekstrelerini  taşıyan müstahzar 
yoktur. 

FLQRES SPIRAEAE ULMARIAE 

Spiraea ulmaria (= Filipendula  ulmaria) (Rosaceae) bitkisinin çiçekleridir. 
Yurdumuzda Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde bulunan ve Keçisakalı 
adı ile bilinen bitki, çok yıllık bir ottur, sarımsı beyaz renkli çiçekler açar. Anti-
romatizmal ve diüretik olarak kullanılmıştır. 
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Antiromatizmal etki bir fenol heterozidi olan monotropitozit'ten,  diüretik 
etki ise flavonoitlerinden  ileri gelmektedir. 

Monotropitozit'in hidrolizi ile glukoz ye ksiloz (primeveroz)  yanında aglikon 
olarak metil salisilat ayrılır.  Drogtan izole edilen, flavonozit  yapısındaki spireozit, 
kersetol'ün glukozididir. 

O — G l — k s i l o z 

Monotropitozit 

Rizomlarında metil salisilat heterozitleri  taşıyan S. filipendula,  Kuzey, Doğu 
ve Güney Anadol'uda yetişen bir bitkidir. 

İRİDOİT HETEROZİTLERİ 

İridoitler  siklopentanopiran yapısında bileşiklerdir.  Birinci konumda bir - O H 
3. ve 4. arasında bir çifte  bağ taşıyan iridoitler,  genellikle birinci konumdaki -OH 
grubundan heterozit oluştururlar. 

OH 

Bu bileşikler oldukça dayanıksızdır. Renksiz oldukları halde, asit ortamda 
mavi bir renk alırlar.  İridoitler,  yukarıda görüldüğü üzere sekiz karbonlu oldukları 
gibi dokuz ve on karbonlu da olabilirler.  Dokuz karbonlu olanlar 4. veya 8. konum-
da, on karbonlu olanlar hem 4. hem 8. konumda birer  substitüent taşımaktadırlar. 
Bu substitüentler - C H V -CH,OH, -COOH, -CHO olabilir. Ayrıca değişik konum-
larda hidroksil ve epoksit gruplarına da rastlanır.  Doğada karboksil veya alkol 
gruplarından oluşan esterler  mevcut olduğu gibi, aynı molekül içindeki esterleşme 
sonucu oluşan laktonlar da bulunmaktadır. 



Bu çeşitli iridoitlerin  heterozitleri,  yukarıda da söylendiği gibi, genellikle I. 
konumdaki - O H grubuna glukoz bağlanmasıyla oluşur. Bazan da glukoz molekülü 
diğer - O H gruplarına bağlanabilir. Doğada monoheterozitlerden  başka, dihete-
rozitlere  ve biozitlere de rastlanmaktadır. 

Aşağıda formülleri  verilen bileşikler bazı iridoit heterozitlerine  örnektir. 

O—Gl 
Dekalozit 

3 O —Gl 

Mussenozit 
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Asperulozit 
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Patrinozit Katalpozit 

Doğada heterozit teşkil etmemiş iridoitler  de mevcuttur. Bunlardan Valeriana 
türlerinde bulunan valepotriat'lardan  ileride sözedilecektir. 



Iridoit heterozitleri,  şimdiye kadar ancak bazı familyalarda  bulunmuştur. 
Fakat fitokimyasal  araştırmalar  devam ettikçe bu tip bileşiklerin sayısı da artmak-
tadır. 

İridoitlerin  tanınmasında asitli ortamda verdiği mavi renkten yararlanılır. 
Bakır sülfat  (% 0.2 lik sulu çözeltisinden I ml), asetik asit (10 ml), derişik HCI 
(0.5 ml) karışımından oluşan TRIM-HILL reaktifiyle  bek alevinde ısıtılınca bu bile-
şikler, önce mavi veya mavi-mor renk ve birkaç saat içinde siyah bir çökelek ve-
rirler. 

İridoitlerin  birbirinden ayrılması İTK yardımıyla yapılır. Lekelerin meydana 
çıkarılması için genellikle Vanil in-H2S04 reaktifi  kullanılır. Revelatör olarak Flo-
roglusinol-HCI reaktifinden  de yararlanılabilir. 

Drogdan etken maddenin elde edilmesi taze materyelden hareketle yapılır. 
Çünkü iridoitler  dayanıksız bileşiklerdir.  Ekstraksiyon ve temizleme sırasında or-
tam asit reaksiyonda olmamalıdır. Ekstraksiyon genellikle etanol, metanol ve su 
gibi polar çözücülerle yapılır. Ekstre nonpolar çözücülerle yıkanıp lipofil  bileşik-
lerden kurtarıldıktan  sonra kurşun asetatla çöktürerek  veya aktif  kömürden yahut 
ta alüminyum oksitten geçirerek,  fenolik  bileşikler ve tanenlerden temizlenir. 
Poliamid üzerinden yapılan sütun kromatografisi  de temizlemede iyi sonuç ver-
mektedir. Böylece serbest ozlarla oligoholozitleri ayırmak ta mümkün olur. 

Temizlenmiş iridoitler,  kromatografik  yöntemlerle ayrılırlar. 

İridoitler,  kuvvetli aktivite gösteren bileşikler değildir. Bununla beraber yıl-
lardan beri kullanılan bazı halk ilâçlarınm etkisi, bu drogların taşıdıkları iridoit-
lerin etkisiyle açıklanır. 

Eskiden acı madde adıyla tanınan, iştah açıcı ve tonik olarak yararlanılan bile-
şiklerden bir kısmının iridoit yapısında bileşikler olduğu sonradan anlaşılmıştır. 
İleride tekrar  söz edilecek olan valepotriyatlar  sedatif  etkide bileşiklerdir. 

Scrophulariaceae familyasındaki  bitkilerde yaygın bir Iridoit heterozidi olan 
okubozit, hidrolizden sonra antimikrobiyal etki göstermektedir.  Bu etki, doğrudan 
aglikondan veya hidroliz sırasında oluşan dimer ve polimerlerden ileri gelmektedir. 

OH 

CH 2 OH q|_) 
Okubigenol 
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Bazı iridoitler  purgatif  etkide maddelerdir.  6. konumda-OH grubu veya I I . 
konumda serbest bir -COOH grubu bulunması bu etkiyi zayıflatmaktadır.  Bu 
nedenle -COOH grubunun metanol ile birleşmesi sonucu oluşan esterler  daha 
kuvvetli purgatif  etki gösterirler,  örneğin genipozidik asit, metil esterinden daha 
az etkilidir. 

COOH 

CH 2 OH O - g i 

Genipozidik asit 

COOCH, 

CH,OH O —Gi 

Genipozidik asit metil esteri 

Monotropeozit için de durum aynıdır. Bunun gibi mussenozit, asperulozit 
te purgatif  etkide iridoitlerdir.  Okubozit'in bu etkisi pek kuvvetli değildir. 

COOH COOCH, 

HO 

O —Gl 

Mussenozit 

Okubozit 

iridoit heterozitleri  arasında, diüretik etki gösterenler  (katalpozit), analjezik 
ve antispasmodik etkili olanlar (harpagozit) ve acı lezzetinden dolayı (loganozit) 
iştah açıcı ve tonik olarak kullanılan drogların etken maddesini oluşturanlar  vardır. 
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Loganozit 
Heterozit halinde olmıyan iridoitler  arasında, antimikrobiyal ve antilösemik 

etki gösterenler  bulunmuştur. Bununla beraber,  sözü geçen bileşikler henüz tedavi 
alanında kullanılmamaktadır. 

FLOS VERBASCI 

Bazı Verbascum  (Scrophulariaceae)  türlerinin  çiçek durumları,  öksürük kesici 
ve emoliyan etkisinden dolayı kullanılır. Drog elde etmekte yararlanılan başlıca 
türler  V.  thapsus, V.  thapsiforme,  V.  phlomoides'tır.  Verbascum  türlerine  bütün Av-
rupa'da rastlanır.  Afrika  ve Güney Amerika'da da rastlanan bu cins, Türkiye'de de 
yüzlerce türle temsil edilmektedir. Türkçe adı sığırkuyruğu'dur.  Bazan 2 m ye 
kadar yükselen Verbascum  türlerinde yapraklardan  oluşan bir rozet ortasından 
gövde çıkar ve bu gövde bazan dallanır. Çiçek durumu uzun bir salkım şeklin-
dedir. 

Drog toplanırken korollalar  kaliksten ayrılarak  alınır ve ince bir tabaka ha-
linde yayılarak çabucak kurutulur;  yoksa esmerleşir.  Drog, ışıktan ve rutubetten 
korunmalıdır.  Petaller sarı renklidir.  Ancak kurutma sırasında biraz esmerleşe-
bilir. Hafif  bir kokusu ve müsilajlı lezzeti vardır. 

Drog iridoitlerden okubozit taşır. Bu madde 9 karbonlu bir iridoit heterozi-
didir. 

CH 3 o — G l 

Harpagozit 
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CH 2 OH o — G l 

Okuboı i t 

Bu heterozit Scrophulariaceae ve komşu familyalarda  yaygın bir maddedir. 
Hidroliz ile glukoz yanında oluşan aglikon dayanıklı değildir, polimerleşerek  esmer 
bir renk alır. Kurutma sırasında droğun esmerleşmesi de, bitkideki (3 glukozidaz 
etkisiyle hidrolizi ve sonra polimerleşmesiyle açıklanmaktadır. 

Drogta, hesperetozit ve verbaskozit gibi flavonozitler,  müsilaj vo saponozitler 
de bulunmaktadır(*). 

Flos Verbasci, eskidenberi, emoliyan ve pektoral bir drog olarak kullanılmak-
tadır. 

HERBA M O N O T R O P A E 

Coniferae  bitkileri üzerinde görülen Monotropa hippopitys  (Ericaceae), 10-30 cm 
yüksekliğe erişen ve yaprakları  pul şekline geçmiş, sarımsı beyaz renkli bir bit-
kidir. Klorofilli  olmadığından parazit olarak yaşar. Türkiye'de de yaygın olarak 
görülür. 

Bitkiden monotropeozit adı verilen bir iridoit heterozidi ile monotropitozit 
adındaki fenol heterozidi izole edilmiştir. 

Monotropeozit hidroliz edildiğinde glukoz ve koyu mavi renkli bir aglikon 
verir.  Aglikon zamanla esmerleşir. 

Drog antispazmodik ve öksürük sedatifi  olarak kullanılmıştır. Monotropi-
tozit, aglikonu metil salisilat olduğundan, romatizmada etkilidir. 

(*) E. Atasü - Türkiyede Yetişen Bazı Verbascum Türleri  Üzerinde Farmakognozik Araş-
tırmaları  - Doçentlik Tezi (1980) 

COOH 

CH 2 OH o —Gl 

Monotropeozit Monotropitozit 
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Galium tü r le r i :  Rubiaceae familyasından  Galium türleri,  Avrupa'da ve 
Anadolu'da oldukça yaygın bitkilerdir. 

Bitkiye, yoğurdun mayalanmasında yararlanılabilen bir enzim taşıması nedeniyle, 
Türkçe Yoğurt otu adı verilmekte ve Avrupa ülkelerinde de buna benzer isimlerle 
anılmaktadır. 

Galium türlerinin  bir çoğundan asperulozit elde edilmiştir. Asperulozit bir 
iridoit heterozitidir,  ester ve lakton grupları  taşır. Ozu glukozdur. Antispazmodik, 
diüretik ve antiromatizmal olarak kullanılan bitkilerdir. 

Avrupa'da daha çok G. aparine, G. cruciata, G. mollugo, G. verum  türleri  bilin-
mektedir. Türkiye'de yetişmekte olan türlerden  G. coronatum (= Cruciata taurica) 
üzerinde yapılan çalışmada(*), bitkinin asperulozit ve monotropeozit taşıdığı, ayrıca 
toprak üstü kısımlarının metanol ekstresinde rutozit bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Plantago tü r le r i :  Plantaginaceae familyasından olan Plarıtago  türleri,  yaprakla-
rı rozet meydana getiren otsu bitkilerdir.  Hemen hemen bütün Avrupa'da yaygın 
olan bu bitkilere Asya'nın batısında, Afrika'nın  kuzeyinde de rastlanmaktadır. 

Bitkinin gövde ve rozet yapraklarından  okubozit ve katalpozit adı verilen 
iridoit heterozitleri  izole edilmiştir. 

(* ) N, Tanker, F, Ergun - Cruciata  taurica  (Pailas ex Wil ld.) Ehrend. $.1. Üzerinde 
Farmakognozik Araştırmalar,  i. Ankara Ecz. Fak. Mec., 13, 38 (1983). 

* M. Tanker, F. Ergun - İbid. II. Ankara Ecz. Fak. Mec., 13, 89 (1983). 

O F = 0 

CH 2 OH O —Gİ 
Katalpozit 
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Yapraklar  arabino galaktan yapısında bir müsilaj ile tanen de taşır. 

Halk ilâcı olarak, antienflamatuar  ve böcek sokmalarına karşı, kaşıntı giderici 
etkisinden yararlanılmaktadır.  Bu ikinci kullanım için, taze usaresi veya bundan 
hazırlanan yakı kullanılır. Bundan başka infüzyonları,  göz banyosu olarak gözdeki, 
gargara halinde de boğazdaki iltihaplara karşı etkilidir. 

Avrupa'da özellikle P. majör, P. media, P. lanceolata türleri  bilinmektedir. 
Türkiye'de yukarıdaki bitkiler dahil 20 nin üstünde türü bulunmaktadır. Genel-
likle sinirli ot adıyla bilinen Plantago türleri  arasında Türkiye'de en tanınmış olanı 
P. psyllium'dur  ve bu türe karnıyarak  otu adı verilir.  Tohumları (Semen Psyllii) 
müsilajından dolayı, laksatif  ve emoliyan olarak kullanılmaktadır. 

ALKOL HETEROZİTLERİ 

Bitkilerde alkol yapısında birçok bileşik bulunmaktadır. Ancak bunlardan 
büyük bir grubu "Glusitler" bahsinde oz ve türevleri  olarak incelenmiştir. Büyük 
bir kısmı da terpenik alkoller olarak uçucu yağlar bahsinde incelenecektir. Uçucu 
yağlar içinde terpenik alkollere nazaran çok daha az miktarda bulunan metanol, 
etanol, propanol, butanol gibi alkollerle bunların esterleri  de doğal alkoller ara-
sında yer alır. 

Bitkilerde bulunan doğal alkollerden antranol ve heterozitleri  ile bazı sterol 
ve triterpen  heterozitleri  ve yine alkol heterozitlerinden  olan iridoit heterozitleri 
daha önceki bahislerde incelenmiştir. 

Bununla beraber yukarıda sayılan gruplara girmiyen bazı alkol heterozitle-
rine de doğada rastlanmaktadır.  Radix Gentianae droğu bu tip heterozitleri  taşıyan 
bir örnektir. 

RADIX G E N T İ A N A E , Jansiyan Kökü 

Gentiana lutea (Gentianaceae), Jansiyan, Çentiyane bitkisinin kökleridir.  Bitki 
Avrupa'da yaygındır. Türkiye'de bulunan 12 Gentiana türü arasında G. lutae da 
bulunmaktadır. Bursa, Sinop, İzmir ve Bilecik'te dağlık bölgelerde rastlanmış olan 
bitki 1-1.5 m ye ulaşan, sarı çiçekli ve dallanmamış bir türdür. 

Bitkinin kök ve rizomları  drog olarak kullanılmaktadır.  Kırılma yüzeyinin 
esmer-sarı  rengi, kuvvetli ve karakteristik  kokusu çok acı ve kalıcı olan lezzeti 
dolayısıyla benzer droglardan ayırdedilir. 

Köklerin etken maddesi acı maddeler grubuna da dahil edilen alkol heterozit-
leridir.  Bu heterozitlerin  aglikonu 10 karbonlu olup monoterpenlere  yakın bileşik-
lerdir. 
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Bu bileşiklerden drogta en çok bulunanı gensiyopikrozit adı verilen heterozit-
tir. Taze drogda % 1-2 oranında bulunan bu heterozit gensiyogenol ile glukozdan 
oluşmuştur. Gensiyogenol bir lakton halkası ile bir piran halkasının kondansasyo-
nundan meydana gelmiş olup 3 çifte  bağ taşır. Bu yapısından dolayı aglikon çok daya-
nıksızdır. Dimerize olabilir, moleküldeki değişiklikle başka maddelere dönüşebilir. 

O 
Gensiyopikrozit 

Droğun, en acı bileşiği amarogensiyozit'tir.  Çok acı lezzette olan bu bileşiğin 
drogdaki miktarı azdır. Bununla beraber 58xl(T6 konsantrasyonda bile acılığı his-
sedildiğinden, droğun bu özelliğini sağlıyan maddelerin başında gelir. Bu heterozit 
ana yapı itibariyle gensiyopikrozit ile aynıdır. Fark, glukoz molekülündeki bir hid-
roksil grubunun m-hidroksifenil  dihidroksi benzoik asit ile esterleşmiş olmasındadır. 

OH 
Amarogensiyozit 

Drogta bu maddelerden başka pektin, ksanton grubundan flavonoitler  ve 
bunların heterozitleri  ile bazı alkaloitler izole edilmiştir. 

Gentiana türlerinin  toprakaltı  kısımlarından bulunan pektin oranı bazı tür-
lerde az ise de bazan % 10'u geçmektedir. Bu nedenle, bu bitkilerden pektin elde 
etmede kaynak olarak yararlanılır.  Gentiana pektini ağızdan verilerek  veya lokal 
uygulamayla hemostatik olarak kullanılmaktadır. 
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Ksantonlardan izole edilenler arasında başlıca gentizin ve gentiozit bulun 
maktadır. 

O OH 
Gensiyozit 

Drogun kırılma yüzeyinde görülen sarı renk bu maddelerden ileri gelir. 

Drogtan izole edilen alkaloitler ise hakikatte bitkide mevcut olan bileşikler 
değildir. Amonyaklı ortamda yapılan ekstraksiyon sırasında piranik laktonların 
değişmesi suretiyle oluşan maddelerdir,  örneğin gensiyopikrozit amonyaklı ortamda 
gensiyanin haline geçer. Nitekim bitkiden elde edilen alkollü ekstreler  alkaloit taşı-
maz ve amonyak yerine başka bir alkali kullanılırsa, pkstrelerde  alkaloide rastlanmaz. 

Gensiyanin 

Drog çok eskiden beri (M.Ö. II. yüzyıldanberi) kullanılan bir ilâçtır. Toksik 
etkisi olmıyan bir tonik olarak çok yararlanılmıştır.  Doğrudan mideye etki ederek 
mide salgısını arttırır.  R. Gentianae iştah açıcı ve acı tonik olarak kullanılmaktadır. 
Yumuşak ekstreleri,  eczanelerde yapılan pilüller için sıvağ olarak ta kullanılır. 

Köklerden, fermante  edildikten sonra aperitif  ve likör tipinde içki hazırlamak 
için geniş ölçüde yararlanılmaktadır. 

KUMARİN HETEROZİTLERİ 

Kumarin heterozitleri,  adından da anlaşılacağı üzere, hidroliz edildiğinde, 
oluşan aglikonu kumarin yapısında olan heterozitlerdir.  Kumarin, ortohidroksi 
sinnamik asidin laktonu, bir başka deyimle benzo a -piron'dur.  İlk defa  Dipteryx 
odorata  bitkisinden izole edilmiştir. Maddeye verilen kumarin adı da bu bitkiye 
Güney Amerikalıların  verdiği isimden benzetilerek türetilmiştir. 
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OH 

C H = C H — C O O H 

o-Hidroksi sinnamik asit 

5 4 

Kumarin (benzo a-piron) 

Birçok bitkiden, serbest veya heterozit halinde kumarin türevi bileşikler 
elde edilmiştir. Umbelliferon.  Umbelliferae  familyasında,  eskuletolj Aesculus ve 
Fraxinus  türlerinde,  serbest veya heterozit halinde rastlanan kumarin türevi bile-
şiklerdir. 

UmbeHiferon Eskuletol 

Skopoİetol, Solanaceae familyasında,  bir furan  halkası taşıyan furanokumarin-
ler ise Rutaceae ve Umbelliferae  familyalarında  rastlanan ve serbest olarak bulunan 
kumarinlerdir.  Umbelliferae  de Piranokumarinlere  de rastlanmıştır. 

Skopoİetol 

C H J O 

Bergapten (furanokumarin) 

C H , 

C O — C H — C H 2 — C H 3 

O 

- O - C O — C H 3 

X3Cr 
Visnadin (piranokumariı.; 

Bazı bitkilerde iki molekül kumarinin kondansasyonuyla oluşan biskumarin-
ler bulunmaktadır. 
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Kumarinler,  bazı özellikleri ile tanınırlar,  örneğin, hidroksilli kumarinler 
ultraviyole ışık altında mavi veya mavi-yeşil fluoresans  gösterirler.  Bu özellik-
ten yararlanarak  kumarinleri  kromatografide  de teşhis etmek mümkün olduğu 
gibi buna dayalı olarak miktar tayini de yapılabilir. 

Fenolik hidroksil gruplarının reaksiyonlarına  dayanarak geliştirilen miktar 
tayini yöntemleri de vardır. 

Kumarinler  kokulu bileşiklerdir.  Koku verici olarak eczacılıkta ve parfüme-
ride kullanılırlar.  Biskumarinlerden  dikumarol antikoagulan bir etki gösterir. 
Eskuletol heterozitlerinin  P vitamini aktivitesi tespit edilmiştir. Bazı kumarinlerin 
antispazmodik özellikleri de vardır. 

Kumarin drogları  önceleri koku ve tat düzeltici olarak kullanılmıştır. Son-
radan bunların zararsız  maddeler olmadıkları anlaşılmış bazı hayvan denemeleriyle 
ağır karaciğer  bozukluklarına neden olduğu saptanmış ve koku verici olarak kul-
lanımı azalmış hatta bazı ülkelerde yasaklanmıştır. 

Kumarinler  arasında, solunum analeptiği, damar genişletici veya antispazmodik 
olarak etki gösterenler  vardır.  Eskuletol'un P vitamini aktivitesi, skopoletol ve 
umbelliferon'un  safra  ifrazını  arttıricı  etkisi olduğu tesbit edilmiştir. 

Biskumarinlerden dikumarol karaciğerde  protrombin  oluşumunu azaltır veya 
tamamen ortadan kaldırır.  Böylece kanın pıhtılaşmasını engeller. Bu özelikten 
yararlanarak,  tromboza karşı koruyucu veya tedavi edici olarak kullanılan bir dizi 
dikumarol türevi sentetik ilâç hammaddesi elde edilmiştir. Dikumarol yapısındaki 
bazı bileşiklerin fare  zehiri olarak kullanılması da aynı özelikten dolayıdır. 

Furanokumarinler  derinin ışığa olan hassasiyetini arttırır.  Bu etkiden yarar-
lanılarak vitiligo (sedef hastalığı) tedavisinde bazı furanokumarin  ve furanokinolein 
drogları  kullanılmaktadır.  Ficus,  Ruta, Heracleum, Achillea, Sinapis, Ammi türleri 
bu etkiyi meydana getirmektedir.  Işığa karşı duyarlılık yapan maddelerin sadece 
furanokumarinler  olmadığı da tesbit edilmiştir. 

Toksik etkisi olan bazı kumarinler  de mevcuttur. Aspergillus flavus'un  oluş-
turduğu ve birçok besin zehirlenmelerinin  nedeni olan Aflatoksin,  kumarin türevi 
bir bileşiktir. 

O 

= o 

Aflatoksin  B 

269 



Streptomyces  türlerinden elde edilen bir antibiyotik olan novobiosin de ku-
marin türevidir.  Antibiyotiklerden,  ilerdeki bahislerde sözedilecektir. 

FOLİA F R A X I N I 

Bütün Avrupa ve Kuzey Asya'da yetişen bir bitki olan Fraxinus  excelsior  (Ole-
aceae) Un yapraklan, flavonoitler  yanında kumarin türevi heterozitler  de taşır. 
Büyük ağaçlar halinde olan bitkinin 9-15 foliolden oluşan, bileşik yaprakları  vardır. 
Yapraklar  yaz başında toplanır. Folioller ayrılarak  ince tabakalar halinde serilir  ve 
gölgede kurutulur.  İyi kurutulmayan yapraklar  esmerleşir. 

Drogtan fraksozit  adı verilen bir kumarin heterozidi izole edilmiştir. Bu 
bileşik, fraksetolün  glukoz ile oluşturduğu bir heterozittir. 

Yapraklarda,  serbest hidroksil gruplarının yeri ve sayısının değişmesiyle fark-
lılık gösteren diğer kumarin heterozitleri  de bulunmaktadır. 

O — G l 

Kumarin heterozitleri  bitkinin kabuklarında da vardır. 

Yapraklarda  ayrıca % 10 tanen bulunduğu tesbit edilmiştir. Flavonozit fraksi-
yonunun önemli kısmını rutozit teşkil eder. 
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Yapraklar  diüretik etkisinden dolayı halk ilâcı oiarak kullanılır. Romatizma 
ve artritte  yararlanılmaktadır. 

Enfüzyonlarına  tartarik  asit, şeker ve maya ilâvesiyle fıçılarda  15 gün kadar 
bekletmek suretiyle serinletici bir içki de hazırlanır. 

Türkiye'de en yaygın Fraxinus  türleri  F.  ornus ve F.  angustifolia'dır.  Birincisi 
Batı ve Güney Anadolu'da, ikincisi de Orta ve Doğu Anadolu'da yaygındır. F.  ornus'-
dan Manna elde edildiğinden, fakat  Türkiye'de bu amaçla kullanılmadığından önceki 
bahislerde sözedilmişti. 

F.  excelsior  Türkiye'de Kuzey Anadolu'da yetişmektedir.  Fraxinus  türlerine 
Türkçe Dişbudak adı verilir.  Türkiye'de drog olarak kullanılmadığı gibi bu türler 
Farmakognozi açısından incelenmiş te değildir. 

HERBA MEL ILOT I 

Melilotus officinalis  (Leguminosae), kokulu yonca isimli bitkinin çiçekli ve yap-
raklı dallarıdır.  Melilotozit isimli bir heterozit ihtiva eder. Bu heterozidin aglikonu 
kumarinik asittir. Kumarinik asit derhal kumarin haline dönüşür. Drog, yumuşa-

OH OH 

Kumarinik asit Dikumarol 

tıcı, diüretik, romatizma ağrılarını  teskin edici ve antienflamatuar  özelliğinden do-
layı da oftalmik  losyonları halinde kullanılır. Drogta, bazan, kötü kurutma şartlarına 
bağlı olarak, dikumarol meydana gelebilir. Bu madde hemorrajik  etkilidir ve ağır 
kanama vakalarına sebep olabilir. 

C O R T E X G N I D I I 

120 cm ye kadar yükselen ağaççık şeklinde bir bitki olan Daphne gnidium'un 
(Thymelaeaceae) turuncu-kırmızı  rçnkli küçük kürecikler  halinde olan ve bir tek 
tohum taşıyan meyvaları vardır. 

Bitkinin yaprakları  ve gövde kabukları vezikan etkisinden dolayı kullanılmak-
tadır. Bu etki, daha çok reçineden ileri gelir. Bununla beraber bitkiden kumarin 
türevi birçok bileşik te elde edilmiştir. Bunlardan dafnozit,  7,8-dihidroksikumarin 
olan dafnetol'ün glukoz ile oluşturduğu heterozittir. 
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Bitkiden bu heterozitten başka 7-hidroksi kumarin olan umbelliferon  ve bir 
oksijen köprüsü ile bağlanmış iki kumarin halkasından oluşan dafnoretin  isimli 
bileşikler de izole edilmiştir. 

Birkaç Daphne türü Türkiye'de yetişmektedir.  Bu türlerden  D. ponticum'un da 
dafnozit  taşıdığı tesbit edilmiştir. 
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TANENLER 

Bitkilerde bulunan azotsuz polifenolik  bir yapısı olan, su, etanol ve asetonda 
eriyen, eter ve kloroformda  az eriyen, buruk lezzette, deri ile birleşerek  onu sert-
leştiren maddelere tanen adı verilmektedir. 

Bitkilerde tanenler kompleks halde buî-ır.urlar  ki bu komplekslere tannoid 
adı verilir.  Bazıları ozlarla birleşmişlerdir,  bunlara da tannozlt denir. 

Tanenler pek çok bitkide bulunur. Tanence zengin bitkileri ihtiva eden baş-
lıca familyalar  şunlardır:  Leguminosae, Polygonaceae, Rosaceae, Rubiaceae ve 
Gymnospermae'den Fagaceae. 

Bitkinin bütün organları  tanen ihtiva edebilir, özellikle Cortex'ler  (C. Quer-
cus, C. Granati, C. Hippocastani, C. Chinae), Radix ve Rhizoma'larda (R. Ratanhiae, 
Rh. Rhei) da bol miktarda tanen bulunmaktadır. Fakat bunların dışında yapraklar 
(Folia Rhois Coriariae),  çiçekler (F. Rosae), meyvalar (ceviz perikarpı,  narkabuğu), 
tohumlar (Sem. Colae) ve bazı patalojik organlarda (Gallae) da tanen bulunabilir. 

Tanenlere hücre vakuolünde ve ekseriya alkaloit, protein, oz gibi diğer bazı 
maddelerle birleşmiş olarak rastlanır.  Bazan özel yapıları oluşturur  (idioblast'lar). 

Tanenleri bellibaşlı iki grupta toplamak mümkündür. 

1- Hidroliz olabilen tanenler. 

2- Kondanse tanenler. 

H id ro l i z olabi len tanenler : Asit fenollerin  ozlarla yaptıkları esterlerdir. 
Bunlara eskiden "pirogallik tanenler" de denirdi. Çünkü kuru kuruya distillendik-
lerinde pirogallol verirler. 

Hidroliz olabilen tanenler: 

a) Gallo-tanenler. 

b) Elaji-tan'enler diye ikiye ayrılırlar. 
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Gallo-tanenler, gallik asit ve digallik asidin ozlarla yaptığı esterlerdir.  Bura-
daki oz genellikle glukoz'dur (Hamamelis türlerinin  taneninde bulunan hama-
meloz, riboz türevi bir ozdur). 

Mazı taneni, ravent'in glukogallin'i, Fol. Hammamelidis'in hamamelitanen'i 
bu gruba dahildir. Bu tanenler asitlerle veya bazı küfler  tarafından  salgılanan ve bir 
esteraz olan tannaz fermenti  ile gallik asit ve ozlara ayrılarak  hidroliz 
olur. 

Mazının taneninde bazı yazarlara  göre glukoza bağlı 5, bazılarına göre 8-10 
hidroksi asit bulunur. Bazılarına göre ise tanen molekülü içinde glukoz mevcut 
değildir. 

Hamamelitanen kristalize bir madde olduğundan, strüktürü  iyi aydınlatılmış-
tır. Hidrolizle 2 molekül gallik asit ve I molekül hamameloz (hidroksi-metil D -
riboz) husule gelir. 

Glukogallin bir molekül gallik asit ve bir molekül glukozdan meydana gelmiştir. 

b) Elaji-tanenler daha kompleks bir yapıya maliktirler.  Bu tip tanenler elajik 
asit (gallik asit depsidi) ihtiva etmektedir.  Elajik asit, canlı bitkide ozlarla, yarı ase-
tal bağı ile birleşmiş olarak bulunur. Kestane tanenleri, Myrobalana'nın  tanenleri 
bu tiptir. Bu tanenlerde elajik asitten başka luteik asit ve şebülik asit te buluna-
bilir. 

HO 

HO 

Gallik asit 

OH 

Y^ O 
OH 

Elajik asit 

OH 

HO 

m-Digallik asit 
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HO HO 

HO 

OH 

Şebulik asit Heksaoksidifenik  asit 

Kondanse tanenler: Hidroliz olmıyan kondanse tanenlere "kateşik tanen-
ler" adı da verilir.  Bu maddeler asitlerle veya tannaz ile hidroliz olmaz. Kuvvetli 
asitlerle sıcakta veya oksidasyon ajanlarıylâ kırmızı veya esmer renkli bileşikler 
meydana getirirler  ki bunlara flobafen  adı verilir  ve sokanların çoğunda erimezler. 
Kuru distilasyon ile pirokateşol verirler.  Bu tanenler kateşol türevi bileşiklerin 
kondansasyon ürünleridir  ve ayrıca taze bitkilerde kateşol ile birleşmiş olarak bu-
Junurlar.  Alkali ergitme ile bazılarından floroglusinol  husule gelir. 

Kondanse tanenleri oluşturan kateşol türevi bileşikler, kateşol, epiteşol, gal-
lokateşol, epigallokateşol ile bunların gallik asitle yaptıkları esterler  gibi, yapıları 
birbirine oldukça benziyen maddelerdir. 

Bu maddelerden kateşol ve epikateşol, 5,7,3',4'-tetrahidroksi  flavan 3-ol 
yapısında oian maddelerdir  ve flavan iskeletinde 3 numaralı karbona bağlı olan - O H 
ve -H'nin düzlemdeki konumu bakımından birbirlerinden  ayrılırlar. 

Kateşol ve epikateşolde, 5 numaralı karbona bir -OH grubunun bağlanmasıyla 
oluşan maddejer, sırasıyla gallokateşol ve epigallokateşol diye isimlendirilir. 

Flavan iskeletinde, 3 numaralı karbona bağlı olan -OH, gallik asitle esterleşmîş 
olarak ta bulunmaktadır. Bu esterleşme, yukarıda sözü edilen dört bileşikte de 
gerçekleşebilir  ve böylece bitkilerde kateşol gallat, epikateşol gallat, gallokateşol 
gallat, epigallokateşol gallat gibi türevlere  rastlanır. 

OH 

OH 
Floroglusinol Pirokateşol 
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OH 

Kateşol gallat 

Kondanse tanenler, bu bileşiklerin kondansasyon ürünleridir.  Kondansasyon 
genellikle 4-8 bağlanmaları şeklinde oluşur. 

Bu gruba dahil olan tanenleri ihtiva eden birçok drog vardır:  Sem.Colae, 
C.Chinae, R. Ratanhiae, vs. Bu droglarda flobafen  miktarı, durdukça artar  (kırmızı 
renk). 

Bunlardan başka bazı maddeler de tanen özellikleri gösterir  Kahvetaneni 
(klorojenik asit) bunlardandır.  Klorojenik asit bilhassa kahve, striknos tohumu, 
Solanaceae yaprakları  ve çayda bulunur. 
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Bu asit depsit bağı halinde bir molekül kafeik  asit ile bir molekül kinik asit-
ten teşekkül eder: 

C H = C H — C O O H HÛ. C O O H 

OH H O x 

OH 

OH 

OH 
Kafeik  asit Kinik asit 

Tanenler suda erir  ve kolloidal bir çözelti meydana getirir.  Etanol ve asetonda 
çok, diğer organik solvanlarda az çözünür. Nadiren kristallendirilebilir. 

Tanenler sulu çözeltilerinden ağır metal (Cu, Fe, Hg, Pb, Zn) tuzları ile çöktü-
rülebilir.  Ferri  tuzları ile gallik ve ellajik tanenler mavi-siyah; kateşik tanenler, 
esmer-yeşil çökelek verirler.  Barit suyu, kireç suyu, amonyum molibdat, sodyum 
tungstat, jelatin çözeltisi gibi reaktiflerle  çökerler.  Alkaloitlerin çoğu da tanenleri 
çöktü rür. 

Bromlu su ve STIASNY reaktifi  (formol  + HCI) yalnız kateşik tanenleri 
çöktürür. 

Asitler ve tannaz fermenti  yalnız heterozit yapısındaki tanenleri (hidroliz ola-
bilen tanenler) hidroliz eder. Tanenler bilhassa alkali ortamda kolayca oksitle-
nirler. 

Tanenler maserasyon, enfüzyon veya dekoksiyon şeklinde suyla tüketilebilir-
ler. İşlemi birçok defa tekrarlamalıdır  ki tam bir tüketme sağlanabilsin. Böylece 
tanenlerle beraber  suda eriyen diğer maddeleri de ihtiva eden bir ekstre elde edilir. 
Ekstraksiyonu etanolle de yapmak mümkündür, fakat  bu taktirde reçinelerle  bazı 
renk maddeleri de beraber  ekstre edilir. 

Miktar tayini için birçok yöntem vardır.  Ancak bunların hiç biri bütün tanen-
lere tatbik edilecek uygun bir yöntem değildir. Çünkü tanenler muhtelif  bileşik-
lerin bir karışımıdır  ve yapıları henüz tam olarak aydınlatılmış değildir. 

1- Çöktürme: Bu amaçla Cu, Zn, Sn, Pb tuzlarından yararlanılır.  Toplanan 
çökelek tartılır,  sonra yakılır. Metal oksit üzerinden hesaplanan metalin ağırlığı 
çökelek miktarından düşürülür,  veya filtratta  metalin fazlası titr imetrik  olarak 
tayin edilir. 

2- STIASNY yöntemi: Stiasny reaktifi  (formol  + HCI) yalnız kateşik tanen ve 
kateşinleri çöktürür.  Bu nedenle bu metot sadece R. Ratanhiae'de olduğu gibi kon-
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danse tanenlerin miktarını tayin için kullanılabilir. Sulu bir ekstre hazırlanır  ve ikiye 
bölünüp birinci kısma Stiasny reaktifi  ilâve edilir. Teşekkül eden çökelek darası alın-
mış bir câm filtrede  toplanır, yıkanır, kurutulur,  tartılır.  Böylece, alınan numunedeki 
kateşol ve kateşik tanenlerin miktarı bulunmuş olur. Sulu ekstrenin ikinci kısmı 
tuzlu jelatin solüsyonu ile çöktürülür.  Çökelek diğer tanenlerle birlikte kondanse 
tanenleri de ihtiva eder. Bu çökeleğin tartılmasına gerek yoktur. Süzülür, filtrat 
formol  + HCI ile muamele edilir, kateşinler çöker. Çökelti toplanır, yıkanır, 
kurutulur,  tartılır,  «ateşinlerin miktarı birinci denemede bulunan kateşik tanen 
+ kateşin miktarından çıkarılır,  kateşik tanenlerin miktarı hesaplanır. 

3- Kolorimetri:  Bazı tanenler fosfotungstik  asit ile mavi bir renk verirler.  Bu 
renk reaksiyonundan istifade edilerek veya tanen çinko asetat ile çöktürüldükten 
sonra çözeltinin renginden faydalanılarak  kolorimetrik  miktar tayini yapılabilir; 
fakat  bu yöntemler daha az spesifiktir. 

. 4- Volumetri: Tanenlerin, K M n 0 4 , K 2 C r 2 0 7 veya l 2 ile oksidasyonuna ve re-
aktifin  fazlasının geri titrasyonuna dayanan yöntemler de kullanılmaktadır.  Fakat 
bu yöntemler de spesifik  değildir. 

5- Absorpsiyon: Kromlu deri tozu yardımıyla taneni absorbe etmek suretiyle 
uygulanan bir metottur. Deri endüstrisinde çok tatbik edilir. Bütün tanenleri tayin 
eder, fakat  kimyasal-bir reaksiyona dayanmaz. 

Verilen şartlarda  bir sulu ekstre hazırlanır  ve kuruluğa kadar uçurulup tartılır 
(E). Bu, suda eriyen maddelerin total miktarıdır.  Eşit miktarda bir numuneye deri 
tozu konur ve çalkalanır sonra süzülüp kuruluğa kadar buharlaştırılır  ve tartılır 
(N). Bu tartım ekstrede tanen olmıyan maddelerin miktarını verir.  E-N tanen 
miktardır.  Daha hassas bir sonuç elde etmek için, kurutulan ekstreleri  yakarak 
kül miktarını, kuru ekstre miktarından düşmek gerekir. 

6- Biolojik metotla aktivite tayini: Hemoiiz indisi tayinine benzer bir usulle, 
verilen şartlarda,  hematileri aglutine edecek tanen çözeltisinin minimum miktarı 
hesaplanır.Tannik asit ile hazırlanan şahit çözeltinin de aynı koşullarda hematileri 
aglutine ettiği konsantrasyon tesbit edilir. Bulunan iki değer oranlanarak  tanen 
miktarına geçilir. 

Tanenin bitkilerdeki rolü pek iyi bilinmemektedir. Meyvalar olgunlaştıkça 
tanen miktarının azalması bitkinin bu maddeyi kullandığını gösteriyor.  Bununla 
beraber birçok tanen bitki için artık madde olmalıdır. 

Tanenler haricen astrenjan ve dahilen antidiyareiktir.  Deri ve mukozada bir 
tabaklama yapar ve deri yüzeyini daha az permeabl hale getirir.  İnce damarlarda 
damar daraltıcı etkisi vardır.  Bu sebeple yüzeyel yaralarda ve hemoroitlerde  kul-
lanılır. Tanen ekstreleri  yanıklarda antienflamatuar  olarak ta tesir eder. 
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Dahilen diyareye karşı kullanılır. Bağırsak peristaltizmini azaltır. Ayrıca buna 
antiseptik etki de eklenir, Serbest tanenler ince bağırsağın alkali ortamında çabucak 
parçalanır.  Bu yüzden tanen bileşikleri (tannalbin v.s.) veya daha iyisi kompleks bitki 
ekstreleri  kullanılır. Böylece tanenlerin sindirim sırasında, azar azar serbest hale 
geçmesi sağlanmış olur. 

Bazı tanen ekstrelerinin  (meselâ Acer taneni) mantar, bakteri ve bazı virusların 
gelişimini durdurduğu tespit edilmiştir. Böylece tanen droglarının bilhassa akciğer 
hastalıklarında antiseptik olarak kullanılması doğrulanmış bulunmaktadır. 

Gallik asit ile klorojenik asit kolagogtur. Yüksek konsantrasyonda irritasyon 
yaptığından saç toniği olarak ta kullanılır. 

Tanen ihtiva eden droglarda,  heterozitler  daha iyi bir şekilde muhafaza edilir. 
Örneğin armut'ta arbutozit çabucak hidrokinon'a parçalanır  ve yaprakları  esmer-
leşir. Buna mukabil Arctostaphylos  yapraklarında  arbutozit, ancak çok yavaş par-
çalanır. Çünkü bu yapraklarda  oldukça fazla miktarda bulunan tanenin tesiriyle 
p-glukozidaz inhibe olur. 

Tanen dericilikte çok kullanılır. Tabaklamak suretiyle deri, suyu çok daha az 
geçirir  hale gelir ve çürümez, bozulm.az. 

Antrasen türevi heterozit yanında tanen de içeren droglarda tanen droğun te-
sirini azaltır böylece hastanın ilâca tahammülü artar. 

GALLAE (Gallae Quercinae), Mazı 

Cynips gallae tinctoriae (Hymenopterae) isimli böceğin Quercus  infectoria  (Fa-
gaceae) tomurcuklarında  açtığı bir kanala bıraktığı yumurta sebebiyle teşekkül 
eden patalojik bir mahsuldür. Sürfe  ölürse mazının gelişmesi de durur. 

Bitki Anadolu'nun her tarafına  yayılmıştır. Türkiye'de iki tip mazı elde edilir: 
Kara mazı ve ak mazı. 1.5-2 cm çapında, küremsi şekilli, sert, üzeri pürüzlü ve kısa 
saplı olan mazılardan kara mazı, esmer renklidir  ve üzerinde delik bulunmaz. Ak 
mazı ise sarımsı renklidir  ve üzerinde bir delik bulunur (Resim 64). Çünkü kara 
mazı, içinden böcek ayrılmadan, ak mazı ise, böcek çıktıktan sonra toplanmakta-
dır. Ak mazı daha hafif  olur ve ikinci kalitedir. Mazının üst tarafında  ilkel tomurcu-
ğun pulları da görülür. 

Türkiye'de elde edilen mazıya Gallae Smyrnensis, Suriye'de elde edilene 
Gallae Halepensis adı verilir.  Bu iki mazı arasında büyük bir fark  yoktur. Yalnız 
Anadolu mazısı biraz daha büyük ve daha soluk renklidir. 

Bir de Çin mazısı (Gallae Chinensiş) adıyla bilinen bir drog vardır.  Bu mazı 
muhtelif  Rhus türlerinden (R. semialata, R. japonica) elde edilir. Bu türlerin  yaprak 
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saplan üzerinde Aphis chinensis (Homopterae) isimli böcek tarafından  meydana 
getirilir.  Üzerinde gayrı muntazam çıkıntılar bulunan kırmızımtrak  esmer renkli, 
sert, cam gibi kırılıcı bir mahsuldür (Resim 65). Yüzeyi bir çeşit mumla kaplıdır. 
% 90 kadar tanen taşır ve aynı amaçlarla kullanılır. 

Gallae Smyrnensis % 60-70 kadar tanen ve % 2-4 kadar da serbest gallik ve 
elajik asit ihtiva eder. 

Mazı taneninin, bir glukoz molekülüne bağlı I gallik, 2 digallik ve I elajik 
asitten ibaret olduğu tahmin edilmektedir. 

Mazı, tanen elde edilişinde, dericilikte ve mordan olarak tekstil sanayiinde 
kullanılmaktadır. 

Eczacılıkta astrenjan ve hemostatik etkisinden istifade edilerek 0.5-4 g lık 
dozlarda, kullanılır ve hemorroidlere  karşı verilen ilâçların bileşimine girer. 

A C I D U M T A N N I C U M , Tanen 

Gallae'den veya değişik Quercus  (Fagaceae) türlerinde meydana gelen başka 
mazılardan elde edilen bir drogtur.  Bu droğu elde etmek için, mazı toz edilir, suyla 
doyurulmuş etanol-eter (hacmen 1: 4) karışımıyla, perkolasyon yoluyla tüketilir. 
Aktarılarak  ayrılan sıvı kısım iki tabaka halindedir. Tanen alttaki sulu tabakadadır. 
Bu tabaka buharlaştırılarak  tanen elde edilir. 

Tannik asit'sarımsı beyaz veya devetüyü renginde, amorf,  hafif  bir tozdur. 
Hemen hemen kokusuzdur, fakat  kuvvetli buruk bir lezzeti vardır.  Işık ve hava 
karşısında fenolik  grupların oksidasyonundan dolayı rengi gittikçe koyulaşır. Su, 
etanol ve asetonda çözünür, eter ve kloroformda  çözünmez. 

Tanen eczacılıkta serbest olarak değil daha çok bileşikleri halinde kullanılır. 
Çünkü serbest tannik asit midede kolayca erir  ve bu organı irrite  ederek mide 
bulantısı ve kusma meydana getirir.  Bu yan etkinin kaldırılması için tanenin daha 
güç eriyen bileşikleri hazırlanmıştır.  Tannik asidin asetik asitle yaptığı ester, ase-
tiltannik asit, tannigen adıyla; tanenle proteinlerin  koagule olmasından faydala-
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nılarak hazırlanan tanen albuminat tannaibin adıyla; tanen kazeinat, protan 
ismiyle kullanılan ilâç hammaddeleridir.  Bunlardan başka tanenin bizmut tuzları 
da eczacılıkta kullanılan bileşiklerdir. 

Tannik asidin eczacılıkta haricen kullanılışı proteinleri  çöktürme özeliğine 
dayanır. Dahilen bilhassa diyare tedavisinde kullanılır, fakat  ani etkili bir ilâç de-
ğildir, zamanla tesir eder. 

Tannik asit haricen yanıklara karşı kullanılır. % 10 luk çözeltisi yanık alana 
püskürtülür.  Böylece yanan doku enfeksiyonlara  karşı korunmuş olur ve yanık 
yerden su kaybı önlenir. Bununla beraber tannik, asit aktif  bir germisit değildir ve 
deriden absorbe olduğundan geniş bir sahaya tatbik edildiğinde, bilhassa karaciğer 
üzerinde toksik etkisi görülebilir,  yanık dokuda nekroz da hasıl edebilir. Bu ne-
denle hemen yalnız geniş olmıyan yanıklarda kullanılmaktadır. 

Tannik asit lokal olarak pomat veya sprey çözelti şeklinde yatak yaralarında, 
Tannik asit gliserit'i de ağız ve boğaz iltihaplarında kullanılır. Tanenden, alkaloit-
lerle çöktüğü için, alkaloit zehirlenmelerinde antidot olarak ta yararlanılır. 

V A L O N E A , Palamut, Meşe Palamudu 

Quercus  macrolepis (Fagaceae), palamut meşesi'nin tamamen olgunlaşmadan 
toplanıp kurutulmuş meyvasıdır. Meyva iki senede olgunlaşır. Bir yıllık, olgunlaş-
mamış meyvaya koruk adı verilmektedir.  Koruk drog olarak kullanılmaz. Palamut 
meyvası ( = Valoriea), pelit ( = gland) ve kadeh yahut kapçık ( = cupula) adı verilen 
iki kısımdan ibarettir  (Resim 66). 

Pelit % 10, kadeh % 30 ve kadeh üzerindeki tırnak ( = trillo) lar % 40 tanen 
içerir. 

Valonea doğu Akdeniz bölgesinde (Türkiye ve Yunanistan'da) elde edilmek-
tedir. 

Pelit kavrulup toz edilerek (Semen Quercus tostum) kâbız olarak kullanılır. 
Kadehle tırnak ise daha çok sanayide kullanılmaktadır.  İzmir'de, sanayide kullan-
mak ve ihraç etmek üzere Palamut hülâsası hazırlayan bir fabrika  bulunmaktadır. 

FOLİA HAMAMEL ID IS (TK) 

Hamamelis virginiana  (Hamamelidaceae) bitkisinin kurutulmuş yapraklarıdır. 
Bitki Meksika'dan Kanadaya' kadar bütün Kuzey Amerika'da yetişmekte olan 3-5 
metrelik bir ağaççıktır.  Kenarları  sinuat-dentat, tabanı asimetrik olan bu yaprak 
esmer kırmızımtrak  renklidir. 
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Hamamelitanen 

Drog, % 10 kadar hamamelitanen ihtiva eder. Hamamelitanen, hamameloz'un 
iki gallik ile asit oluşturduğu esterdir. 

Varislere ve hemoroide karşı kullanılır. Bilhassa venler üzerinde periferik 
vazokonstriktör  bir tesiri vardır.  Bazı flavon heterozitleri  de ihtiva ettiğinden P 
vitamini aktivitesi gösterir. 

C O R T E X H A M A M E L I D I S 

Ayni bitkinin genç dallarının kurutulmuş kabuklarıdır.  Hamamelitanen ihtiva 
eder ve aynı amaçla kullanılır. 

R A D I X R A T A N H I A E (TK) 

Güney Amerika'da Peru ve Bolivya'da yetişen Krameria  triandra  (Legumi-
nosae) bitkisinin kurutulmuş kökleridir.  Kökler, koyu kırmızı renginden ve kâğıt 
üzerine çizilince kırmızı renkli bir iz bırakmasından kolayca tanınır (Resim 67). 

Drog, % 10-15 kadar kateşol ve flobafen  ile % 20-40 kadar ratanya tannik asit 
ihtiva eder. Bu madde de bir kateşik tanendir. 

Hemostatik, astrenjan olarak hemorrajl  ile diyarede ve haricen pomat şeklinde 
hemoroide ve anal fissürlere  karşı kullanılır. 

C A T E C H U (TK) Kateşu, Kaşu 

Seylan ve Hindistan'da yetişen Acacia catechu (Leguminosae) bitkisinin gövde 
odunundan elde edilen sulu ekstrenin yoğunlaştırılmasıyla hazırlanır.  Drog siya-
hımsı kahverenkli sert bir kitle halindedir. % 10 kadar kateşol ve. epikateşol, % 
30 kadar kaşutannik asit ihtiva eder. Kaşutannik asit bir kateşik tanendir, fakat 
konstitüsyonu tam olarak aydınlatılmış değildir. 
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Catechu kuvvetli" kâbız tesirli bir drog olup antidiyareik olarak kullanılır. Bazı 
diş tozlarına da ilâve edilmektedir. 

FRUCTUS ROSAE C A N I N A E (Fr. Cynosbati) Kuşburnu 

Rosa canına (Rosaceae) bitkisinin kırmızı renkli meyvalarıdır,  % 2-3 kadar 
galük tanen % 1-2 C vitamini ihtiva eder. Astrenjan ve favonoitlerinden  ötürü 
diüretik etkilidir, yüksek miktardaki C vitamini nedeniyle de kullanılır. 

FOL İA RHOIS CORIARIAE 

Rhus coriaria (Anacardiaceae) bitkisinin yaprakları  % 12-20 gallik tanen ihtiva 
eder. Anjinde gargara halinde ve ishale karşı kullanılan bir drogtur,  taneninden 
dolayı ihraç ta edilir. 

Aynı bitkinin ekşi ve buruk lezzetinden dolayı kebaplara lezzet vericj olarak 
ilâve edilen meyvaları (sumak) da % 4 kadar tanen taşır. 
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LİPİTLER 

"Lipit" terimiyle, suda, dilüe etanolde erimeyen fakat,  petrol eteri, eter, ben-
zen gibi polar olmayan organik solvanlarda (lipoit solvanlar) eriyen maddeler anla-
şılır. Lipitler yağ asitleri adı verilen monokarboksilli  alifatik  asitlerin bir alkolle 
meydana getirdiği esterlerdir.  Bir ester yapısında olduğundan bu maddeler alkali 
hidroksitlerle  ısıtıldıklarında sabunlaşırlar  vê  yağ asitlerinin suda eriyen alkali 
sabunları teşekkül ederken alkol de serbest hale geçer. 

Bitkilerde bulunan bazı uzun zincirli hidrokarbonlar,  alkoller, ketonlar, floroglu-
sinol türevi  maddeler  ve bazı kinonik yapıdaki  maddeler  de sudan fazla,  lipoit çözü-
cülerde erirler  ve bu maddeler  de bilhassa biyosentez yönünden  "lipit"  lerden sayılırlar. 
Ancak bu sonuncular, ester yapısında  olmadıklarından  alkali hidroksitlerle  sabunlaş-
mazlar. Bu nedenle, bu tip maddeler  "sabunlaşmayan  lipitler"  den sayılmakta  ve ayrı 
bir grup teşkil etmektedir. Sabunlaşmayan lipitler farklı  kimyasal yapı gösterdiğinden 
ve tesirleri de değişik  olduğundan  bu maddeler,  kimyasal grupları arasında incelene-
cektir. 

Lipitler karbon, hidrojen ve oksijenden meydana gelmiş bileşiklerdir.  Bazan 
fosfor  ve azot ta ihtiva ederler.  Yalnız C.H.O'den meydana gelmiş lipitlere "basit 
lipitler", başka atomlar da taşıyanlara "bileşik lipitler" adı verilir. 

Basit lipitlerden alkolü gliserol olanlara "gliserit", alkolü (I) değerli bir yüksek 
alkol olanlara "şerit", alkolü bir sterol olanlara "sterit" adı verilir.  Bilhassa Coni-
ferae  ordosunda bulunan bazı bitkilerdeki lipitlerin alkolü, birden fazla molekülden 
teşekkül etmiş bir asit-alkoldür. Burada bir molekül asit-alkolün, asit veya alkol 
grubu, başka bir molekül asit-alkolün alkol veya asit grubuyla birleşmiş olarak 
bulunur. Bu kombine asit—alkollerle yağ asitlerinin esterleşmesinden meydana gelen 
lipitlere de "etolit" yahut "estolit" adı verilmektedir.  Etolitler eczacılık bakımın-
dan henüz önem kazanmış değildir. Gliseritler,  drog olarak kullanılan "sabit yağlar" 
ın, şerit ve steritler  de "mumlar"ın başlıca kısmını teşkil ederler. 

Bileşik lipitler arasında Farmakognozi yönünden önemli olanlar fosfatitlerdir. 
Fosfatitlerde,  gliserolün 2 -OH grubu yağ asitleriyle, üçüncüsü, fosforik  asit ile 
esterleşmiştir. 
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Drog olarak kullanılan lipitlerin etkisi daha çok yağ asitlerinden dolayıdır. 
Doymuş yağ asitlerinin fizyolojik  bir aktivitesi yoktur. Fakat hemen hemen bütün 
lipitler doymuş yağ asidi esterlerini  de ihtiva ederler.  Bu grup yağ asitleri C n H 2 n 0 2 

genel formülüyle  ifade edilebilir. Burada "n" sayısı daima çifttir.  Doymuş yağ asit-
lerinden en çok bilinenler palmitik (n= 16) ve stearik (n= 18) asitlerdir.  Stearik 
asit ve Mg stearat bir çok kodekste kayıtlıdır ve eczacılık tekniğinde çok kul-
lanılır. 

Doymuş yağ asitleri Cn H 2n 

Laurık Asit n = 12 

Mırıstik Asit n = 14 

Palmitik Asit n = 16 

Stearik Asit n = 18 

Araşıdık Asit n - 20 

Behenik Asit n ^ 22 

Lıgnoserik Asit n ^ 24 

Doymamış yağ asitleri C n H 2 
Oleik Asit n = 18 a = 1 

Linoleik Asit n = 18 a = 2 

Linolenik Asit n = 18 a = 3 

Araşidonik Asit n ^ 20 a = 4 

Erusik Asit n ^ 22 a = 1 

( C 9 - l o ' 

( C 13-14 

Doymamış yağ asitlerini C M H 2 ( l ı a ) 0 2 genel formülüyle  göstermek mümkün-
dür. Burada "a" çifte  bağ sayısını gösterir.  Doymamış yağ asitlerinin çoğundan 
n = 18 dir. Oleik asit (a = I), linoleik asit (a=2) ve linolenik asit (a=3) 18 karbonlu 
doymamış yağ asitlerindendir.  Bunlardan linolenik asit, F vitamini adıyla ilâç olarak 
kullanılır. 20 karbonlu ye 4 çifte  bağlı araşidonik asidi ve bunun gliseritlerini  ihtiva 
eden droglar  da kuvvetli F vitamini aktivitesi gösterirler. 

Hidnokarpik (C16) ve şolmogrik (C ) 8 ) asit gibi siklopentenik yağ asitleri de 
lepra'ya karşı etkili maddelerdir. 

Doymamış hidroksi yağ asitleri purgatif  etkide bileşiklerdir.  Risinoleik asit 
(12-hidroksioleik asit) ve dihidroksistearik  asit esterlerini  taşıyan droglarla, 
doymamış hidroksi yağ asitlerinin heterozitlerinin  oluşturduğu reçineleri  (gliko-
rezin) ihtiva eden droglar  müshil olarak kullanılır. 
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Hidroksi yağ asitleri polimerleşerek  süberin'i teşkil ederler.  Bu madde bir 
ilâç değildir fakat  bitkilerde mantarlaşmış dokuları meydana getirir.  Bazı bit-
kilerin gövde ve dallarındaki kalın mantar tabakalarından sanayide olduğu kadar 
eczacılıkta da ambalaj tekniğinde istifade edilmektedir. 

Bazı hidroksi yağ asidi laktonlarının bazı özel ozlârla birleşerek  meydana ge-
tirdiği "makrolit"ler,  antibiyotik etkide maddelerdir  ve ilâç olarak kullanılırlar 
(eritromisin,  oleandomisin). 

Bazı asetilenik yağ asitleri ile bunların türevleri  de antibiyotik etkide mad-
delerdir.  Mikomisin, tüberküloz basiline, fumagillin  Entamoeba histolytica'ya  etkili 
antibiyotiklerdir.  Antibiyotiklerden ilerdeki bahislerde söz edilecektir. 

SABİT YAĞLAR 

Lipitleri ihtiva eden droglardan,  Farmakognozi yönünden en önemli olanları 
sabit yağlardır.  Sabit yağlar bir karışımdır.  Bu karışımda başlıca gliseritlerden başka, 
serbest yağ asitleri ile sabunlaşmayan kısımlar da bulunur. Sabunlaşmayan kısım-
lar, steroller  ile A,D,E vitaminleri gibi yağda eriyen vitaminlerden başka az miktarda 
uçucu yağlar, reçineler,  hidrokarbürler  ve acı maddeler de ihtiva eder. 

Sabit yağlardaki gliseritler  genellikle trigliseritlerdir.  Yani gliserol'ün 3 -OH 
grubu da yağ asitleriyle esterleşmiş olarak bulunur. Bu yağ asitlerinin üçü de aynı 
olabildiği gibi (homojen gliseritler)  farklı  da olabilir (heterojen gliseritler).  Aynı 
asitlerle esterleşmiş olan trigliseritlere  tabiatta ender rastlanır. 

Sabit yağlar hem meyvalarda hem de bitkilerde bulunmaktadır. Balıkyağı, 
domuzyağı hayvanlardan; zeytinyağı, susamyağı bitkilerden elde edilen yağlara 
örnektir.  Eczacılıkta kullanılan hayvansal yağlar, yağ ihtiva eden dokuları parça-
ladıktan sonra bekletmek, sıkmak veya suyla kaynatmak suretiyle elde edilir. Tatbik 
edilen usuller her drog için az veya çok değişik olduğundan, hayvansal yağların 
elde ediliş yöntemlerinden, droglar  anlatılırken, ilerde bahsedilecektir. 

Bitkisel yağları elde etmek için kullanılan usul ise ufak farklarla,  bütün droglar 
için aynıdır. Bitkilerin hemen her organında yağ bulunmakla baraber genellikle 
tohumlar, sabit yağ bakımından zengindir. Tohumun, bazan yalnız endosperması 
(Semen Ricini), bazan yalnız kotiledonu (Semen Amygdali), bazan da hem endos-
perması hem kotiledonu (Semen Lini) yağ içerir.  Eczacılıkta kullanılan bitkisel 
yağların, bazıları da meyvadan elde edilmektedir (Ol. Olivae). 

Bitkisel sabit yağlan elde etmek için kullanılan genel usul, yağ taşıyan to-
hum, meyva veya başka bir organın hafifçe  kavrularak  suyundan kurtarılması  ve 
sonra, sıcakta sıkılarak yağın alınmasıdır Eczacılıkta kullanılacak yağların soğukta 
sıkılması tercih edilir. Sıkılarak elde edilen ham yağın eczacılıkta kullanılabilmesi 
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için nötralleştirilmesi,  deodorize edilmesi, renginin açılması ve demargarine edil-
mesi gerekir. 

Yağda bulunan serbest yağ asitlerini nötralleştirmek  için yağ, genellikle NaOH 
çözeltisi ile karıştırılır.  Nötralleştikten sonra birkaç defa suyla yıkanarak NaOH 
in fazlasından kurtarılır.  Yağ, bundan sonra vakumda ısıtılarak hem suyundan hem 
de su buharıyla sürüklenen kokulu maddelerden kurtarılarak  deodorize edilmiş 
olur. Bu arada yağdaki oksidan maddeler de sürükleneceğinden yağın peroksit 
sayısı düşer. Böylece yağ çabuk acılaşmaz ve daha uzun müddet saklanabilir. Ecza-
cılıkta sıvağ olarak kullanılacak yağların da, peroksit sayısı belli bir limiti geçme-
melidir. Yağ bundan sonra renkli maddeleri tutan bir adsorban toprakla karıştırı-
larak, koyu sarı rengi giderilir.  Eczacılıkta bilhassa ampul sıvağı olarak kullanılacak 
yağların çok açık sarı renkli olması gerekir.  Bu, ampul kontrolünü de kolaylaş-
tırmaktadır. 

Zeytinyağı gibi bazı yağlar I5°C nin altında bulanır ve bir çökelek verir. 
Bunu engellemek için yağı, içinden soğuk su geçirilen serpantinlerle  soğutulmuş 
bir kazanda, karıştırarak  bir müddet bekletmek ve meydana gelen çökeleği süze-
rek demargarine etmek gerekir.  Böylece elde edilen yağ, acılaşmasını geciktirmek 
için, iyi kapalı kaplarda saklanmalıdır. 

Bitkisel bir dokunun yağ ihtiva edip etmediğini anlamak için dokudan alınan 
kesiler Sudan III adı verilen boya ile boyanır. Yağ damlacıkları boyayı eriterek 
turuncu bir renk alır. Bazan bitkilerde, sabit yağ yerine Sudan IH'fl  eriten eterik yağ 
damlacıkları da bulunabilir. Eterik yağlar sabit yağlardan farklı  olarak uçucudurlar, 
su buharıyla sürüklenirler  ve kimyasal yapıları da tamamen değişiktir. Eterik yağ 
damlacıklarını uzaklaştırmak için kesiler ya I20-I30°C ye ısıtılır, yahut ta80 veya 
90° lik etanolle yıkanır. Dilüe etanol eterik yağları eritir,  sabit yağları eritmez. 

Drogdan tüketilmiş sabit yağlarda gliseritlerin  varlığı, yağın KHS03 ile ısıtılması 
suretiyle tespit edilir. Gliseritler,  gliserinden dolayı KHSOj ile karakteristik  kokulu 
akroleini verir  ve böylece teşhis edilir 

Bir bitkisel organın ihtiva ettiği sabit yağ miktarını tayin etmek için numune 
önce toz edilir. Numunede su miktarı fazla ise tozun susuz sodyum sülfat  ile ezilme-
sinde yarar  vardır.  Böylece yağın ekstraksiyonu kolaylaşmış olur. Ekstraksiyon bir 
Soxhlet apareyi yardımıyla yapılır. Tam tartılmış numune, apareyin kartuşuna dol-

CH„OH 
ı ^ 
CHOH > 

KHSO. 
C H 2 = C H - C H O + 2 H 2 0 

Akrolein 
2 

C H 2 0 H 
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durulur  ve petrol eteri,, hekzan, kloroform  veya eter gibi çözücüler yardımıyla 
tüketilir.  Ekstre darası alınmış bir balona kantitatif  olarak aktarılır.  Çözücü 
distillenir. Artık I00°C lik etüvde kurutulup soğutulduktan sonra tartılarak,  sabit 
yağ miktarı hasaplanır. 

Doymuş yağ asitleri katı, doymamışlar sıvıdır. Bir yağın sıvı veya katı oluşu, 
molekülündeki doymuş ve doymamış yağ asitlerinin miktarına bağlıdır. Doğal 
yağların hemen hepsi sıvı ve katı gliseritlerin  karışımıdır.  Katı gliseritler  sıvı glise-
ritler  içinde erimiş olarak bulunur. Normal ısıda katı olan gliseritler  sıcaklık biraz 
yükselince sıvılaştığı gibi, sıvı gliseritler  de biraz düşük temperatürde  katıdırlar. 
Bitkisel yağlarla balık yağları sıvıdır. Tropikal bitkilerin yağları daha çok doymuş 
asit ihtiva ettiklerinden, ılıman bölgelerde katı fakat  tropikal bölgelerde sıvıdır. 

Yağlar organik solvanlarda (etil eter, kloroform,  petrol eteri vs.) erir.  Hidroksi 
yağ asitlerinin gliseritleri  petrol eterinde az çözünür veya hiç çözünmez, fakat 
belirli bir oran dahilinde etanolde erir.  Polihidroksi yağ asitleri suda da kısmen 
erir. 

Doymamış yağ asitleri ve bunların gliseritleri  bir katalizör karşısında (Ni), 
çifte  bağlarına hidrojen alabilir. Bu özellikten istifade edilerek ticarette bitkisel 
yağlardan ve balık yağlarından margarin elde edilir. Hidrojenlemeden sonra yağın 
doymamışlık derecesi düşer ve acılaşma eğilimi de azalır. Birçok ülkede katı yağ 
kullanılması sıvı yağ kullanılmasından daha uygun görülmüştür.  Fakat sıvı yağ kul-
lanmayan topluluklarda bilhassa linolenik asit eksikliği yaygınlaşmaktadır (F avi-
taminozu). Bu avitaminoz derinin kabuklanması, akne ve saçların dökülmesi ile 
kendini gösterir.  Linoleik, linolenik veya araşidonik asit verilmesiyle bu belirtiler 
ortadan kalkar. Bu asitlere, bu sebepten, temel yağ faktörleri  denir ve F vitamini 
olarak isimlendirlir. 

Ayrıca bu asitler vücutta kolesterol taşıyıcı olarak rol oynamaktadır. Doy-
mamış yağ asitlerinin kolesterol ile yaptığı esterler,  doymuş yağ asitlerininkinden 
daha hareketlidir.  Böylece doymamış yağ asitleri kolesterolün arter  çeperinde bi-
rikmesine engel olur. Bu sebeple, doymamış yağlarca zengin olan mısır yağı ve ay-
çiçeği yağı arterioskleroza  karşı tavsiye edilmektedir. 

Vitamininden dolayı ilâç olarak kullanılan balık yağlan hidrojenlenirse tedavi 
tesirini kaybederler.  Çünkü A,D,E,F vitaminleri doymamış bileşiklerdir. 

Balık yağlarının besin olarak kullanılabilmesi için koku ve lezzetinin gideril-
mesi gerekir.  Bunun için de yağlar inert bir atmosferde  ısıtılarak polimerleştirilir. 
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Bu polimerleştirme likit safhada kalacak kadar yapılır. Böylece yağın doyma-
mışlığı azalır, koku ve lezzeti düzelir. Bunun viskozitesi polimerleşmemişe na-
zaran daha fazladır.  Polimerize yağın besin değeri aynıdır. 

Sabit yağların nereden elde edildiğinin teşhisi ve saflığının kontrolü için bazı 
fiziksel  ve kimyasal değerlerden faydalanılır.  Bu değerlerin  bir kısmı hemen hemen 
bütün kodekslerde ve farmakopelerde  sabit yağların kalite kontrolü için verilmiş 
bulunmaktadır 

Sabit yağların yoğunluğu 0.913-0.996 arasındadır.  Yoğunluktan, yağların kökeni-
ni tayin bakımından faydalanılmaz;  fakat  saf olup olmadığı kontrol edilebilir. 

Katı yağların erime noktası net bir değer değildir. Erimenin ancak başlangıç 
ve bitiş noktaları tespit edilebilir. Bu bakımdan yağlar için erime noktası yerine 
katılaşma noktası tayin etmek daha uygun sayılmaktadır. Katılaşma noktasını tayin 
etmek için yağ berrak  eriyinceye kadar ısıtılır ve sonra devamlı karıştırı'-.rak  so-
ğumaya bırakılır.  Gerekirse,  yağın c'-iî-nduğu kap soğuk su banyosu ile dışarıdan 
soğutulur. Yağ katılaşırken temperatür  düşer, Dır noktada tekrar  yükselmeğe baş-
lar, belli bir derecede kısa bir müddet sabit kalır ve sonra tekrar  düşer. İşte tempe-
ratürün kısa bir müddet sabit kaldığı bu dereceye yağın katılaşma noktası denir. 

. Sabit yağların saflık  muayenesinde refraksiyon  indisi, polarize ışığı çevirme 
değeri, viskozitesi ve çeşitli solvanlardaki çözünürlüğü de önemli sabitelerdir  ve 
eczacılıkta kullanılan yağlar için bu sabiteler hemen hemen bütün kodeks ve far-
makopelerde kayıtlıdır. 

Bu fiziksel  sabitelerden başka bazı kimyasal sabitelerden de sabit yağların kalite 
kontrolünde yararlanılmaktadır. 

Asitlik derecesi: 100 g yağ içinde bulun serbest asitleri nötralleştirmek  için 
sarfedilmesi  gereken KOH çözeltisinin ml cinsinden miktarı. 
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Asitik indeksi: I g yağda bulunan serbest asitleri nötralleştirmek  için sarfe-
dilmesi gereken KOH in mg cinsinden miktarı. 

Sabunlaşma indeksi: I g yağda bulunan serbest asitlerle gliseritleri  sabunlaş-
tırmak için sarfedilmesi  gereken KOH ın mg cinsinden miktarı. 

Esterleşme indeksi: I g yağda bulunan gliseritleri  sabunlaştırmak için sarfe-
dilmesi gerekli KOH ın mg cinsinden miktarı. (Esterleşme indeksi, sabunlaşma 
indeksinden asitlik indeksinin çıkarılmasıyla hesaplanır). 

Sabunlaşmayan maddeler: Yağda bulunan sabunlaşmayan maddelerin yüzde 
miktarı. (Sabunlaşmayan maddeler denince asit olmayan, suda erimeyen fakat 
lipoit çözücülerde eriyen ve ayrıca suda eriyen bileşikler haline de sabunlaşmayan, 
I00°C de buharlaşmayan maddeler anlaşılmaktadır). 

İyot indeksi: 100 g yağın çifte  bağlarına girebilecek iyodun gr cinsinden mik-
tarı. 

Hekzabromür  indeksi: 100 g yağ asidinin bromlanmasıyla elde edilen heksa-
bromstearik  asidin gr cinsinden miktarı. 

Peroksit sayısı: I kg yağın taşıdığı miliekivalan oksijen miktarı. 

Drogta sabit yağ miktar tayini Soxhlet apareyi ile yapılır. 5-10 g civarında 
drog tam olarak tartılır.  Havanda ezildikten sonra 10 g kuru Na2 S0 4 yardımıyla 
ve kantitatif  olarak Soxhlet apareyinin kartuşuna aktarılır.  Uygun bir çözücüyle 
ekstre edildikten sonra çözücü uçurulur  ve tartılan artık üzerinden yağın % mik-
tarı hesaplanır. 

Sabit yağlar, dahilen alındıklarında laksatif  etki gösterirler.  Hidroksi yağ 
asitleri ihtiva eden yağlar ise purgatiftir.  Doymamış yağ asitleri bakımından zengin 
olan yağlar arteriosklerozda  diyet olarak kullanılır. Bazı yağlarda içerdikleri  vita-
minlerden (A,D,E) dolayı ilâç olarak kullanılmaktadır. 

Deri üzerine sürüldüğü zaman, yağlar deriyi yumuşatır ve esnek bir hale getirir 
(emoliyan). Bilhassa tatlı badem yağı bu maksatla kullanılır. F vitamini aktivitesi 
gösteren yağlar ekzema tedavisinde kullanılır. 

Yağlar eczacılık tekniğinde eritici (yağlı ampuller) ve eksipiyan (süppozituarlar-
da kakao yağı) olarak kullanılır. 

O L E U M OLIVAE (TF) Zeyt in Yağı 

Olea europea var. sativa  (Oleaceae) bitkisinin meyvalarından elde edilen bir 
yağdır. Bu bitkinin Akdeniz memleketlerinde ve Kaliforniya'da  kültürü yapılmak-
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Resim 49. Ginkgo biloba Resim 50. Serpen Sinapis rıigrae 

Resim 52. Folia LaurocerasKde nektaryum 51. Folia Resim Laurocerasi 
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Resim 53. Radix Sarsaparillae 

Resim 54. Radix Senegae 

Resim 55. Radix Saponariae albae 
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Resim 56. Cortex Quillajae 

Resim 57. Glycyrrhiza  glabra 

Resim 58. Radix Liquiritiae 
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Resim 60. Aesculus hippocastanum 
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Resim 61. Aesculus hippocastanum meyva 

Resim 62. Primula vuigaris 

Resim 63. Fructus Vaniliae 
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Resim 68. Semen Ricini 

Resim 69. Tubera Jalapae 
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Resim 70. Semen Cacao 
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tadır. Yabani zeytin ağacına Olea oleaster adı verilir  ve bu bitkinin meyvalarından 
yağ elde edilmez. Yurdumuzda, zeytin ağacı kültürü, Batı Anadolu'da, Marmara 
bölgesinde ve Gaziantep civarında yapılmakta ye yağ elde edilmektedir. 

Yağ bir drupa olan meyvanın etli mezokarpında bulunur. Meyva toplanır, 
çekirdeği ayrılır,  perikarp  ezilerek bir hamur haline getirilir  ve sonra sıkılarak 
yağ elde edilir. Eczacılıkta kullanılan, birinci sıkma ürünüdür.  Zeytinden, yağı 
sıkıldıktan sonra kalan küspeye "prina" adı verilir.  Prina hayvan yemi olarak kul-
lanıldığı gibi triklor  etilen yahutta karbon sülfür  gibi eriticilerle  tüketilerek 
elde edilen yağ da sanayide kullanılır. 

Meyvanın taşıdığı yağ miktarı % 28-32 kadardır.  Fakat sıkma ile ancak 
% 20 kadar yağ elde edilir. 

Ol. Olivae, sarı veya yeşilimsi sarı renkli, özel kokulu, berrak  bir sıvıdır. Yağda 
oleik, palmitik, stearik ve linoleik asitlerin trigliseritleri  bulunur. Oleik asit miktarı 
% 80 kadardır.  Oleik asidin trigliseridine  "olein" adı da verilmektedir.  Zeytin 
yağı, sabunlaşmıyan kısımda, E vitamini ihtiva eder. 

Bu yağ, laksatif  ve kolagog olarak kullanıldıktan, başka, Türk Farmakopesine 
göre nötralleştirildikten  sonra, yağlı bazı enjektabl çözeltilerin hazırlanmasında 
kullanılır. 

O L E U M SESAMI, Susam Yağı 

Sesamum indicum (Pedaliaceae) bitkisinin tohumlarından elde edilen yağdır. 
S. indicum Anadolu'da da yetiştirilen ve kapsül şeklindeki meyvaları içinde çok 
sayıda tohum bulunan bir bitkidir. Türkçe susam adı verilen tohumlar % 47 ora-
nında yağ içerir,.  Açık sarı renkli, kokusuz, alkolde az eriyen bir yağ olan su-
sam yağı % 75 kadar oleik asit gliseritlerini  taşır. Ayrıca linoleik, palmitik, stearik 
ve miristik asit gliseritleri  de bulunur. 

Yağın sabunlaşmıyan kısmında sesamin adı verilen ve yağda % I oranında 
bulunan lignan yapısında bir bileşik ile sesamol adı verilen bir fenol ve bir fitos-
terol izole edilmiştir. 

Şesamin kristalize olabilen bir bileşiktir ve difenil  propan yapısındadır. Se-
samol ise fenolik  yapıda olduğundan bazı renk reaksiyonlarına  girebilir  ve susanı 
yağının tanınmasında bunlardan yararlanılır.  Bunlardan en çok kullanılanı BAU-
DOUIN reaksiyonudur.  Bu reaksiyona göre susam yağı, biraz sakaroz taşıyan hid-
roklorik  asit ile karıştırılır  ve gerekirse  hafifçe  ısıtılır. Sesamol, sakarozdan oluşan 
hidroksimetil furfural  ile bir katım reaksiyonuna girerek  önce pembe sonra kır-
mızı bih renk verir. 
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V 

Sesamin Sesamol 

b_y 
kırmızı renkli katım bileşiği 

Bu bileşikler antioksidan özeliktedir. Bundan dolayı susam yağı uzun süre 
acılaşmadan saklanabilir. Aynı özelikten dolayı soğukta sıkılarak hazırlanmış, +6°C 
de çökelerek vermiyen susam yağı, hormonların yağlı enjektabl çözeltilerinin ha-
zırlanmasında sıvağ olarak kullanılır. 

Sesamin veya susam yağından, piretrinlerin  sinerjisti olarak, ensektisitlerin 
hazırlanmasında da yararlanılmaktadır. 

O L E U M ARACHIDIS, Yerfıstığı  Yağı 

Türkçe yerfıstığı  adı ile bilinen Arachis hypogaea  (Leguminosae) bitkisinin 
tohumlarından elde edilen yağdır. Afrika'nın  batısı ve Asya'nın güneyinde yetiş-
mekte olan bu bitkinin Güney Afrika'da  kültürü yapılmaktadır. Türkiye'de 
Batı, Güney ve Güney batı Anadolu'da yetiştirilir.  Anadolu'da kültürü yapılan 
Â. hypogaea  var. os/q,t/co'dır. 

Yaprakların  koltuğundan çıkan çiçek solunca stilus düşer ve ovaryumun tabanı 
uzayarak bir karpopodium meydana getirjr  ve böylece ovaryum toprak içine girerek 
toprak altında olgunlaşır. 
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Toprak altında gelişen meyva oblong şekilli ve üzeri ağımsı damarlıdır. 
Meyvada 1-3 boğum ve her boğumda bir tohum vardır.  Tohumların testası kırmızı 
renkli ve ince olup kolayca ayrılır.  Yağ, iyi gelişmiş kotiledonların sıkılmasıyla elde 
edilir. 

Soğukta sıkılarak elde edilen yağ tatlı lezzettedir ve eczacılıkta yalnız bu yağ 
kullanılır. Sıcakta elde edilen mahsul acımsıdır ve ancak sanayide kullanılır. 

Tohumların ihtiva ettiği yağ miktarı % 45-50 kadardır.  Yağda oleik, linoleik, 
araşidonik, lignoserik ve palmitik asitlerin gliseritleri  ile bir miktar tiamin bulunur. 
Yağın % 56 sını oleik asit teşkil etmektedir. 

Ol. Arachidis laksatif  etkilidir. Yağlı ampullerin hazırlanmasında bu yağdan 
da faydalanılır.  Önemli miktarda doymamış yağ asidi içerdiğinden arterioskleroz-
da diyet olarak önerilir. 

Bu yağın hidrojenlenmesiyle elde edilen O l . Arachidis hydrogenatum 
eczacılık tekniğinde pomat sıvağı olarak kullanılır. 

O L E U M A M Y G D A L A E EXPRESSUM (TK) Tat l ı Badem Yağı 

Prunus amygdalus  var. dulcis (Rosaceae) bitkisinin meyvalarından elde edilen 
yağdır. Bu bitkinin diğer bir varyetesi olan P. amygdalus  var. amara'dan  bir uçucu 
yağ elde edilir. Bu iki yağı birbirinden ayırmak için tatlı bademden elde edilen sabit 
yağa "Oleum Amygdalae expressum" adı verilir.  Bitkinin vatanı Anadolu'dur. 
Akdeniz memleketlerinde kültürü yapılan bir bitkidir. 

Tohumlar 2-3 cm uzunlukta 1.5 cm genişliktedir. Testa kahverengi, sert ve 
buruşuktur.  Yağ, tohumun kotiledonlarından elde edilir. 

Tatlı badem yağı soluk sarı renkli, hafif  kokulu ve hoş lezzetli bir sıvıdır. 
Tohumlarda bulunan yağ oranı % 45-50 kadardır.  Yağda oleik, palmitik, miristik 
ve linoleik asitlerin gliseritleri  bulunmaktadır. Yağın % 50-60 ını oleik asit oluş-
turur. 

Bu yağ dahilen laksatif  olarak etki eder. Fakat en çok haricen mukoza yumu-
şatıcısı (demulsan) ve deri yumuşatıcısı (emoliyan) olarak kullanılır. Bazı pomatlar 
ve Cold cream, badem yağı ile hazırlanır. 

O L E U M PARAVERIS, Haşhaş Yağı 

Papaver  somniferum  (Papaveraceae) bitkisinin değişik varyetelerinden  elde 
edilen meyvaların tohumlarından, presyon yolu ile çıkarılan yağdır. Bu yağ İran, 
Hindistan, Yugoslavya ve Anadolu'da, haşhaş ekimi yapılan bölgelerde elde edilir. 

Haşhaş tohumları beyazdan siyaha kadar değişen renklerde  ve I mm kadar 
çapında küçük, küremsi tanecikler halindedir. Haşhaş elde edildikten sonra tarla 
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kendi haline bırakılır,  kapsüller sararır,  sallandığı zaman tohum sesi geliyorsa artık 
tohumlar olgunlaşmıştır. Kapsül kırılır,  alınan tohumlar elenir sonra üzerine su 
serpilerek  kavrulur.  Tohumlar 30°C yi geçmeyen bir sıcaklıkta sıkılır. Tohumlarda 
% 47-51 kadar yağ bulunduğu halde presyon soğukta yapıldığı için verim % 25 
kadardır.  Koyu sarı renkli olan tohumlarda yağ miktarı daha fazladır.  Haşhaş bit-
kisinin beyaz çiçekli varyeteleri  beyaz ve sarı tohum, mor çiçekli varyeteleri  ise 
pembe ve kahverengi hatta maviye bakar renkli tohum vermektedir.  Haşhaş bit-
kisinin çeşitli alt tür ve varyeteleri  hakkında Opium bahsinde bilgi verilecektir. 

Elde edilen ürün soluk sarı veya altın sarısı renktedir  ve fazla miktarda çifte  bağ 
ihtiva ettiğinden, kuruyucu bir yağdır. Tohumlar elenerek perikarptan  tamamen 
ayrılmamışsa yağ içerisinde bir miktar afyon alkaloidi de bulunur. Aslında tohum-
lar hiç alkaloit ihtiva etmediğinden perikarptan  ayrılmış bulunan tohumlardan elde 
edilen yağda alkaloit yoktur. Yağ oleik ve linoleik asit gliseritlerinden oluşmuştur 
az miktarda palmitik ve stearik asit te bulunmaktadır. Oleum Papaveris bazı gale-
nik prearatların  hazırlanmasında kullanılır. 

O L E U M RICINI (TF) Hintyağı 

Ricinus communis (Euphorbiaceae) bitkisinin tohumlarından elde edilen yağdır. 
Bu bitkinin vatanı Hindistan'dır. Afrika'da,  Güney Amerika'da, Asya'nın doğusunda 
ve Akdeniz bölgesinde de yetişmekte olan bir bitkidir. Bitkinin iki varyetesi vardır. 
Ağaç şeklinde olanlar büyük tohumlar taşır, otsu olan varyetede tohumlar küçüktür. 
Meyva üç gözlü, dikenli bir kapsüldür. Her meyvada üç tohum bulunmaktadır. 
Tohum 10-15 mm uzunlukta 6-7 mm genişlikte ve oval şekillidir. Testanın üzeri 
beneklidir. Karinkula ile beraber tohumun bu görünüşü bir keneye benzetilmekte-
dir (Resim 68). 

Tohumun sert olan testası çıkarılıp endosperma sıkılır ve böylece hir yağ elde 
edilir. Verim % 30 kadardır.  Yağ doğrudan doğruya kullanılmaz. İçinden su buharı 
geçirildikten sonra çöken proteinler  süzülür, yağın rengi giderilir  ve bundan 
sonra kullanılır. Çöktürülmesi istenen proteinler  zehirli maddelerdir. 

Hintyağı renksiz veya soluk sarı, lezzetsiz ve viskoz bir sıvıdır. Diğer yağlardan 
farklı  olarak, etanolde belli bir oranda erir.  Yağın bileşiminde risinoleik asit, stearik 
asit ve dihidroksistearik  asit bulunur. Bu karışımın % 90'ını risinoleik asit teşkil 
etmektedir. 

Teknikte jet yakıtı, plastik hammaddesi olarak kullanılan hintyağından eczacı-
lıkta purgatif  olarak istifade edilir. Eczacılıkta kullanılacak hint yağının toksik 
proteininden temizlenmesi gerekir.  Bu amaçla kullanılan yöntemlerden biri yağı 
kaynatarak çöktürülen proteinin süzülmesinden ibarettir. 

Sodyum risinoleat, hintyağındaki serbest yağ asitlerinin sodyum tuzudur. 
Bu maddeden de müshil olarak istifade edilmektedir. 
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GLİKOREZİNLER 

Convolvulaceae familyasının bir grup müshil dro|u da etken madde olarak 
hidroksi yağ asitlerini ihtiva etmektedir.  Fakat bu droglarda hidroksi yağ asitleri 
hem ester eşkil etmekte, hem de hidroksil grupları  yardımıyla bazı ozlarla heterozit 
bağı meydana getirmektedir.  Bu heterozitler  suda hemen hemen hiç erimezler. 
Etil asetatta ve belli bir oran içinde de etanolde eriyen bu heterozitleri  drogtan 
etanol yardımıyla tüketmek ve su ilâvesiyle çöktürmek suretiyle elde etmek müm-
kün olmaktadır. Bir reçine tabiatında olan bu heterozitlerdeki  hidroksi yağ asit-
lerinin müshil etkisi, ester formunda  olduklarına nazaran daha da kuvvetlenmektedir. 

Convolvulaceae'nin bu heterozitlerine  örnek olarak Tubera Jalapae'nin etken 
maddesi olan konvolvulozit gösterilir.  Bu heterozit barit suyu ile yapılan hidrolizde 
ramnokonvolvulik asit ve bunun yanında tiglik asit, rrretiletil  asetik asit, izolvaleri-
yanik asit ve ekzogonik asit verir. 

H C — C H 3 C H 2 - C H 3 C H 3 — C H - C H 3 

C H j — C — C O O H C H 3 — C H — C O O H C H 2 — COOH 

Tıglık asit Metıletilasetik asit İzovalerianik asit 

0 H 

H 3 C 0 C H 2 — C O O H 

Ekzogonik asit 

Bu asitler alkali hidroliz ile meydana geldiğinden konvolvulozitte ester bağlan 
teşkil ettikleri  anlaşılmıştır. 

Ramnokonvolvulik asit, dilüe asitlerle hidroliz edildikte bir molekül 3,12-
dihidroksipalmitik asit (konvolvulinolik asit), 4 molekül glukoz ve 2 molekül ramnoz 
meydana gelmektedir. Demek ki heterozidin asıl aglikonu d i h i d roksi pal m iti k asittir. 
Bu asidin iki hidroksil grubu iki oz grubunu bağlıyabilir ve tahmin edilmektedir 
ki her iki - O H grubuna 2 glukoz ve bir ramnoz'dan ibaret birtriholozit  bağlanmak-
tadır. Bu triholozit'i  oluşturan 3 ozun toplam 14 hidroksil grubu vardır  ve ozlar 
holoziti meydana getirirken,  bunlardan 4'ü kaybolarak 10 tanesi serbest,kalır.  Bu 10 
hidroksilin biri dihidroksipalmitik asidin hidroksil gruplarından biriyle heterozit 
bağı teşkil ederek ramnokonvolvulik asidi meydana getirir,  diğer 9 hidroksil 
grubu da tiglik, metiletil asetik, izovaleriyanik ve eksogenik asitlerle esterleşir. 

303 



HOOC-

_L 
2 gl.+1ram. 
İ l l i 

J - o —c-

l I I I ı 

? I I I 

2gl.+1ram. —O-
l l l l l 

2gl.+1ram. f— 0-
l l l l l 

_L ı ı ı 
2gl .+1 rom. 

1 I I I T 

0 II 
- 0 - C • 

_L J L 

l l l l l 

2gl +1ram 
I I I I 

2gl. + 1ram —0-
l l l l l 

—o — 

Romnokonvolvulik asit 

Bu büyük molekülün sadece uçlarında serbest karboksil grupları  bulunur. 

Convolvulaceae'nin diğer müshil heterozitleri  de konvolvulozide analog bir 
yapı gösterir. 

Bu heterozitler  hem ince hem kalın bağırsağa etki eden drastik müshillerdir. 
Yüksek dozda kusma, mide bulantısı, hatta bağırsak kanaması yapar. Bu nedenle 
pek sık kullanılamaz. 

TUBERA JALAPAE (TK) 

Exogonium  purga (Convolvulaceae) nin tüberkül şeklinde yan kökleridir. 
E. purga bir Meksika (And dağlan) bitkisidir. Jalapa (Xalapa) bir kasaba ismidir. Tu-
berler  ilkbaharda yağmur mevsiminden sonra toplanır, temizlenir, kesilir, güneşte 
veya ateş üzerinde kurutulur. 

Tubera Jalapae, ceviz büyüklüğünden yumruk büyüklüğüne kadar olabilir. 
Kuruduktan sonra yüzeyinden kırışıklar  meydana gelir. Rengi siyahımsı-esmerdir. 
Kökçüklerin artıkları  görülür.  Üzerinde siyahımsı parlak lekeler vardır.  Bunlar 
reçineden ibarettir.  (Resim 69). Drog çok serttir,  zor kırılır.  Kırılma yüzeyinde, 
hücrelerden çıkan reçineden dolayı parlak noktacıklar görülür.  Isıtılınca veya toz 
edilince kuvvetlenen bir is kokusu verir.  Lezzeti acı ve yakıcıdır. 

Alt kısmından yapılan keşide, normal bir anatomik yapı görülür.  Fakat şişkin 
kısmında, odun parenkiması arasında yeniden kambiyum teşekkül etmiş ve yeni 
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odun dokusu meydana gelmiştir. Kortekste ve odun kısmında reçine içeren hüc-
reler  vardır. 

Reçine miktarı T. Jalapae de % 4-12 kadardır.  Drog 10-40 cg lık dozlarda laksa-
tif  ve 1-2 g lık dozlarda purgatif  olarak kullanılır. Yüksek dozda (4-5 g) zehir-
lidir. 

RESINA JALAPAE 

Tubera Jalapae toz edilip 90°C lik etanol ile tüketilir,  yoğunlaştırılır.  Kaynar 
su ilâvesiyle reçine çöktürülür.  Süzülür, kurutulur.  % 80 konvolvulozit (eterde 
erimez) % 20 jalapozit (eterde erir)  ihtiva eder. İnce bağırsağa etki eden kuvvetli 
bir müshildir. 

R A D I X S C A M M O N I A E (TK) Mahmude Kökü 

Convolvulus  scammonia (Convolvulaceae) bitkisinin kurutulmuş köküdür. Bu 
bitki Anadolu, Suriye, Irak, Kırım, Güney Kafkasya  ve Balkanlar'da bulunur. Ana-
dolu'da oldukça yayılmış bir türdür  (Batı ve Güney Anadolu). Droğa Türkçe "Mah-
mude kökü" denir. 1-4 cm çapında üzeri buruşuk ve tozlu gibi görünen, gri renkli 
silindirler  şeklindedir. 

R. Scammoniae, % 3-13 kadar reçine taşır. Tinctura Jalapae Compositae (TK) 
nin hazırlanmasında, kullanılır. 

S C A M M O N I U M 

Etrafı  temizlenip açılan köklerin üzerini çizmek ve bu çiziklerden akan beyaz 
usareyi, havada yoğunlaşıp oksitlendikten sonra toplamak suretiyle elde edilir. 
% 75-85, etanolde eriyen reçine ihtiva eder. 

RESINA S C A M M O N İ A E 

R. Scammoniae veya Scommonium'un kaynar etanolle tüketilmesi ve sonra 
alkolün buharlaştırılması  ile elde edilir. 

C. scammonia'dan başka Ipomoea orizabensis (Meksika) ve Ipomoea turpethum 
(Seylan) bitkilerinin kökleri de aynı amaçlarla kullanılmaktadır. 

Anadolu'da yetişmekte olan C. arvensis  ile C. sepium'un köklerinde de müshil 
etkide reçine bulunduğu tesbit edilmiştir. 
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O L E U M C H A U L M O O G R A E (TF) O leum Hydnöcarpi 

Hindistan ve Güney Doğu Asya'da yetişmekte olan Taraktogenos  kurzii ve 
Hydnocarpus  (Flacourtiaceae) bitkilerinden elde edilen bir yağdır. Bu bitkiler 
15-20 m yükseklikte ağaçlardır.  Bilhassa Kalküta'da bitkilerden toplanan tohumlar 
sıkılarak yağ elde edilir. 

Sarı-esmer renkli, tahriş edici lezzette ve özel kokulu bir yağdır. 20-25°C'de 
erir.  Yağda hidnokarpik, şolmogrik .aleprik (C2 0) ve alepronik (C1 0) asitlerin gliserit-
leri bulunur. 16 karbonlu hidnokarpik asit ile 18 karbonlu şolmogrik asit, pentasik-
lik asitlerdendir.  Bu 5 li halka doymamıştır. Bu asitler, aside dayanıklı bakterile-
rin direncinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu bakımdan bilhassa Mycobac-
terium leprae ve M. tuberculosis'e  karşı tesirli maddelerdir.  Bu etki spesifik  değildir. 
5 li halka yerine 3'lü, 4'lü veya 6'lı halkalar da bulunsa yine tesir emektedir. Hatta 
asit, aşağıda formülü  görüldüğü şekilde bir hayalî asit dahi olsa, tesirinden bir şey 
kaybetmez, görülüyor  ki bu etki halka yapısına bağlı değildir. Ancak molekülün 
simetri ekseni üzerinde bir karboksil grubu buluması gereklidir.  5 li halkadaki 
çifte  bağ, asitlerin toksik etkisini artırmaktadır.  Bu toksik etki bilhassa sürrenal 

/ > - ( C H 2 ) n - C O O H ( r O O H 

C H 3 - (CH a ) „ - CH - (CH,)n~ C H 3 

n = 10 Hidnokarpik asit 
n = 12 Şolmogrik asit 

korteks üzerinde kendini gösterir.  Bu nedenle, asitler hidrojenlendikten yani çifte 
bağı doyurulduktan sonra daha rahat bir şekilde kullanılabilmektedir.  Bu asitler 
suda erimediklerinden enjektabl çözeltiler hazırlanacağı zaman ya etil esteri veya 
sodyum ya da potasyum sabunları kullanılır. Yağın kendisi oral olarak tesirlidir. 
Genellikle dihidro şolmogrik asidin dietil esteri deri altı ve İ.M. enjeksiyonlar ha-
linde kullanılır. İ.V. enjeksiyonlar için, asitlerin potasyum yahut sodyum sabun-
ları tercih edilmektedir. Bu yağ ve bundan elde edilen asitler bugün bilhassa 
lepra tedavisinde kullanılmaktadır. 

O L E U M L I N I (TK) Ketentohumu Yağı 

Linum usitatissimum (Linaceae) bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağdır. 
Bitki Hindistan'da, Mısır'da, Kanada'da, Brezilya'da ve Avrupa'da yetiştirilmektedir. 
Anadolu'da da muhtelif  bölgelerde kültürü yapılır. Bitkinin meyvaları 5 gözlü 
septisit bir kapsüldür. Haziran ayında kapsül sararınca toplanır, dövülür, elenir. 
Böylece elde edilen tohumlar kavrulur,  ezildikten sonra su ile yoğurulur  ve sonra 
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sıkılır. Bu suretle kırmızımsı esmer renkli ve havada oldukça çabuk kuruyan bir 
yağ elde edilir. Bu yağa "bezir yağı" adı da verilir. 

Tohumlardaki yağ miktarı % 35-45 kadardır.  Yağda oleik, linoleik ve linolenik 
asitler gibi doymamış ve palmitik, stearik, miriştik asitler gibi doymuş yağ asitleri-
nin gliseritleri  bulunur. 

Ketentohumu yağı laksatif  olarak etki eder. Bu yağdan eczacılıkta bazı galenik 
preparatların  (Linimentum Calcicum) hazırlanmasında istifade edilir. Ayrıca linolenik 
asit, F vitamini olarak kabul edilen yağ asitlerindendir.  Bu yağ F vitamini etkisinden 
dolayı haricen bazı deri hastalıklarında kullanılmaktadır.  Bu gün aynı maksatla 
çinko oleat ve etil linoleat ile hazırlanan pomatlar ekzama tedavisinde kullanılır. 

OLE U M C A C A O (TF) Kakao Yağı 

Theobroma  cacao (Sterculiaceae) bitkisinin tohumlarından elde edilen bir 
yağdır. Bitki Amerika, Brezilya ve Batı Afrika'da  yetişmekte olan 10-15 m yüksek-
likte ağaçlar halindedir. Çiçek, bitkinin gövdesinde teşekkül etmektedir.  Çiçeğin 
olgunlaşmasıyla oluşan meyva 25-50 kadar tohum taşıyan bir kapsüldür. Tohum-
lar 2 cm boyunda ve oval şekillidir (Resim 70). Her tohum 2 kotiledon ihtiva eder. 
Meyvalar olgunlaştıktan sonra tohumlar çıkarılır,  muz yapraklarıyla  örtülür  ve 3 ilâ 
10 gün kadar fermantasyona  bırakılır.  Sonra, tohumlar kurutulur  veya kavrulur. 
Tohumun testası soyulur veya savrularak  tanelerden ayrılır,  taneler sıcak silindirler 
arasından geçirilmek suretiyle ezilerek % 50 kadar yağ elde edilir. Kalan kakao 
tozu şekercilikte ve sıcak içki hazırlamakta kullanılmaktdır.  Bu kakao tozu % 10 
-15 kadar yağ ihtiva etmektedir.  Tozda ayrıca bazı alkaloitler de bulunur. 

Kakao yağı sarımsı beyaz renkli ve oda temperatüründe  katı görünüşlüdür. 
Bu yağ 30-35°C de erir.  Kendine özel bir kokusu vardır.  Bu koku fermantasyon  veya 
kavurma sırasında meydana çıkmaktadır.  Yağda stearik, palmitik oleik, linoleik ve 
laurik asitlerin gliseritleri  bulunmaktadır. 

Oleum Cacao eczacılık tekniğinde bilhassa süppozituar ve övül sıvağı olarak 
kullanılır. Bu yağ, teknikte stearik asit elde edilişinde de kullanılmaktadır. 

Magnesium Stearat > 

Bu drog, sabit yağlardan elde edilen katı yağ asitleri karışımı ile magnezyumdan 
oluşan bir tozdur; değişik oranlarda magnezyum stearat ve magnezyum palmitat 
karışımından ibarettir.  Drog % 6.8-8.0 arasında MgO'e tekabül edecek miktar-
da Mg ihtiva eder. 

/ 

Magnezyum stearatı elde etmek için stearik asidin sodyum tuzunun sulu çözel-
tisine sıcakta magnezyum klorür  ilâve edilir, magnezyum stearat çöker. Yahut ta 
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daha yüksek sıcaklıkta, stearik asit üzerine MgO veya MgC03 ilâvesiyle de elde edile-
bilir. 

Magnezyum stearat, karakteristik  kokulu, deriye yapışan, beyaz, hafif  bir toz-
dur. Suda çözünmez. Etanol ve eterde çözünür. 

Tablet basımında kaydırıcı olarak kullanılır. Bebek pudraları  karışımına konur. 

Z I N C I STEARAS (TF) Çinko Stearat 

Sabit yağlardan elde edilen katı yağ asitleri karışımı ile çinkonun teşkil ettiği 
bir tuz olan bu drog ta değişik miktarlarda  çinko stearat ile çinko palmitat karı-
şımından ibarettir  ve % 12.5-14.0 çinko okside telabül edecek miktarda çinko 
ihtiva eder. 

Elde etmek için, stearik asit suda, ısıtılarak eritilir  ve biraz aşırı miktarda ve 
fakat  azar azar ve devamlı karıştırarak  sodyum karbonat ilâve edilir. Gaz çıkışı 
kesilip tamamen nötralleştikten sonra konulan sodyum karbonata ekivalan miktarda 
çinko sülfat  çözeltisi katılır. Çöken çinko stearat suyla yıkanır ve 60°C de kurutulur. 

Çinko stearat pomatların, pudraların yapımında kullanılır ve droğun deri 
üzerindeki kurutucu ve koruyucu etkisinden faydalanılır. 

Bebeklerde nefes yoluyla zehirli etki gösterdiği için toz olarak kullanılırken 
dikkatli olmak gerekir. 

ADEPS S U İ L L U S (TK) Domuzyağı (Axonge) 

Latince, Sus scrofa  var. domesticus (Suidae) adı verilen evcil domuzların, kaburga 
ve böbrek üstü bölgelerinden toplanmış bulunan yağın, su banyosunda eritiliip 
süzülmesi suretiyle elde edilir. Süzülen yağa tuz ve şap katılarak kaynatılır.  Böylece, 
ağır olan kokusu giderilir. 

Adeps Suillus beyaz renkli, hafif  kokulu, tatlımsı lezzette ve merhem kıva-
mında bir yağdır. 34-42°C de erir.  Yağda oleik, stearik ve palmitik asitlerin gliserit-
leri bulunmaktadır. Oleik asit gliseritleri  yağın % 60 ını oluşturur. 

Adeps Suillus merhem sıvağı olarak ve yakı hazırlanmasında kullanılır. Cıva 
merhemi ve Karakavak merhemi, Türk Kodeksine göre, bu yağla hazırlanmaktadır. 

O L E U M IECORIS ASELLI, O L E U M M O R H U A E (TF) Morina 
Balıkyağı 

Bu yağ bir nevi balina olan Gadus morrhua (Gadidae) adındaki balıkların taze 
karaciğerinden elde edilir. Bu balıklar İsveç, İzlanda, Norveç ve İrlanda kıyılarında 
veya açık denizlerinde yaşamaktadır. Balıklar yakalandıktan sonra karaciğerleri 
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alınır, küçük parçalara bölünür ve tahta fıçılarda  bekletilir. Ayrılan yağ aktarılarak 
alınır. Yine bir süre bekletilerek kolay billûrlaşan kısımlarından ayrılır.  Böylece 
soluk sarı renkli, balık kokusunda, berrak  bir yağ elde edilir. Bu yağda oleik ve 
palmitik asit gliseritlerinden başka zoomarinik (C16), terapik (Cıg), araşidonik 
(C2 0 ) ve klupadonik (C3 2 ) asitlerin gliseritleri  de bulunmaktadır. Yağın % 70 ini 
oleik ve % 20-23 kadarını palmitik asit gliseritleri  teşkil eder. Diğer yağ asitlerinin 
miktarı azdır. Fakat bu yağ asitleri balıkyağına ayrı bir önem kazandırmaktadır. 
Zoomarinik asit 16 karbonlu doymuş bir yağ asididir. Diğer asitler ise 4 veya 5 
çifte  bağ taşıyan,, doymamış yağ asitleridir. 

Balıkyağı, yağda eriyen vitaminlerden A ve B vitaminlerini ihtiva eder. Yağın 
sabunlaşmayan kısımlarında bulunan bu vitaminlerin kaynağı zooplanktonlardır. 
Buradan küçük balıklara ve sonra da balinalara geçen vitaminler balinanın kara-
ciğerinde depolanmaktadır. Balıkyağı, ihtiva ettiği vitaminlerin bozulmaması için 
karanlıkta, serin bir yerde ve iyi kapalı kaplarda saklanmalıdır. Bu yağ vitamin-
lerinden dolayı kemik hastalıklarında ve genel zafiyet  hallerinde kullanılmaktadır. 

Balıkyağında bulunan özel yağ asitlerinin karışımı "morruik  asit" adı altında ilâç 
olarak kullanılır. Morruik  asidin sodyum tuzu İ.V. enjeksiyonlar halinde, varis 
tedavisinde kullanılmaktadır. 

MUMLAR 

Mumlar, farklı  molekül ağırlığındaki asitlerin yüksek alkollerle yaptıkları es-
terlerdir.  Bu alkoller alifatik  seriden olabildiği gibi steroidal da olabilir. Böylece 
mumlar, başlıca şeritleri  veya steritleri  ihtiva eden bileşikler olarak bilinir. 

Mumlar, bitkilerde meyvanın veya yaprağın epiderma hücrelerinin  dışında ve 
üzerinde bulunur. Ayrıca bazı böcekler de mum yapısında maddeler salgılamakta-
dırlar.  Mumlar, eczacılıkta pomatları sertleştirmekte,  çeraları  ve bazı kozmetik 
kremleri  hazırlamakta kullanılır. Mumlardan sanayide de faydalanılmaktadır.  Mum-
ların yapısına giren başlıca asitler 16 karbonlu palmitik, 18 karbonlu stearik, 26 
karbonlu serotik ve 31 karbonlu melisik asitlerdir.  Bu asitlere tekabül eden alifatik 
primer alkoller yine bu asitlerle esterleşerek  şeritleri  meydana getirirler.  Bu seriden 
olan primer alkollerden 16 karbonlu olanına setil alkol, 18 karbonlusunastearil  alkol, 
26 karbonlusuna seril alkol ve 31 karbonlusuna mirisil alkol adı verilir.  Mumların 
kalite kontrolü ve saflık  muayeneleri sabit yağlarda bahsedilen yöntemlerle yapılır. 

CERA FLAVA (TK) Sarı Balmumu 

Bu mum bir böcekten, Apis mellifera  (Apidae), adı verilen bal arısından elde 
edilmektedir. Bal arısının hazırladığı petek, balmumundan yapılmıştır. Bu petek 
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balı alındıktan sonra su ile ısıtılır. Böylece eriyen balmumu suyun üstüne çıkar, 
sıkılarak suyundan kurtarılır  ve kalıplara dökülür. 

Balmumu esmer-sarı  veya yeşilimsi-sarı rerçkte,  bal kokusunda ve özel lez-
zette bir maddedir. Erime derecesi 62-65°C dir. Balmumunun % 70-75 ini mirisin 
adı verilen bir şerit teşkil eder. Mirisin, mirisil palmitattır.  Balmumunda mirisinden 
başka serin adı verilen bir şerit daha bulunmaktadır. Serin, seril serotat ile seril 
melisatın karışımıdır. 

Balmumu pomat ve yakı hazırlanmasında kullanılır. Kozmetikte ruj yapımında 
ve cı'lâ sanayiinde istifade edilen bir maddedir. Türkiye'de muhtelif  bölgelerde 
balmumu elde edilmekte, yurt içinde ve yurt dışında satılmaktadır. 

CERA A L B A (TK) Beyaz Balmumu 

Cera alba, sarı balmumunun güneşte, su buharı yardımıyla beyazlatılması su-
retiyle elde edilir. Burada geçen olay bir oksidasyondur. Ozonlu hava bu oksidas-
yonu sağlamaktadır. Sarı balmumunu beyazlatmak için hidrojen peroksitten de fay-
dalanılır. Rengi beyazlatıldıktan sonra balmumu eritilerek  10 cm çapında diskler 
oluşturmak üzere dökülür ve soğuyup katılaşan diskler beyaz balmumu adıyla 
ticarete çıkarılır.  Beyaz balmumu eczacılıkta bazı pomatların, bazı kremlerin  ve 
bazı süppozituarların  hazırlanmasında kullanılır. 

CERA C A R N A U B A (Cera Palmarum) Karnauba Mumu 

Brezilya'da yetişmekte olan bir palmiyenin yapraklarından  elde edilen bir 
mumdur. Copernicia cerifera  (Palmae) adı verilen bitkinin yapraklan kalınca bir 
mum tabakasıyla örtülüdür.  İşte bu mum tabakası sıyrılarak  veya eritilerek  alınır 
ve karnauba mumu elde edilir. Bu mum balmumuna nazaran daha serttir.  Beyaz 
veya yeşilimsi beyaz renktedir  ve ancak 83-86°C de erir. 

Cera Carnauba'da bilhassa mirisil alkol ile seril alkolün serotik asit ile meydana 
getirdiği şeritler  bulunmaktadır. Sanayide çeşitli maksatlarla kullanılan Cera Car-
nauba'dan eczacılıkta draje cilâlanmasında istifade edilir. 

CETACEUM (TF) Sperma ceti, Blanc de baleine 

Physeter  macrocephalus (Pyseteridae) adı verilen kaşalot balığının kafa boş-
luğundaki yağlı maddelerin temizlenmesiyle elde edilen bir mumdur. Kaşalot, 
20 m uzunlukta ve büyük başlı bir balinadır. Kafası  vücudunun yarısı kadardır. 
Atlantik ve Hint okyanusunda yaşar. 

Bu balinalar yakalandıktan sonra buruna yakın bir bölgeden delikler açılır. 
Buradan akan sıvı fıçılara  alınarak 0°C de dinlendirilir.  Dipte toplanan katı kısım 
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bez torbalarda sıkılarak sıvı kısımdan ayrılır.  Potasyum hidroksit çözeltisiyle yı-
kanarak yağın kalan kısmından kurtarılır.  Böylece elde edilen mum, beyaz renkli, 
kokusuz ve tatlı lezzettedir. 45-54°C de erir.  Bu mum parlak ve kokusuz bir alevle 
yanar ve Türkiye'de "İspermeçet mumu" adı ile bilinir. 

Cetaceum'da bulunan başlıca şerit, setil palmitattır.  Buna setin adı verilir. 
Bundan başka setil alkol, mirisil alkol ve stearil alkolün miristik asit ve stearik asit 
ile meydana getirdiği esterler  de bulunmaktadır. Cetaceum, pomat, krem yapı-
mında kullanılmakta ve mum elde edilişinde istifade edilmektedir. 

ADEPS L A N A E A N HYDRICUS (TF) Susuz Lanolin 

Ov/s aries (Bovidae) adı verilen koyunun yapağılarından elde edilen bir 
mumdur. Koyun yapağısı kaynar su ile yıkanır ya da karbon sülfür  veya eter ile 
tüketilir.  Kaynar su ile yıkandıktan sonra suyun üst kısmında toplanan lanolin, 
kalsiyum klorür  yardımıyla kurutulur,  potasyum permanganat ile rengi giderilir 
ve böylece drog elde edilir. Bir organik solvan yardımıyla tüketilmiş ise yine rengi 
giderilir  ve çözücü uçurulduktan sonra drog olarak kullanılır. 

Adeps Lanae anhydricus sarımtrak  renkte, hafif  kokulu, tatlımsı lezzette bir 
drogtur.  Su miktarı % 0.25'i geçmemelidir. Bu drog 36-40°C de eriyen ve oda 
sıcaklığında katı olan bir maddedir. Organik çözücülerde ve kısmen de etanolde 
çözünür. 

Drogta lanopalmitik asit (C 1 6 H 3 2 03) ile serotik aside benzer 26 veya 27 kar-
bonlu bir asidin seril alkol ile meydana getirdiği şeritlerden başka kolesterol, di-
hidrokolesterol,  lanosterol ve y-lanosterol'ün meydana getirdiği steritler  bulun-
maktadır. Kolesterol, steroidal yapıda bir maddedir ve 17'inci karbonda bir uzun 
zincir ile 5-6'ıncı karbonlar  arasında bir çifte  bağ taşır. Dihidrokolesterolde  bu 
çifte  bağ doymuştur. Lanosterol triterpenik  bir maddedir, penta siklik halka sistemi 
içerisinde ikinci halka açıktır. Lanosterol iki çifte  bağ taşımaktadır,  v-lanos-

HO 

Kolesterol Lanosterol 
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terol ise bir çifte  bağ ihtiva eden bir lanosterol'dür.  Lanesterol ile -Hanosterol 
karışımına eskiden "izokolesterol" adı verilirdi.  Halbuki bu maddeler kolesterol'ün 
bir izomeri olmadıktan başka steroidal yapıda da değildir. 

Adeps Lanae anhydricus su tutar ve deriden kolay adsorbe olur. Bunun için 
birçok pomatların hazırlanmasında ve bazı pilüllerin yapılmasında kullanılır. Türk 
Kodeksinde "Lano l inum" adı verilen bir madde daha yazılıdır. Bu madde Adeps 
Lanae anhydricus'a su ve sıvı parafin  ilâve etmek suetiyle hazırlanır  ve pomat sıvağı 
olarak kullanılır. 
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İ N D E K S 

A 

Abies türleri  200 
Abrus precatorius  244 
Absolü etanol 40 
Ac?cetol 182 
Acacia catechu 282 
Acacia senegal 87 
Acacia türleri  200 
Acer taneni 279 
Acetobacter aceti 40 
Acetobacter tür ler i  71 
Acetobacter xyl inum 22, 45, 70 
Achillea türleri  269 
Acidum Ascorbicum 46 
Acidum Citricum 42 
Acidum Lacticum 43 
Acidum Tannicum 280 
Acidum Tartaricum 42 
Acı badem 228 
Acocanthera 128 
Acocanthera ouabaio 144 
Adasoğanı 126, 144 
Adeps Lanae anhydricus 311 
Adeps Suillus 308 
Adonis 128 
Adonis annua 148 
Adonis flammea 159 
Adonis vernalis 148 
Adonitoksozit 148 
Aesculus carnea 245 
Aesculus hippocastanum 36, 245, 296 
Aesculus pavia 245 
Aflatoksin  269 
Açar agar 92, 102, 119 

Agaropektin 102 
Agi>.-oz 102 
Agatisflavon grubu 194 
Agave americana 235 
Agave cerulata 235 
Agave fourcroydes  235 
Agave promontori i  235 
Agave sisalana 235 
Aglikon 121 
Agropiren  85 
Agropyrum repens 84 
Ağrı soğanı 146 
Ahududu 37, 38 
Akasetol 182 
Akdiken meyva;ı 171 
Akıt 49 
Ak mazı 279 
Akrodekstrin  39 
Akrolein 287 
Akromisin 7 
Aldoz 16 
Aleprık asit 306 
Alepronik asit 306 
Ali l senevol 222 
Alizarin 179 
Alizaron 179 
Al j in 92, 100 
Aljinatlar 61 
Alj inat lifi  101 
Al j inik asit 100, 101 
Alkol Heterozitleri  265 
Al l ium 236 
Al l ium fuscovıolaceum 236 



Aloe.153, 164, 176 
Aloe barbadensis 176 
Aloe-emodol 152, 163, 165, 169 
Aloe ferox  162, 176 
Aloe hepatica 176 
Aloe lucida 162 
Aloe vera 176 
Aloe vulgaris 176 
Aloin 169, .170, 176 
Althaea officinalis  93, 116, 117 
Althaea rosea 95 
Alt ın çiçeği 214 
Aluminyum aljinat 101 
Amarogensiyozit 266 
Amentoflavon 211, 213 
Amentoflavon grubu 193 
Amigdalin 224 
Amigdalozit 224, 225, 228 
Amigdalozitin degredasyonu 226 
(3-Amirenol 231, 250, 251 
(i-Amilaz 64, 89 
Amilodekstrin ?9 
Amilopektin 63, 54 
Amiloz 63, 64 
Ammi tür ler i  269 
Amonyum glisirizat 244 
Amyla 61 
Amylum Marantae 68 
Amylum Maydis 63, 67, 68 
Amylum non mucilaginosum 69 
Amylum Oryzae 63, 66, 67 
Amylum Solani 67, 68 
Amylum solubile 68 
Amylum Tri t ic i 67 
Anacamptis türleri  105 
Andira araroba 177 
Andromedotoksin 36 
Anetol 252, 253 
Anhidro galaktoz 102 
Anjelik asit 246 
A N M 69 
Ant ib iyot ik ler  6 
Antosiyanidol 198 
Antosiyanozit 125 
Antrakinon 151 
Antranol 151, 154 
Antrasenozit  125 
Antrasenozitler  151 
Antrasen türevlerinin  elde ediliş şeması 155 
Antron 151, 154 

Anzer balı 35 
Aphis chinensis 280 
Alpigeninidol 199 
Apigenol 152, 186, 187 205, 207, 208, 210, 211 
Apiol 208, 252, 253 
Apioz 186 
Apiozit 187, 207 
Apis mellifera  32, 2UV 
Apomorfin  10 
Apuleia leiocarpa 185 
Aqua vital 39 
Arabanlar  57 
Arabin 86 
Arabinli zamklar 86 
Arabino - galaktan 265 
Arabinoz 29, 86, 186 
D Arabinoz 18 
L Arabinoz 18, 51 
Arabistan zamkı 86, 87 
Arabistan zamkı müşilajı 89 
D Arabitol 20 
Arachis hypogaea 300 
Arachis hypogaea var. asiatica 300 
Araroba 176 
Araşidik asit 285 
Araşidonik asit 285 ,309 
Arbutozit  253, 257 
Arctostaphylos 279. 
Arctostaphylos uva ursi 257 
Arı sütü 35 
Arrovvroot  68, 69 
Artemisia annua 8 
Arthrobacter  türleri  70 
Artocarpus  heterophyllus 182 
Artokarpesol  182, >83 
Asclepias 128 
Asetaldehit 11 
Asetik asit 186, 246 
a-Aset i l digitoksin 140 
(4-Asetil digitoksin 140 
Asetii digitoksoz 23, 139, 141 
Asetil digoksin 151 
Asetilenik yağ asitleri 286 
Asetil fitalil  selüloz 79 
I6-Asetil gitoksigenol 149 
Asetil glukozamin 23, 110 
Asetilli heteropoliholozitler  70 
Asetiltannik asit 280 
Asitle hidroliz 126 
Asit l ik derecesi 289 
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Asitl ik indeksi 290 
Asetonitr i l  225, 226 
Asetonitr i l  türevi heterozitler  226 
Askorbik asit, 46, 109, 206 
Aspergillus flavus 269 
Aspergillus niger 22, 42, 45 
Asperulozit 259, 261, 264 
Aspir 221 
Astragalus gummifer  90 
Astragalus kurdicus 90 
Astragalus microcephalus 90 
Astragalus türleri  89 

Atkestanesi 126, 245 
Atropin 6 
Auranetol 186 
Auron 181, 190 
Auronlar  188, 190 
Axonge 308 
Ayı üzümü 257 
Ayrık kökü 85 
Ayva 37 
Ayva çekirdeği 103 
Azidomorfin  10 

B 

Bacterium acaciae 88 
Bacterium metarabicum 88 
Bacterium xyl inum 45 
Bal 32 
Balıkyağı 286, 288 
Ba'lıkyağı subyesi 89 
Bal jet reaksiyonu 131 
Bal kovanları 33 
Barbada aloesi 176 
Barbaloin 176 
Barrintogenol  C 245 
Barrintogenol  D 246 
Barut ağacı 167 
Basit l ipit ler 284 
Basorin 86 
Basorinli zamklar 86 
Baudouin reaksiyonu 299 
Behenik asit 285 
Benzaldehit 226 
Benzaldehit siyanidrin 225 
Benzoik asit 186 
Benzopirilium 198 
Benzo a-piron 268 
Benzo y - piron 180 
Bergapten 268 
Bertrand yöntemi 28 
Beta vulgaris 58, 108 
Beta vulgaris saccharifera  58 
Betula alba 210 
Betula türleri  210 
Betulin 210 
Betulinol 210 
Beyaz balmumu 310 

Beyaz Hardal Tohumu 224 
Beyaz şarap 41 
Bezir yağı 93, 307 
Biflavonoit  211, 213 
Biflavonoitler  191 
Bileşik l ipit ler 284 
Bilobetin 213 
Bisbenzil izokinolein 11 
Biskumarinler  268 
Bitkisel droglar  I 
Bitkisel fildişi  83 
Biyoflavonoit  205 
Blanc de baleine 310 
Borik asitli pamuk 78 
Borntrâger  reaksiyonu 154 
Bourquelot yöntemi 125, 127 
Boyacı kökü 179 
Braktein 190 
Brassica juncea 224 
Bracsica juncea var. sareptana 224 
Brassica nigra 224 
Brianson mannası 48 
Brieskorn-Briner  reaksiyonu 233 
Bryonia 250 
Bufadienolit  123, 129 
Buğday nişastası 67 
Buğday unu 69 
Buhuru Meryem 249 
Bulbus Scillae 144, 158 
Burç 250 
Butir ik asit 11 
B Vitamini 69 



c 

Calcii gluconas 45 
Calcii lactas 44 
Camphora 78 
Capsella bursa pastoris 209 
Carbo Ligni Tiliae 98 
Carboxymethylcellulosum natricum 81 
Carduus marianus 214 
Carrageen 82, 102, 119 
Carthamus tinctorius 221 
Cascara Sagrada 153, 161, 164, 169 
Cassia acutifolia  172 
Cassia alata 175 
Cassia angustifolia  172 
Cassia aphylla i 75 
Cassia fistula 175 
Cassia nigricans 175 
Castle'in intrensek faktörü  113 
Catechu 282 
Catharanthus roseus 10 
Cehri 172 
Celluloid 78 
Cellulosum Acetylatum-phytalylatum 79 
Cellulosum foliatum 78 
Cellulosum oxydatum 82 
Centi poise 80 
Cera Alba 310 
Cera Carnauba 310 
Cera Flava 309 
Cera Palmarum 310 
Cetaceum 310 
Cetraria  islandica 85 
C-Heterozitleri  123 
C-Heterozidi 152 
Chondrus crispus 102 
Cichorium intybus 83, 84 
Citrus 108, 215 
Citus aurantium 186 
Citrus aurantium var. amara 196 
Citrus aurantium var. dulce 196 
Citrus l imonum 185 
Citrus medica var. l imonum 196 

Citrus paradisi 196 
Cladonia rangiferina  40 
C-metil flavonlar  182 
Coccionella 179 
Coccus cacti 179 
Cola 126 
Cold cream 301 
Collodium 78 
Collodium Elasticum 78 
Convallaria majalis 150 
Convolvulus arvensis 297, 305 
Convolvulus scammonia 305 
Convolvulus sepium 305 
Copernicia cerifera  310 
Cortex Condurango 240 
Cortex Frangulae 161, 167 
Cortex Gnidii 271 
Cortex Hamamelidis 282 
Cortex Quillajae 239, 294 
Cortex Rhamni purshianae 169 
Cortex Salicis 255 
Cortex Tiliae 98 
Cortex Viburni 211, 247 
Cps 80 
Crataegus monogyna 210 
Crataegus oxyacantha 210 
Cruciata taurica 264 
Cupula 281 
Curcuma tür ler i  68 
C vitamini I I , 22, 29, 208, 283 
Cydamen cilicicum var. intaminatum 249 
Cydamen coum 249 
Cyclamen europeum 248 
Cyclamen neapolitanum 249 
Cyclamen persicum 249 
Cyclamen pseudibericum 249 
Cydonia vulgaris 103 
Cynara cardunculus var. sativa 218 
Cynara scolymus 216, 218 
Cynips gallae tinctoriae 279 

Çalu 90 Çemen otu 103 
Çam balı 35 Çentiyane 265 
Çekem 250 Çiçek balı 35 
Çemen 103 Çilek 37 
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Çinko palmitat 308 
Çinko stearat 308 
Çin mazısı 279 
Çin raventi 164 

Çobançantası 209 
Çöven kökü 238 
Çuraçao aloesi 176 

O 

Dafnetol  271 
Dafnoretin  272 
Dafnozit  271, 272 
Dağ menekşesi 249 
Dahlia tür ler i  83 
Dalbergin 202 
Damla zamkı 88 
Dantron 163 
Daphne gnidium 271 
Daphne ponticum 272 
Daucus carota 108 
Dalpanin 197 
Dehidroaskorbik  asit 206 
16-Dehidropregnenolon 236 
Dekstran I I , 61, 72, 74, 75 
Dekstranlar  70 
Dekstran sülfat  74 
Dekstrin 69 
Dekalozit 259 
Delfinidol 198, 199, 213, 217 
Delfinidol glukozidi 218 
Deli bal 36 
Delphinium türleri  198 
Dem i r-d ekstran injeksiyon çözeltisi 74 
Demirhindi pulpası 37 
Demir-sorbitol  çözeltisi 75 
Deniz kadayıfı  102 
Deniz ürünleri  Farmakognozisi 12 
3-Deoksiantosiyanidoller 199 
Derris  eliptica 216 
Deslanatozit 139, 151 
Deslanatozit C 140, 141 
Dextrosum Anhydricum ad usum Parenterale  32 
Dextrosum Monohydricum ad usum Parente-

rale 32 
Dextrosum 30 
Devetabanı 249 
Dezoksiozlar 25 
Diantron 180 
Diastaz 39, 64 

Dibrom mannitol 50 
Dibrom dulsitol 50 
Dietilstilbesterol 205 
Digallik asit 274 
Diginigenol 137 
Diginoz 130, 137 
Diginozit 137 
Digitalin 141 
Digitaline 135 
Digitalinum verum 137, 141 
Digitalis 126 
Digitalis cariensis ssp. cariensis 140 
Digitalis cariensis ssp. lamarckii 140, 142 
Digitalis ferruginea  ssp. ferruginea  140 
Digitalis grandiflora  140, 142 
Digitalis lanata 139, 140, 156, 157 
Digitalis orientalis 140, 157 
Digitalis purpurea 128, 133, 156 
Digitaloz 130, 137, 141 
Digitanol heterozitleri  137 
Digitogenol 138, 231 
Digitoksigenol 130, 135, 136, 139, 141 
Digitoksin 6, 135, 141, ISI 
Digitoksoz 18, 130, 135, 136, 137, 139, 141 
Digitoksozit 135, 141 
Digitonozit 138 
Digitoxinum 140 
Digoksigenol 139, 141 
Digoksin 6, 141, 151 
Digoksozit 141 
Digoxin 131 
Dihidroergotamin  10 
Dihidroflavonol  181 
Dihidroflavonoller  194, 195 
Dihidrokalkon 181, 188, 189 
Dihidrokolesterol  311 
Dihidroksipalmitik asit 303 
Dihidroksistearik  asit 285 
Dihidro şolmogrik asit 306 
Dikodi t 10 
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Dikumarol 269. 271 
Dilüe etanol 40 
Dionin 10 
Dioscorea composita 236 
Dicscorea tokora 236 
Diosgenol 236 
Diosgenol asetat 236 
Diosmetol 182, 205 
Diosmozit 209 
Dipteryx odorata 267 
Direin antron 165 
Disodyum kromoglisat 11 

Dişbudak 48, 271 
D Dulsitol 20 
Durrozit  224, 227 
Dut 37, 182 
Doku kültürü 12 
Domuz arşağı 249 
Domuz turpu 249 
Domuzyağı 286, 308 
Doymamış yağ asitleri 285 
Doymuş yağ asitleri 285 
Drog I 

E 

Ebegümeci 92 Eritromisin  286 
Ebegümeci yaprağı 95 Eritroz  52 
Edirne kırmızısı 179 Eriyodiktin 205 
Ekinosistik asit 249 Eriyodiktiyol 196, 205 
Ekzogonik asit 303 Erusik asit 285 
Elajik asit 274 Escherichia coli 110 
Elaji tanenler 273 Eskuletol 268, 269 
Elma 37 Esmer alg 101 
Emetin 10 Essigenol 246 
Emodol 152, 163, 165, 168, 169, 172 Essin kompleksi 245 
Emodol antron heterozidi 170 Esterleşme indeksi 290 
Emodol-dianton 168 Estolit 284 
Emodol oksantron heterozidi 170 Etanol i i , 39, 40 
Emülsin 89 Eter I I 
Enginar 218 Eteri k yağlar 287 
Ensülin 109 Ethanolum 39, 40 
Entamoeba histolytica 286 Ethanolum absolutum 40 
Entrensek viskozite 74 Ethanolum di lutum 40 
Envertaz 226 Ethylcellulosum 80 
Enzimle hidroliz 126 Etil alkoi 39 
Enzimolitik redüksiyon indisi 128 Etil klorür  11 
Epigallokateşol 275 Etilsellüloz 80 
Epikateşol 275, 276, 282 Etnofarmakognozi  12 
14, 21 Epoksı kardenolit 129 Etolit 284 
Ergometrin  6 Eucalyptus 209 
Ergotamin 6 Eucheuma spinosum 102 
Erik 37 E vitamini 299 
Eritilmiş bal 32 Exogonium purga 304 
Eritr i tol  20, 52 Extractum Belladonnae 6 
Eritr i tol  tetranitrat  52 Extractum Thymi fluidum 6 
Eritrodekstrin  39 
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F 

Fagopyrum esculentum 209 
Farina 69 
Farmako-etnoloji 12 
Farmakognozinin tanımı I 
Farnesol 97 
Fascolunatin 226 
F avitaminozu 288 
Fehling yöntemi 28 
Feniletil alkol 97 
L Feniİ£İukolik asit 225, 226 
Fenol Heterozitleri  252 
3-Fenil, 3-hidroksifenil  propen 202 
Fenil hidroksinitri l  türevi heterozitler  225 
Fenilhidroksinitril  225 
4-Fenil kroman 202 
Fenollü pamuk 78 
Fermantasyon 38 
Fermantasyon tübü 27 
Ferro glukonat 45 
Ferrosi  gluconas 45 
Ferulik asit 186 
Ficus türleri  269 
Filipendula ulmaria 257 
Filum Lini asepticum 78 
Firde 90 
Fisin 184 
Fiskiyon 152, 163, 165, 172 
Fitik asit 21, 23, 50, 51 
Fitin 50, 69 
Fitokimya 12 
Fitosterol 10, 299 
Fiyor 90 
Flavan 201 
Flavanon 181, 194, 195 
Flavilium 198 
Flavon 181 
Flavon heterozitleri  186 
Flavonlar 182 
Flavonol 181 
Flavonol heterozitleri  186 
Flavonolignan 213 
Flavonoller 184 
Flavonozit 125 
Flavonozitler 180 
Flobafen 275, 282 
Floroglusinol 25, 275 

Flos O r t h a m i 221 
Flos Chamomillae 205 
Flos Chamomillae matricariae  216 
Flos Chamomillae Romanae 216 
Flos Crataegi 210 
Flos Helichrysi 214 
Flos Tiliae 96, 118, 205 
Flos Sambuci 205, 212 
Flos Spiraeae ulmariae 257 
Flos Verbasci 262 
Folia Althaeae 93 
Folia Betulae 210 
Folia Digitalis İ33, 156 
Folia Digitalis lanatae 139 
Folia Farfarae  104, 120 
Folia Fraxini 270 
Folia Hamamelidis 247, 281 
Folia Hederae Helicis 251 
Folia Laurocerasi  228, 229, 292 
Folia Malvae 95, 118 

< Folia Menthae 216 
Folia Myrt i l l l 217 
Folia Rhois coriariae 283 
Folia Rosmarini 216 
Folia Salviae 216 
Folia Sennae 2, 162, 164, 172, 187 
Folia Theae 187 
Folia Thymi 216 
Folia (Jvae ursi 257 
Folia Visci 250 
16-Formil gitoksigenol 136, 141 
Fosfatitler  284 
Fosfomannan 70 
Fotosansibilizasyon 208 
Fraksetol 270 
Fraksinozit 49 
Fraksozit 270 
Frangularol  168 
Frangularozit  168 
Frangulozit 168 
Fraxinus angustifolia  271 
Fraxinus excelsior 270, 271 
Fraxinus ornus 47, 49, 271 
Fruktofuranoz  47, 83 
Fruktopiranoz  47 
Fruktoz 24, 29, 46, 49 
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D Fruktoz 19 
Fruktozan 83 
Fruktozan yapısı 84 
Fruktozanlar  57 
Fructus Ammi visnagae 11 
Fructus Cassiae fistulae 175 
Fructus Cynosbati 283 
Fructus Myrt i l l i 217 
Fructus Papaveris 2 
Fructus Petroselini 187, 207 
Fructus Rhamni catharticae 161, 171 
Fructus Rosae caninae 283 
Fructus Vanillae 254, 269 

Ftalik asit anhidridi 26 
Fucus serratus  101 
Fucus vesiculosus 101 
Fukoidin 23, 100 
L Fukoz 18 
Fukoz sülfat  23, 100 
Furanoflavonlar  184 
Furanokumarin  268 
Furanoz 16 
Furfural  24, 87 
FUhner metodu 163 
F vitamini 285, 288, 307 

G 

Gadus morrhua 308 
Galaktanlar 57 
Galaktarik asit 22, 23 
Galaktomannan 103 
Galaktoz 50, 86, 88, 102, 186 
D Galaktoz 19, 50, 51 
(3-D galaktoz 56 
Galakturonik asit 107, 186 
D Galakturonik asit 21, 51, 92 
Galega officinalis  185, 187 
Galium aparine 264 
Galium coronatum 264 
Galium cruciata 264 
Galium mollugo 264 
Galium verum 264 
Gallae 279, 297 
Gallae Chinensis 279, 297, 311 
Gallae Halepensis 279 
Gallae Quercinae 279 
Gallae Smyrnensis 279, 280 
Galiik asit 186, 217, 274, 279 
Gallokateşol 275, 276 
Gallo tanenler 273 
Gardenia lucida 186 
Gardenol 186 
Garsinia bifiavonoit  grubu 193 
Gelidium âmansii 102 
Gelidium cartilagineum 102 
Genipozidik asit 261 
Genipozidik asit metil esteri 261 
Genista t inctoria 205 

Genisteın 197 
Genol 123 
Genomorfin  10 
Gensiyanin 267 
Gensiyanoz 56 
Gensiyobioz 56, 225 
Gensiyogenol 266 
Gensiyopikrozit 266 
Gensiyozit 267 
Gentiana 108, 126 
Gentiana lutea 265 
Gentiana pektini 266 
Gentizin 191, 267 
Gentran 40 72, 75, 74 
Geranil asetat 97 
Geraniol 97 
Geven 89 
Gezengevî 34, 49 
Gıcır 234 
Gigartina mamillosa 102 
Ginkgetin 213 
Ginkgo biloba 213, 297 
Ginseng kökü 6 
Gipsogenol 231, 238, 239 
Gipsophyla arrostii  var. nebuiosa 239 
Gipsophyla bicolor 239 
Gipsophyla erioca!yx 239 
Gipsophyla paniculata 239 
Gipsophyla perfoliata  var. anatolica 239 
Gitalin 136, 141 
Gitaloksozit 136, 141 
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Gitogenol 138 
Gitoksigenol 136, 139, 141 
Gitoksozit 136, 141 
Gitonozit 138 
Gland 281 
Glikomannan 92 
Glikorezin 285 
Glikorezinler  303 
Glikozanlar 58 
(3-Glikozidaz 126 
6,8 di-C-glikozil diosmetin 188 
C-glikozilflavorıoitler  187 
7-o-glikozil izoviteksin 188 
Glikuronik asit 230 
Gliseril gayakolat 54 
Gliseril triasetat 54 
Gliserin 53 
Gliserit 284 
Gliserol 20, 53 
Glisiretik asit 231, 242 
Glisirizik asit 241 
Glisirizin 242 
Glizin 244 
Glycerinum concentratum 53 
Glycerolum 53 
Glycerylis trinitratis  54 
Glycerylis trinitratis  compressi 54 
Glycyrrhiza  240 
Glycyrrhiza  echinata 240, 241 
Glycyrrhiza  glabra 240, 241, 243. 294 
Glycyrrhiza  glabra var. glandulifera  241 
Glycyrrhiza  glabra var. typica 241 
Glycyrrhiza  glabra var. violacea 241, 243 
Glucosi et Natri i Chloridi Injectio 32 
Glucosi Injectio 32 
Glucosum 30 
Glucosum anhydricum 30 
Glucosum pro infusione 32 
Glukarik asit 22,23 
Glukofrangulozit  168 

Glukogallin 165, 166, 274 
Glukogitaloksozit 136, 141 
Glukonik asit I I , 22, 45 
a-D glukopiranoz 17 
Glukovanilin 255 
Glukosennozit A 174 
Glukosennozit B 174 
Glukosillarozit A 145, 146 
Glukoz I I , 24, 29, 30, 48, 49, 130, 186 
a-Glukoz 31 
fi-D  glukoz 56 
D glukoz 17, 19, 30, 31, 51 
Glukozamin sülfat  23 
-z-Glukozidaz 126, 226 
fj-Glukozidaz 279 
Glukozit 124 
a-Glukozit 123 
[4-Glukozit 123 
Glukuronik asit 88, 23ü 
D Glukuronik asit 21, 51 
Glusitler 15 
Gluteoilin 187 
Gracilaria  lichenoides 102 
Goa tozu 177 
Gomphocarpus 126 
Gossipol 9 
Gossypium arboreum 77 
Gossypium barbadense 77 
Gossypium depuratum 76 
Gossypium herbaceum 76, 77 
Gossypium hirsutum 76 
G-strofantogenol  143 
G-strofantozit  143, 151 
Gudema otu 214 
Gummosis 86, 88 
Gummi Arabicum 2, 87, 115 
Gummi Arabicum desenzymatum 89 
Guignar'ın sodyum pikrat'lı kâğıdı 227 
Gypsophila 238 

H 

Hamamelis virginiana 281 
Hamamelitanen 274, 282 
Hamameloz 274, 282 
Hansenula türleri  70 

Hararot  68 
Harpagozit 261, 262 
Haşhaş yağı 301 
Hatmi kökü 93, 239 
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H atmi yaprağı 93 
Hayat suyu 39 
Hayvansal droglar  I 
HCN 224 
Hechtia texensis 235 
Hederagenol 252 
Hedera helix 251 
Hederakozit A 252 
Hekogenol 235 
Heksitol 21 
Hekzabromür  indeksi 290 
Hekzaoksidifenik  asit 275 
Heksozlar ve türevleri  30 
Helianthus türleri  83 
Helichrysum arenarium 214 
Helix pomatia 246 
Helleborus 128, 127 
Helleborus niger 149 
Helleborus orientalis 149 
Helleborus vesicarius 149, 159 
Hellebrigenol 149 
Hellebrozit 149 
Hemiasetal i6 
Lemol iz değeri 233 
Hemoliz indeksi 232 
Heparin 61, I I I 
Heparinin molekül yapısı 111 
Heparinum 111 
Hepesvirus hominis 207 
Heracleum türler i  269 
Herba Bursae pastoris 209 
Herba Equiseti 205 
Herba Hyperici 177 
Herba Lini cathartici 93 
Herba Meli loti 271 
Herba Monotropae 263 
Herba Polygalae amarae 237 
Herba Rutae 208 
Herba Violae tricoloris  212 
Hercai menekşe 212 
Heroin 10 
Hesperetol 196, 205 
Hesperidin 205, 215 
Hesperidozit 215 
Heterodiantranol  153 
Heterodiantron  153 
Heterojen gliseritler  286 

Heterojen oligoholozit 55 
Heterojen poliholozit 55, 58 
Heteropoliholozit 70 
a- Heterozidi 123 
,6-Heterozidi 123 
Heterozit 15 
Heterozitler  121 
Hidnokarpik asit 285, 306 
Hidrofi l  pamuk 76 
Hidrokinon 257 
Hidroksamik asit 222 
2-Hidroksi-2-benzil kumaranon 190 
p-Hidroksi benzoik asit 186, 227 
7-Hidroksidihidro  flavonol 195 
Hidroksi flavonlar  182 
16-Hidroksi k-strofantogenol  148 
Hidroksimetil furfural  24, 87 
Hidroksinitr i l  225 

o-Hidroksi sinnamik asit 268 
Hidroksi sitronellal 97 

3-Hidroksi spirostan (normal) 138 
Hidroksi yağ asitleri 288 
Hidrosiyanik asit 227 
Hidrolatum Tiliae 98 
Hidroliz 126 
Hidroliz olabilen tanenler 273, 277 
Hindiba 84 
Hinokiflavon grubu 192 
Hintyağı 302 
Hiperisin 177 
Hiperozit 210 
Hipoletol 182 
Hiyalüronik asit 113 
Holozit 15, 54 
Homodiantranol 153 
Homodiantron 153 
Homojen gliseritler  286 
Homojen oligoholozit 55 
Homojen poliholozit 55, 57 
Homoorientin 211 
H-strofantozit  143 
Huş ağacı 210 
Hydnocarpus 306 

Hydroxypropyl  Methylcellulosum 80 
Hypericum heterophyllum 178 
Hypericum perforatum  177, 291 
Hypericum scabrum 178 
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Ihlamur çiçeği 96 Ihlamurun kabuğu 98 
Ihlamur hidrolatı 98 

ibrani mannası 48 
İdioblast 273 
İlâç etken maddesi I 
İlâç hammaddesi I 
İlâç yardımcı maddesi I 
İngiliz raventi 166 
İnozitol 21, 29, 50 
L İnozitol 21 
İnsan-kök 249 
İnula türleri  83 
İnülin 24. 83 
İnvertaz 126 
İnvert şeker 35, 59 
İpomoea orizabensis 305 
ipomoea turpethum 305 
İridoit Heterozitleri  258 
İris türleri  84 
İspermeçet mumu 311 
itol 20 
İyot indeksi 290 

İyotlu pamuk 78 
İzlanda likeni 85 
izobutirik asit 246 
İzoflavan 196 
İzoflavon 196, 216 
İzoflavonoit'ler  196 
izoflavonon 196 
izohiperisin 177 
İzokersitrozit  212 
izokolesterol 312 
izolichenin 85 
izolikir itozit  243 
izolikir i tozit  kalkon 189 
izosalipurpozit 189, 214 
izosorbitol dinitrat 46 
İzotiyosiyanat 222 
izotiyosiyanik asit 222 
İzovalerianik asit 303 
İzoviteksin 187 

J 

Jalapozit 305 Jektofer  75 
Jansiyan 265 Jeloz 102 
Jansiyan kökü 265 

K 

Kadeh 281 
Kafeik  asit 186, 219, 220, 277 
Kâfur  78 
Kahvetaneni 276 

Kakao yağı 307 
Kalkon 181. 188 
Kalsiyum alginat 101 
Kalsiyum glukolaktobiyonat 22, 45 



Kalsiyum glukonat 22, ,29 45 
Kalsiyum laktat 44 
Kalsiyum levülonat 29 
Kan grubu maddeleri 113 
Kanogenol 147 
Kantaron yağı 178 
Kap aloesi 176 
Kapçık 281 
Karakavak 256 
Karakavak Tomurcuğu 256 
Kara mazı 279 
Karamel 38 
Karbohidrat  15 
Karbonhidrat  15 
Kardenolit 123, 129 
Kardiyoaktif  heterozitler  128 
Karminik asit 180 
Karnauba Mumu 310 
Karnıyarık  104 
Kartamidin 221 
Kartamin 221 
Kartamon 221 
Karvakrol  252 
Karvon 85 
Kaskarozit A 170 
Kaskarozit B 170 
Kaskarozit C 170 
Kaskarozit D 170 
Kaşalot balığı 310 
Kaşu 282 
Kaşutannik asit 282 
Katalpozit 259, 261, 262, 264 
Katartikozit  171 
Kateşik tanenler 275 
Kateşin 201 
Kateşol 165, 166, 201, 213, 275, 276, 282 
Kateşol gallat 276 
Kateşu 282 
Katılaşma derecesi 289 
Katılaşma noktası 289 
Katı yağların erime noktası 289 
Kayısı 37 
Kcbrakitol 21 
Keçisakalı 257 
Kedde reaksiyonu 131 
Keller Kiliani reaksiyonu 25, 131 
Kellin I I 
Kemferol  98, 171, 184, 185, 186, 187 
Kemferozit  187 
Kemotaksonomi 12 

Kersetol 98, 171, 184, 185, 186, 187 
Kersetol galaktozidi 210 
Kersetol 3-glukozit 212 
Kersitrozit  187 
Keten tohumu 92 
Ketentohumu yağı 306 
Ketoz 16 
Kırmızı adasoğanı 146 
Kırmızı şarap 41 
Kırmızı yosunlar 102 
Kilayi|< asit 240 
Kimyasal sıralama 13 
Kinik asit 219, 220, 277 
Kinin 6 
Kiraz 37 
Kit in 82, 110 
Kitre zamkı 86, 89 ' 
Klupadonik asit 309 
Kloral I I 
Kloroform  11 
Klorojenik asit 220, 276, 279 
Kodein 10 
Kokain 6 
Kokina 234 
Kokulu yonca 271 
Kolesterol 311 
Kolin 103 
Kollodyon 78 
Kolloksilin 78 
Komar 36 
Kondanse tanenler 201, 273, 275 
Kondurangin 240 
Kondurangogenol 240 
Kondurangozit 240 
Koniferil  alkol 213 
Konvallatoksigenol 150 
Konvallatoksozit 150 
Konvallozit 150 
Konvolvulinolik asit 303 
Konvolvulozit 303 
Koruk 281 
Köpüren şarap 41 
Köpürme indeksi 232 -
Köstüköpen 249 
Krameria  triandra  282 
Krizaloin 169, 170 
Krizarobin  177 
Krizasin 163 
Krizofanol  152, 163, 165, 168, 169, 172 
Krizol 182 
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Kromlu deri tozu 278 
Kromon 180 
Ksantidrol 25 
Ksanton 191 
Ksilanlar 57 
Ksiloz 29, 52, 186 
D Ksiloz 18, 51 
X"-Ksi lozi l orientin 188 
K-strofantogenol  143, 150 
K-strofantozit  126, 143 
Kudret helvası 47, 48 

p-Kumarik asit 186 
Kumarin 268 
Kumarin Heterozitleri  267 
Kumarinik asit 271 
p-Kumarinik asit 213 
Kumestan 197 
Kumestol 198 
Kupressuflavon  grubu 194 
Kuşburnu 283 
Kuvvetli şarap 41 

L 

Laevulosum 46 
Lactobacillus delbruckii 43 
Lactobacillus thermophilus 43 
Lactobacillus türleri  71 
La gel^e Royale 35 
Laktik asit I I , 43 
Laktoz 50, 56, 59, 60 
Laktuloz 60 
Laminaria 92 
Laminaria cloustoni 100 
Laminaria digitata 100 
Laminaria saccharina 100 
Laminarya 100 
Laminarin 100 
Lanatosidum C 140 
Lanatozit A 139, 141 
Lanatozit B 139, 141 
Lanatozit C 139, 140, 141, 151 
Lanatozit D 141 
Lanatozit E 141 
Lanolinum 312 
Lanopalmitik asit 311 
Lanosterol 311 
Lanugo Gossypii absorbens aseptica 77 
Lappa türleri  83 
Laurik asit 285 
Lecanora esculenta 48 
Legal deneyi 129, 131 
Lesitin 103 
Lespedeza capitata 211 . 
Lespekapitozit 211 
Leuconostoc mesenteroides 70 
Leuconostoc türleri  71 

Levüloz 46 
Lichenin 85 
Lichen Islandicus 85 
Liebermann-Burchard  reaksiyonu 232 
Liebermann reaksiyonu 131 
Liebig-Deniges metodu 227 
Lignoserik asit 285, 301 
Likiritigenol 243 
Likir i tozit  243 
Likorisidin 198 
Linalol 97 
Linamarozit 224, 226 
Linimentum Calcicum 307 
Linoleik asit 285 
Linolenik asit 285 
Linum catharticum 93 
Linum contusum 93 
Linum usitatissimum 78, 92, 224, 306 
Lipitler 284 
Lipoit solvanlar 284 
Lobelin 6 
Loganozit 261, 262 
Loteşir soğanı 146 
Lotus arabicus 224 
Lotusozit 224 
Lökoantosiyanidol 200 
Lökosiyanidol 201 
LMD 72 
Luteik asit 274 
Luteolinidol 199 
Luteolol 182, 186, 187, 211, 216, 219, 221 
Lupeol 250, 251 
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M 

Macrocystis pyrifera  IÖI Melilotozit 271 
Macrodex 74 Melilotus officinalis  271 
Macrorrhyncha  209 Melisik asit 309 
Magnezyum palmitat 307 Melitoz 48 
Magnesium stearat 307 Methocel 79 
Mahmude kökü 305 Methylcellulosum 78 
Malik asit 37 Metilarbutozit 257 
Malonik asit 186 Metiletilasetik asit 303 
Maltaz 39 Meti lburit ik asit 246 
Maltoz 56, 64 fi-Metil  digoksin 10 
Malus communis 108 Metil furfural  24, 87 
Malva silvestris 95 N-Meti l glukamin 44 
Manna 34, 47, 48, 56, 271 N-Meti l glukozamin 23 
Manna depuratum 34, 35 7-Metil kemferol  171 
Mannan 83 Metil nonil keton 208 
Mannanlar 57 Metil salisilat 258 
Mannitol 29, 30, 47, 48, 49 Metilsellüloz 79 
D Mannitol 20, 47, 49 Metil pentoz 18 
Mannitol hekzanitrat 49 Metoksieliptisin 7 
Mannitoli Injectio 48 Metroxylon türleri  62 
Mannitolum 47 Meyan balı 243 
Mannoz 186 Meyan kökü 240 
D Mannoz 17, 19 Mezoinozitol 21, 23, 50 
Mînnotetroz  49 Mısır 63 
Mannotrioz 49 Mısır nişastas 67 
Mannuronik asit 100 Mısır unu 69 
D Mannuronik asit 21 Mikomisin 286 
Mandragora officinarum  249 Mikrobiyal Farmakognozi 12 
Manihot 224 Mikrokristal  selüloz 81 
Manihot esculenta 62 Mirisil alkol 310, 311 
Manihotoksin 226 Mirisin 310 
Manihot utilissima 68, 226 Mirist ik asit 285, 311 
Mantar 286 Mironaz 222 
Maranta arundinacea 62, 68 Mironik asit 222, 224 -
Margarin 288 Mirozinaz 127, 222 
Marsdenia condurango 240 Mirsetol 184 
Marsdenia ereeta 240 Mirsitrozit  210 
Marsdenozit 240 Mirt i l l in 218 
Mavilik değeri 66 Molisch belirteci 24 
Mazi 279 Monotropa hippopitys 263 
Mazı taneni 274 Monotropeozit 259, 261, 263 
Medicago sativa 205 Monotropitozit 258, 263 
Meglumin 44 Mopanol 201 
Mel 32 Morfin  6 
Mel depuratum 35 Morina balıkyağ 308 
Melezitoz 56, 57 Morruik  asit 309 
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Orchis maculata 107 Oz 15 
Orchis romana 107 Ozaminler 23 
Orchis türleri  105 Ozazon 26 
Orman gülü 36 Oz esterleri  23 
Orsinol 25 Ozların fermantasyonu  26 
Oryza sativa 63, 66 Ozların kromatografisi  26 
Oryza sativa glutınosa 65 Ozların miktar tayini yöntemleri 27 
Ouabain 144 Ozit 15 
Ouabainum 144 Ozit ler 54 
Ovis aries 311 

ö 
Öjenol 97, 252 Öksürükotu yaprağı 104 
Ökseotu 250 Ölü soğanı 146 

Palamut 281 Pelargonidol 198, 199 
Palamut meşesi 281 Pelargonium türleri  198 
Palmidin A 165 Pelargonozit 124 
Palmidin B 165 Pelit 281 
Palmidin C 165, 168 Peltoginol 201 
Palmitik asit 285 Peltoginoller 201 
Pamuk meyvası 115 Penicillium lilacium 72 
Panama kabuğu 239 Penieillium notatum 9 
Panaksodiol 250 Penisilin 10, 109 
Panaksotriol 250 Pentitol 20 
Panax ginseng 249' Pentozlar 51 
Panax quinquefolium 249 Periploca 128 
Panax repens 249 Periploca graeca 150 
Papaverin 6 Periplokozit 150 
Papaver somniferum 301 Peroksit sayısı 290 
Parakodin 10 Perrot-Goris  yöntemi 125 
Paritol I I I D Perseitol 20 
Patates 63 Peruvozit 147 
Patates nişastası 67 Pesez reaksiyonu 25 
Patrinozit 259 Petroselinum sativum 207 
Pectinum 107 Phaseolus lunatus 226 
Pektaz 108, 109 Physeter macrocephalus 310 
Pektik asit 107, 108 Physiopharmacognosy 3 
Pektin 107, 108, 218, 266 Phytelephas macrocarpa 83 
Pekti naz 108 Pıhtılaşma I I I 
Pektin metilesteraz 1 109 Piknogenoller 201 
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Pilokarpin 6 Potasyum mironat 222 
Pinrıatol 184 Poudre reglisse composee 243 
Pinus türleri  200 PP vitamini 69 
Pif]us strobus 182 Primer heterozit 124 
Pinitol 21 Primeveroz 56, 179, 258 
Piranokumarin  268 Primulagenol A 247, 248 
Piranokumarinler  268 Primulagenol D 247, 248 
Piranoz 16 Primula officinalis  247 
Piretrinler  300 Primula vulgaris 296 
Pirogallik tanenler 273 Primuletol 182 
Pirogallol 273 Prina 299 
Pirojen 110 Proantosiyanidoller  200 
Pirojenik reaksiyon 1 10 Propantriol  53 
Pirokateşol 275 Propionik asit 11 
Piroksilin 78 Protan 281 
a-Piron 267 Protoessigenol 245 
Pirinç 63 Protohiperisin  177 
Pirinç nişastası 66 Protopektin 107 
Pityalin 64 P-~.cpektinaz 107 
Piyando 90 Prosillaridol  A 145, 146 
Plantago lanceolata 265 Prosillarozit  151 
Plantago majör 265 Prulaurazozit  225, 230 
Plantago media 265 Prunazozit 225, 230 
Palantago psyllium 104, 265 Prunus amygdalus var. amara 225, 228, 301 
Platanthera türleri  105, 264 Prunus amygdalus var. dulcis 228, 301 
Polialkol 20 Prunus cerasus 38 
Poligala kökü 236 Prunus laurocerasus 225, 228 
Poligalik asit 236 Prunus padus 225 
Polihidroksi yağ asitleri 288 Prunus virginiana 225 
Poliholozit 54 Psödohiperisin 177 
Polimerize yağ 289 Pterokarpan  196 
Polioller 20 Pterokarpin  197 
Polygala amara 237 Pulpa Tamarindorum 33, 37 
Polygala pruinosa 237 Pulpa Tamarindorum cruda 37 
Polygala senega 236 Pulpa Tamarindorum depurata 37 
Polypodium vulgare 244 Purpureaglikozit  A 135, 139, 141 
PopuJi Gemmae 256 Purpureaglikozit  B 136, 139, 141 
Populozit 256 Purpurin 179 
Populus nigra 256 P vitamini 205, 215 
Potasyum bitartarat  42 Pyrethrum türleri  83 
Potasyum glukonat 46 

Q 

Quercus infectoria  279 
Quercus libani 49 
Quercus macrolepis 281 

Quercus velutina 205 
Quillaja saponaria 239 
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R 

Radix Althaeae 93, 117, 238 
Radix Gentianae 56, 191, 265 
Radix Ginserıg 249 
Radix ipecacuanhae 233 
Radix Liquiritiae 189, 196, 205, 240, 242, 

308 
Radix Mandragorae 2 
Radix Ononidis 215 
Radix Primulae 247 
Radix Ratanhiae 282, 297 
Radix Rubiae 179, 291 
Radix Saponariae albae 238, 293 
Radix Saponariae rubrae 239 
Radix Sarsaparillae 233, 234, 293 
Radix Scammoniae 305 
Rafinoz 56, 57 
Ramnodiastaz 127 
Ramnokonvolvulik asit 303 
Ramnolikiritozit  243 
Ramnoz 29, 86, 130, 143, 186 
L Ramnoz 18, 51 
Rana temporaria  132 
Raphanus sativus 223 
Rapontikozit 166 
Rapontik ravent 166 
Ravent 180, 238 
Ravent rizomu 164 
Reidin A 153 
Rein 152, 165 
Resina Jalapae 305 
Resina Scammoniae 305 
Rezerpin 6 
Rezorsinol 25 
Rhamnus cathartica 171 
Rhamnus frangula  167 
Rhamnus petiolaris 161, 172 
Rhamnus purshiana 169 
Rheomacrodex 72 
Rheum compactum 164, 166 
Rheum emodi 164, 166 
Rheum officinale  164 

Rheum palmatum 164 
Rheum palmatum var. tanguticum 164 
Rheum rhaponticum 164, 166 
Rheum ribes 164, 167 

294, Rheum undulatum 164, 166 
Rhizopus orizae 43 
Rhizoma Graminis 84 
Rhizoma Hydrastis 247 
Rhizoma Rhei 153, 154, 160. 164, 238 
Rhizoma Rhei rhapontici 160 
Rhododendron caucasicum 36 
Rhododendron flavum 33 
Rhododendron luteum 36 
Rhododendron ponticum 36 
Rhus coriaria  283 
Rhus japonica 279 
Rhus semialata 279 
Riboflavin 250 
D Riboz 18, 52 
Ribonukleik asit 18 
D Ribuloz 19 
Ricinus communis 302 
Risinoleik asit 285 
Robustaflavon grubu 193 
Rosa canina 283 
Rotenoit 19^ 
Rotenon 197, 216 
Ruberitrik  asit 179 
Rubia t inctorum 179 
Rubraflavon  C 182, 183 
Rubraflavon  D 184 
Rubus idaeus 38 
Rubus strigosus 38 
Rumex türleri  200 
Ruscus aculeatus 234 
Ruta chalepensis 208, 209 
Ruta graveolens 208, 209 
Ruta montana 208 
Ruta türleri  269 
Rutinoz 209 
Rutozit 208, 212, 270 

Sabit yağlar 284, 286 
Sabunlaşma indeksi 290 
Sabunlaşmayan l ipit ler 284 
Sabunlaşmayan maddeler 290 

3 3 0 

S 

' Sabunotu kökü 239 
Saccharum 58 
Saccharum lactis 59 
Saccharum officinarum  58 



Saccharum ustum 38 Semen Cardui Mariae 213 
Saccharomyces ellipsoideus 39 Semen Coffeae  83-
Saccharomyces oviformis  218 Semen Cydoniae 103 
Sakaroz 24, 48, 49, 55, 58 Semen Foenugraeci 92, 103, 119 
Sakız balı 35 Semen Hippocastani 83, 245 
Sakkarik asit 22 Semen Lini 92, 116, 286 
Salep 92 Semen Psyllii 104, 120, 265 
Salep yumrusu 105 Semen Quercus tostum 281 
Salikortin 256 Semen Ricini 286, 238 
Salikozit 124. 212, 253, 255 Semen Sinapis albae 224 
Saligenol 126, 255 Semen Sinapis nigrae 221, 292 
Salipurpurozit  215 Semen Strophanthi 142 
Saliretin 126, 255 Semen Strophanthi grati 158 
Salisil alkol 212 Semiasetal 16 
Salisilik asitli pamuk 78 Senegenol 237 
Salkowski reaksiyonu 232 Seneğin 237 
Salix 124 Senegozit 236 
Salix alba 255 Senevol 222 
Salix fragilis  256 Senevol Heterozit leri  222 
Salix purpurea 189, 256 Sennidin 173 
Sambucus nigra 36, 212, 224 Sennidin A 153, 165, 174 
Sambunigrozit 225 Sennidin B 165, 174 
Saparna kökü 233 Sennozit 6, 173, 180 
Saponaria alba 233 Sennozit A 174, 176 
Saponaria officinalis  239 Sennozit B 174, 176 
Saponarin 188 Sennozit C 174 
Sapogenol 230 Sennozit D 174 
Saponin 239 Serapias tür ler i  105 
Saponozitler 230 Serazin 86 
Sarı balmumu 309 Serazinli zamklar 86 
Sarı kantaron 177 Seril alkol 309, 310 
Sarısabır  176 Seril melisat 310 
Sarsapogenol 231, 234 Seril serotat 310 
Scammonium 305 Serin 310 
Schönteten reaksiyonu 163 Şerit 284 
Schweitzer reaktifi  76 Serotik asit 309, 310, 311 
Scilla maritima 144 Sesamin 299, 300 
Scolymus hispanicus 214 Sesamol 299, 300 
Sedilanit 140 Sesamum indicum 299 
Sefelin 10 Setil alkol 309, 311 
S-heterozitleri  123, 124 Setil palmitat 311 
Selivanoff  deneyi 25, 26 Setin 311 
Selüloz 70, 75 Sıvı glukoz 31 
a-selüloz 81 Sieboldin 190 
Selüloz türevleri  61 Siklamiretin 248 
Sellobioz 75 Siklopentanopiran 258 
Semen Amygdalae Amarae 227 Silibin 213 
Semen Amygdali 286 Silikristin 214 
Semen Arecae 83 Sillabioz 146 
Semen Cacao 298 Sillaren A 145 



Sillarenaz 145 Sögonder heterozit 124 
Sillarigenol A 146 Söğüt kabuğu 255 
Sillarozit A 145, 146 Solanum tuberosum 63, 67 
Silliglaukozit 146 Sophora japonica 209 
Sil/bum marianum 213, 214 Sophora subrostrata  189 
Sil/bum marianum ssp. anatolicum 214 Sorbltol I I , 29, 46, 48 
Silybum marianum ssp. marianum 214 D Sorbitol 20 
Simaroz 130, 143, 150, 240 L Sorboz 19 
D Simaroz 18 Sorghum vulgare 224, 227 
Simarozit 143, 148 Sorghum vulgare glutinosum 65 
Sinalbozit 223 Spermaceti 310 
Sinameki yaprağı <72, 180 Spiraea filipendula 258 
Sinapik asit 186 Spiraea ulmaria 257 
Sinapis 223 Spireozit 258 
Sinapis alba 224 Spirostan 137 
Sinapis tür ler i  269 Stabilizasyon 125 
Sinaratriozit  219 Stearil alkol 309, 311 
Sinarin 220 Stearik asit 285 
Sinarozit 219 Steril keten lifi  78 
Sinigrozit 222, 224 Sterit 284 
Sirke bakterileri  22 Steroidal saponozitler 230 

Sirupus ipecacuanhae compositus 6 Stiasny yöntemi 277 

Sitrin 205, 215 Stipites Laminariae 100, 118 

Sitrik asit 37, 42 Streptobacterium  türleri  71 -
Siyah hardal tohumu 221 Streptococcus türleri  71 
Siyanidin reaksiyonu 203 Streptomisin 23 
Siyanidol 198, 199 Strobokrizol  182 
Siyanidrik asit 226 Strophanthus 128, 142 
Siyanidrin 225 Strophanthus gratus 142 
Siyanofor  Heterozitler  224 Strophanthus hispiidus 142 
Siyanogenetik diğer heterozitler  227 Strophanthus kombe 142 
Siyanogenetik heterozit 124, 212, 224 Strofantobiaz  127 
Skabrozit 259 Strofantobiyozit  143 
Skolimozit 219 Succus Cerasi 38 
Skopoletol 268, 269 Succus Liquiritiae 243, 295 
Smilasapogenol 231, 234 Succus Rubi idaei 38 
Smilax aristolochiaefolia  233 Sucrosum 58 
Smilax aspera 234 Sudan III 287 
Smilax excelsa 234 Sumak 283 
Smilax medlca 233 Susam yağı 286, 299 
Smilax ornata 233 Sus scrofa  var. domesticus 308 
Sodyum aljinat 101 Susuz lanolin 311 
Sodyum karbenoksolon 244 Süberin 286 
Sodyum karboksimetil  selüloz 81 Süt şekeri 50, 59 
Sodyum laktat 44 Süzme bal 32 
Sodyum risinoleat 302 Svendsen-Jensen reaksiyonu 131 
Soforodin  189 
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ş 

Şarap 41 Şeker pancarı 58 
Şebulik asit 275 Şişme indisi 60 
Şeker 58 Şolmogrik asit 285, 306 
Şeker kamışı 58 

Taflan suyu 230 
Taflan yaprağı 228 
Taksifolol  213 
Taksonomik sıralama 13 
Tamarindus indica 37 
Tanen 280 
Tanen albuminat 281 
Tanen kazeinat 281 
Tanenler 273 
Tannalbin 279, 281 
Tannaz 275 
Tannigen 280 
Tannik asit 282 
Tannik asit gliseriti 281 
Tannoid 273 
Tannozit 273 
Taraktogenos kurzii 306 
Taraxacum türleri  83 
Tarihçe 2 
Tartarik  asit 37, 42 
Tatlı badem yağı 301 
Tatlı kuvvetli şarap 41 
Temizlenmiş bal 35 
Terakasidol 201 
Terapi k asit 309 
Tetragalloilglikoz 280 
2'4'4', 6-Tetrahidroksi  kalkon 6'glukozit 215 
Tetrozlar  52 
Tevetoz 130, 147, 240 
D Tevetoz 18 
Tevetozit A 147 
Tevetozit B 147 
Theobroma cacao 307 
Thevetia neriifoli  147, 158 
Tırnak 281 
Tiamin 250, 301 
Tiglik asit 246, 303 
Tigogenol 138 
Tigonozit 138 
Tilia argentea 98 
Tilia cordata 96, 98 

Tilia platyphyllos 96, 98, 99, 100 
Tilia rubra 98, 99, 100 
Tilia tomentosa 98, 99 100 
Timol 252 
Tinctura Digitalis 6 
Tinctura Jalapae Compositae 305 
Tinctura Opii 6 
Tiyosiyanat 222 
Topalak 249 
Torula utilis 39 
Tragacantha 89, 116 
Tragakantin 91 
Traganton 90 
Trehala mannası 48 
Trehaloz 48, 55 
Tremulasin 256 
Triasetin 54 
Trifenil  tetrazolium 28 
Trifolium  alpinum 244 
Trifolium  repens 205 
Trifolium  subterraneum 205 
Trigliseritler  2Ö6 
Trigonella foenum-graecum  103 
Trigonellin 103 
Tri l lo 281 
Trimetilpisen 231 
Trim-Hil l reaktifi  260 
Trini tr in  54 
Trinitrogliserin  54 
Trinitrogliserin  tableti 54 
Triozlar  52 
Trisetol 182 
Triterpenik  saponozitler 230 
Triticum sativum 67 
Trit icum vulgare 67 
Tritisin 84 
Tubera Cyclameni 248 
Tubera Jalapae 298, 304 
Tubera Salep 83, 105, 121 
Tubokürarin  6, i I 
Tussilago farfara  104 
Türk kırmızısı 179 
Tvveen 46 
Tylose 79 
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u 
Ultra-amilopektin 69 
Umbelliferon  268, 269, 272 
Un 69 
Urginea maritima 84 
Urginea scilla 144, 157 
Urginea türleri  128 

V 
Vaccinium arctostaphylos 218 
Vaccinium myrtil lus 217, 218 
Vaccinium uliginosum 218 
Vaccinium vitis 218 
Valepotriat 259 
Valepotriyatlar  260 
Valeriana 126 
Valeriana tür ler i  259 
Valonea 281, 297, 311 
Vanilal 255 
Vanilik alkol 255 
Vanilin 255 
Vanilla phfomoides 262 
Vanilla planifolia 254 
Vanilla thapsiforme  262 
Vanilla thapsus 262 
Vanilozit 255 
Vanilya meyvası 254 
Verbascum türleri  262 
Viburnum prunifolium  211 
Vicia angüstifolia  226 

X 
Xysmalobium undulatum 151 

Y 
Yaprak kitre zamkı 90 
Yarıasetal 16 
Yerfıstığı  yağı 300 
Yer somunu 249 
Yıldız sistemleri 165 
Yüksükotu yaprağı 133 
Yucca 235 

z 
Zamklar 61, 85 
Zamklı posyon 89 
Zamklı şurup 89 
Zea mays 63, 67 
Zehir l i bal 36 

Uronik asit 21, 25, 242 
Uzara 151 
Uzarigenol 130, 151 
Uzarin 151. 
Uzarozit 151 

Vinblastin 7, 10 
Vincetoxicum officinale  240 
Vinkristin 7, 10 
Vinum 41 
Vinum albüm 41 
Vinum forte  austerum 41 
Vinum forte  dulce 41 
Vinum rubrum 41 
Vinum spumans 41 
Viola tr icolor  212 
Viscum 126 
Viscum albüm 250 
o-Viskol 250, 251 
[î-Viskol 250, 251 
Visnadin 268 
Vişne 38 
Vitaminler 6 
Viteksin 187, 210 
Viteksin 7-ramnozit 210 
Vitis vinifera  31 
D volemitol 20 

Yabani enginar 218 
Yağların demargarine edilmesi-287 
Yağların deodorize edilmesi 287 
Yağların nötralleştirilmesi  286 
Yağların renginin açılması 287 
Yalancı safran  221 

Zeytin yağı 286, 290 
Zifin 36 
Zlnci Stearas 308 
Zoogloea ramigera 70 
Zoomarinik asit 309 
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L Ü G A T Ç E * 

A 

a- sesli harf  ve h önünde an-(yoksunluk) -sız 
a b d o m e n karın, abdomen 
abies göknar, köknar 
abor t i vus , -a , -um çocuk düşürmeye neden olan 
absolutus, -a, -um mutlak, absolu, salt 
absorbens absorbe edici 
abyssinicus Habeşistan ile ilgili 
acanth(o)-diken 
acaulis,-e gövdesiz 
Acer , -er is  isfendan (bi tk i ) ; keskin 
acetosus,-a, -um (çok) sirkeli, ekşi 
ace tum, - i sirke 
acu leatus , -a , -um, dikenli 
acu t i fo l ius , -a , -um sivri yapraklı 
adeps, ad ip is yağ 
adst r ingens daraltıcı, büzücü 
adu l te r i nus (sahte) katıştırılmış 
adu l tus , -a , -um olgunlaşmış 
a e m kan 
aequus,-a, -um eşit 
aer hava 
aerob ius , -a , -um havada yaşıyan, aerop 
aest iva l is yazın yetişen veya çiçek açan 
aethereus , -a , -um eter içeren 
agg lomera tus birleşmiş, yığılmış 
aggregatus toplanmış, toplu 
a la kanat 
a la tus , -a , -um kanatlı 
albescens beyazımsı 
a lb idus , -a , -um beyazımsı 

a lbus, -a , -um beyaz 
a l i m e n t u m , - i gıda 
A loe , -es sarısabır  (bitki) 
a lo ides Aloe'ye benzer 
a l te rnans almaşık olarak dizilmiş 
A l t h a e a hatmi (bitki) 
a lumen, - in is şap 
ama/us , -a , -um acı, kekre 
a m e n t u m , - i t ır t ı l , kedicik 
a m o e b a amip 
amorphus şekilsiz, amorf 
amph ibus karada ve suda yaşıyan 
amplex icau l is , -e (yaprakta) laminanın tabanı 

gövdeyi sarar  biçimde 
amygdala , -ae badem 
amylaceus, -a , -um nişasta içeren 
a m y l u m , - i nişasta 
anaemia anemi, kansızlık 
anaes the t i cum, - i duyu giderici ilâç, anestezik 

ilâç 
ana lept icus güç ve canlılrk verici, uyarıcı 
analget icus ağrı dindirici 
a n e m o rüzgâr 
anemogamus rüzgârla tozlaşan, anemogam 
aneurysma arterlerin  bölgesel genişlemesi 
ang (e) io- damar; kap 
angio- dar 
ang iospermus tohumları kapalı oian 
angulatus köşeli 
angustus, -a , -um dar 

* Kitapta geçen latince ve grekçe bazı kelimelerin karşılıkları,  "H.BRUNNER, 
N. TANKER-Meslekî  Lâtince (1978)" kitabından seçilerek, bu lügatçe hazırlanmıştır. 
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anhydr icus, -a , -um susuz 
an ima l , -a l i s hayvan 
an imus, - i ruh, akıl 
an isatus, -a, -um anason içeren 
annuus, -a , -um bir yıllık, her sene çıkan 
ante- önceden, ön 
an temet i cus kusmayı önleyici, antemetik 
a n t h e l m i n t ( h ) i c u m solucan ilacı 
an th rop (o ) - insan 
-anthus, -a , -um .... çiçekli 
an t i - karşı 
an t i b io t i cus mikroorganizmaların  üremesine 

engel olan 
an t i d ia r rho i cus  diyare'ye karşı kullanılan 
a n t i d o t u m , - i panzehir, antidot 
a n t i h i d r o t i c u s ter kesici 
a r ı t i m a l a r i c u m sıtma'ya karşı kullanılan ilâç 
a n t i m y c o t i c u s mantarlara  karşı kullanılan 
an t iph log is t i cus iltihaba karşı kullanılan 
a n t i p y r e t i c u m ateş düşürücü ilâç 
ant isept icus patojen mikroorganizmaların  ge-

lişmesini önleyici; antiseptik 
an t i spasmod icum spazm çözücü ilâç 
apis arı 
appendix, - ic is ek, ilâve 
aqua,-ae su 
arab icus, -a , -um Arabistan'da bulunan 
Arach is , - id is yerfıstığı  (bitki) 
a rgenta tus gümüşe benzer, gümüşi 
a r h y t h m i a kalbin çalışmasındaki düzensizlik 

a romat icus , -a , -um aromatik, güzel kokulu 
a r t e r i a  atardamar,  arter 
a r t h r i t i s  eklem iltihabı 
a r t i f i c ia l i s  sunî, yapay 
arvensis,-e tarlalarda bulunan 
ascendens yükselen 
asepsis mikroorganizmalardan  tamamen kurta 

rılmış durum 
asiat icus,-a, -um Asya'da yetişen 
aspergi l lus,- i bir çeşit fırça 
asphyx ia oksijen yokluğundan ileri gelen bo-

ğulma 
A s p i d i u m eğreltiotu 
Ast raga lus geven (bitki) 
a te r , a t ra , a t r u m siyah 
a the roma, -a t i s damar iltihabı, aterom 
a t ro - koyu 
aureus, -a , -um altınsarısı renginde 
aur icu lar is  kulakçık şeklinde 
austra l iensis, -e Avustralya'da yetişen 
aust ra l is güneyde bulunan 
auto- kendi kendine 
au to t rophus kendi kendini besleyen 
au tumna l i s , -e sonbaharda çiçek açan 
a u t u m n u s sonbahar 
Avena yulaf  (bitki) 
ax i l lar is , -e yaprak koltuğunda oturan; koltuğa 

ait 
axis eksen 

B 

baby lon icus, -a-um Babil çevresinde yetişen 
bacca,-ae üzümsü meyva 
bac i l l um. - i değnek, çubuk 
bacter ic idus , -a , -um bakteri öldürücü 
balaena balina 
balcanicus,-a, -um, Balkan'larda yetişen 
ba lsamicus , -a ( -um balsam içeren 
barba,-ae sakal 
barbatus , -a , -um (sakallı) uzun yumuşak tüy-

lerle kaplı 
basalis,-e tabanda bulunan 
basi laris,-e taban ile ilgili 
basis taban, baz 
bel ladonna,-ae güzelavratotu 

bel lus, -a, -um güzel 
benzoatus , -a , -um benzoe içeren 
Berberis,-<idis  kadın tuzluğu (bitki) 
Betula,-ae huşağacı 
b ico lor . -o r is  iki renkli 
b icornis,-e iki boynuzlu 
b ides t i l la tus , -a , -um iki kez distillenmiş 
biennis,-e iki senelik 
b i fo l ius, -a, -um iki yapraklı 
b i lab ia tus, -a , -um iki dudaklı 
bi l iş,- is safra 
b i lobus, -a , -um iki loblu 
bis iki defa 

b lephar i t i s , - id is gözkapağının iltihabı 
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boreal is,-e kuzeyde bulunan 
bos,-bovis sığır 
brachial is,-e kol İle İlgili 
brachy kısa 
brachyphy l lus , -a , -um kısa yapraklı 
brady yavaş 
bradycard ia, -ae kalp r i tminin normalden yavaş 

oluşu 
brasi l iensis,-e Brezilya'da yetişen 

brevis,-e kısa 
bronchia l is , -e nefes borusu ile ilgili 
b ronch i t i s , - id is bronş iltihabı 
buccalis,-e yanak ile ilgili 
buibus,- i toprak altında bulunan soğan 
bul la,-ae bûl, kabarcık 
b u t y r u m , - i tereyağ 
Buxus,- i şimşir 

c 

cadaver,-er is  ceset 
caducus,-a,-um erken düşen, düşücü 
caecum,- i kör bağırsak, apendiks 
caelestis,-e gökten gelen, gök mavisi 
ca lamus,- i kamış, boru 
calcar,-ar is  mahmuz 
calcaria,-ae kireç 
ca l idus, -a, -um ılık 
ca|lus,- i nasır 
ca lor , -or is  ısı 
ca lyc inus,-a, -um kaliks'e benzer 
campanula, -ae küçük çan 
campester , campes t r i s , campest re tarlalar-

da yetişen 
çandidus, -a, -um parlak, beyaz 
canescens,-ntis grimsi 
canis,-is köpek 
Cannabis,- is kenevir (bitki) 
canus,-a,-um grimsi beyaz 
capi l lar is , -e saç gibi ince 
capi l lus,- i saç teli 
cap i ta tus , -a , -um baş şeklinde 
cap i t u ium, - i başçık 
Caps icum,- i kırmızı biber (bitki) 
carbo,-onis kömür 
carc inoma, -a t is kanser 
cardia,-ae mide ağzı 
card iacus,-a, -um kalp ile ilgili 
card( io) - kalp 
c a r d i o t o n i c u m ( - i miyokardi (kalp adalesini) 

kuvvetlendirici ilâç 
card i t is , - id is kalp iltihabı 
Carduus devedikeni 
Car ia,-ae Muğla-Aydın çevresi 
car ina,-ae ortasında çıkıntılı bir sırt taşıyan 

yapı 

ca rm ina t i vus , -a , -um karminatif.mide  ve bar-
saklarda gazların oluşumunu önleyici ya da 
mevcut olanları absorbe ederek giderici 

carneus,-a,-um et rengi 
carn ivorus , -a , -um et yiyen 
carot is , - id is karotis (baş kanını aort'a götüren 

en önemli atardamar) 
carp- meyve 
Carpinus,- i gürgen ağacı 
car t i lag ineus, -a , -um kıkırdağımsı 
car t i lago. - in is kıkırdak 
castaneus,-a,-um kestane rengi 
castor , -or is  kunduz 
catharsis,- i (temizleme) ishal 
ca tha r t i cum, - i müshil ilâç 
cau l i f lo rus, -a , -um  çiçekleri gövdede oturan 
caulis,- is gövde 
causa,-ae neden 
cavi tas,-at is boşluk 
Cedrus,- i sedir ağacı 
cel lu la,-ae hücre 
cent ( i ) - yüz, çok 
cent i fo l ius , -a , -um çok yapraklı 
centra l is , -e ortada bulunan 
cen t rum, - i merkez, orta noktası 
c e n t u m yüz 
cepa,-ae soğan 
cephal (o) - baş 
cera,-ae balmumu 
cerasus,-i kiraz ağacı 
Ceraton ia , -ae keçiboynuzu (bi tki) 
ceratus,-a, -um mumlu 
cerealis,-e hububat ile ilgili 
ce rebe l lum, - i beyincik 
cerebral is,-e  beyin ile ilgili 
ce rebrum, - i  beyin 
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cer i fer , - fera, - ferum  mum taşıyan 
cerv ical is . -e boyun ile ilgili 
char ta, -ae kâğıt 
chinensis,-e Çin'de yetişen 
ch lo ra tus , -a , -um klor içeren 
c h l o r i d u m , - i klorür 
ch lo r (o ) - yeşil 
chol- safra 
cho lagogum, - i safra  salgısını arttıran  ilâç, ko-

lagog, koleretik 
cho ledochus, -a , -um safra  ihtiva eden 
ch roma topho rus , - a , - um renk taşıyan 
chron icus , -a , -um müzmin, kronik, süreğen 
chrys(o)- altır. 
-c id öldürücü 
c i rca kısa 
c i rcu lar is , -e  daire biçiminde, yuvarlak 
c i t r i nus , -a , -um (açık) limon sarısı 
c i t r i odo rus , -a , -um limon kokulu 
C i t rus . - i l imon ağacı 
c larus , -a , -um parlak, açık 
.coagulans,-nt is pıhtılaştırıcı 
coagula t io , -on is pıhtılaşma " 
coagu lum, - i pıhtı 
col ica,-ae kolik, sancı 
co l i t i s , - id is kalın bağırsağın iltihabı 
col lega,-ae meslektaş 
co l lo ida l is , -e kplloidal 
c o l l u n a r i u m , - i burun banyosu 
c o l l u t o r i u m , - i gargara,  kolutuar 
c o l l y r i u m , - i göz banyosu, kol ir 
co lo r , -o r is  renk 
co lumna, -ae sütun, kolon 
coma. -a t is bilinç kaybı, koma 
com m un i s , - e müşterek; adi 
compac tus , -a , -um tıkız 

dac ty l (o ) - parmak 
Damascus,- i Şam 
de- sesli harf  önünde des- ayrılma 
dec(a)- on 
decem( - ) on 
deco lo ra tus , -a , -um rengi giderilmiş 
decor t i ca tus , -a , -um kabuğu çıkarılmış 
decussa tus t -a rum haç biçiminde dizilmiş 

condensus,-a, -um sık, yoğun 
cond i t io , -on is şart 
cons t ipa t io , -on is kabızlık 
cons t r i c t io , -on is daraltma 
cons t r i c to r , -o r i s  daraltıcı 
contactus,-us temas, dokunum 
cont ra , - e karşı 
con t rac tus , -a , -um çekilmiş, kasılmış 
conus,- i koni; kozalak 
convuls io , -on is adale kasılması ve çırpınma 
co r , cord is kalp yürek 
co r ra l l i nus , -a , -um mercana benzer 
corda tus , -a , -um kalp şeklinde 
cor iar ius, -a, -um'sepi leme ile ilgili 
co rmus , - i zarımsı yapraklarla  çevrilmiş, etli 

dik bir toprakaltı  gövdesi 
cornea,-ae gözde saydam tabaka 
cornu,-us boynuz 
co rnu tus , -a , -um boynuz taşıyan 
corona,-ae taç 
cosmeto log ia , -ae süsleme bil imi 
costa,-ae kaburga 
crassus,-a,-um etli 
c renatus , -a , -um kert ikl i ,  oymalı 
crisis,- is kriz 
cruc i fer , - fera, - ferum  haç taşıyan 
crudus, -a , -um çiğ, işlenmemiş, ham " 
cupula,-ae kubbe, kadeh 
curv ( i ) - eğik 
cutaneus, -a , -um deri ile i lgi l i ; perkutan: deri 

içine. 
cut is,- is deri 
cycl(o)-daire 
cyclus,- i daire 
cystis,- is kese 
cy to- hücre 

D 

degener,-er is  ori j ininden uzaklaşmış 
d e l i r i u m bilinç kaybı 
demulcens, -n t is (mukozanın) tahrişini önleyici 

veya giderici ilâç 
dena tu ra tus , -a , -um denatüre edilmiş, doğal 

halini kaybetmiş 
densus,-a,-um sık, yoğun 
den ta tus , - ,a -um dişli 

338 



deodorans, -n t is koku giderici 
d e p i l a t o r i u m , - i kıl düşürücü 
depura tus , -a , -um temizlenmiş 
deres inatus, -a , -um reçinesi çıkarılmış 
d e r i v a t i u m , - i türev 
derma, -a t i s deri 
de rmat i t i s , - i d i s deri iltihabı 
d e r m ( a t o ) - deri 
desenzymatus , -a , -um enzimi ayrılmış, fermen-

t i tahrip edilmiş 
detergens,-nt is temizleyici 
d e t e r m i n a r e  tayin etmek 
dex te r , d e x t r a , d e x t r u m sağ tarafta  olan 
deuto- çift,  ikinci 
di- iki (defa),  çift 
d iaeta,-ae perhiz, diyet 
diagnosis,- is teşhis, diagnoz 
diaphoresis,- is terleme 
d iaphore t i cus , -a , -um terletici 
d iar rhoe,-es ishal 
dies, d ie i gün 
d iges t i vum, - i sindirim kolaylaştırıcı ilâç 
d ig i tus, - i parmak, parmak uzunluğu, ortalama 

8 cm 

d i l a ta re genişletmek 
d i l a ta to r , -o r i s  genişletici kas 
d i lu tus , -a , - ı ım sulandırılmış, dilüe, seyreltil-

miş 
d i m i d i u m , - i yarı 
d ip lo - çift,  iki misli 
d isc( i ) - yuvarlak levha, disk 
dispersio,-onis yayılma 
diuresis,- is idrar  salgısı, diürez 
d iu re t icus , -a , -um idrar  söktürücü, diüretik 
d iv is io , -onis bölüm 
do lo r , -o r i s  ağrı 
dorsal is,-e sırt ile ilgili,, sırt tarafında  bulunan 
d ras t i cum, - i çok kuvvetli müshil ilâç 
d t e x (Ph.Eur.): 10.000 m selüloz lifinin gram 

cinsinden ağırlığı 
du lcamarus , -a , -um tatlı-acı 
dulcis,-e tatlı 
duodec im oniki 
duodeni,-ae,-a onikişer 
duodenum, - i onikiparmak bağırsağı 
dys- normalden ayrı; fena 
dyspepsia,-ae sindirim bozukluğu, dispepsi 
dyspnoe nefes darlığı, solunum güçlüğü 

E 

ebeneus,-a,-um abanoz gibi siyah 
ech inatus, -a , -um sert kıl veya düz dikenlerle 

kaplı 
edul is,-e yenir, yenilebilir 
effervescens,-ntis  köpüren, köpürücü 
embol ia , -ae embolus nedeniyle bir damarın 

tıkanması 
embolus , - i pıhtı 
emenagogum, - i âdet söktürücü ilâç 
emesis,- is kusma 
emet icus , -a , -um kusturucu 
eme to - kusma 
emol l iens , -n t i s deri veya mukoza tahrişini azal-

tıcı veya giderici ilâç 
emuls i f icans,-nt is  emülsiyon yapıcı 
encephalon,- i beyin 
endo- iç 
endocard i t is , - id is kalp içzarının iltihabı 
en temo- böcek 
en te r (o ) - iç; iç organ 

enter i t i s , - id i$ (ince) bağırsak iltihabı 
epi- üst 
epicalyx,-ycis kaliksin üstünde bulunan ta-

baka 
epi lepsia,-ae epilepsi, sara il leti 
e ry thema, -a t i s eritem, kızartı 
e r y th ro -  kırmızı 
c ry th rocy tus , - i  kandaki alyuvar, eritrosit 
eu- iyi 
examara tus , -a , -um acılığı giderilmiş 
exc re tum, - i çıkartı, ifrazat,  salgı 
exi tus,-us ölüm 
exo- dış(arıya, -arıda) 
expectorans, -n t is göğüs temizleyici, balgam 

söktürücü 
expressus,-a,-um suyu çıkarılmış 
ex tern ı is , -a , -um dış, dışarda buluna 
ex t ra - dışarıda, dışarıya 
ex t rac t io , -on is tüketme 
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F 

facies,-ei  yüz, surat 
faex,  faecis maya 
far ina,-ae  un 
fascialis,-e demet haline gelmiş 
febris,- is  (hastada) ateş 
femin inus , -a , -um dişi 
- fer(us),- fera,- ferum  taşıyan, getiren 
fe r ra tus , -a , -um  demir içeren 
fer rugo, - in is  pas 
fer t i l is , -e  verimli, fertil 
fetus,-us embriyon (cenin) 
f i l u m , - i  lif 
f issura,-ae  yarık 
f i xus , -a , -um takılmış; sabit 
f l age l l a tum, - i  kamçılı 
f l amma, -ae alev 

f lavus,-a, -um sarı, sarımtrak 
f lex ib i l i s , -e esnek 
f lora,-ae  bir bölgede yetişen bitki ler 
f lu idus , -a , -um sıvı, mayi 
foe t idus , -a , -um fena kokulu 
fo l i o lum, - !  yaprakçık 
forma,-ae  şekil, biçim 
formica, -ae  karınca 
f ract io-on is  kırılma; kesir 
f r agmen tum, - !  bir şeyden kırılıp ayrılan parça, 

kısım 
f ragrans,-nt is  güzel kokulu 
f ruct i fer , - fera, - ferum  meyva taşıyan 
fungucidus, -a, -um mantar öldürücü 
fungus,-i  mantar 

G 

gae(o)- dünya, toprak 
gal la,-ae mazı 
gam(o ) - birleşik, bitişik 
gaster , gastr is mide 
gast r icus, -a, -um mide ile ilgili 
gast r i t i s , - id is mide bozukluğu (mide iltihabı) 
gemma, -ae konca, dal tomurcuğu 
genuinus, -a , -um hakiki, gerçek 
genus,-eris cins 
ger ia t r ia , -ae  ihtiyarlık hastalıkları bil imi 
g laber , g labra , g l a b r u m tüysüz, çıplak 

glacial is,-e buz ile ilgili, buza benzer, buzlu 
g landula, -ae salgı tüyü; bez ,gudde 
globus,- i küre 
g lomeru losus , -a , -um yumakçıklı 
gloss(o)- dil 
g lo t t i cus , -a , -um dil ile ilgili 
g lycer ina tus , -a , -um gliserin içeren 
g lyc(o) - tatlı 
gummosus , -a , -um zamk içeren, zamklı 
gut ta , -ae damla 
gyn(aeco)- kadın 

haemat icus , -a , -um kan ile ilgili 
haem(a to ) - kan 
haematur ia , -ae idrarda kan bulunması 
haemosta t i cus , -a , -um kan dindirici 
hap lo tek, basit 
haus to r i um, - i emeç, emici kök 
Hedera , -ae sarmaşık 
He l ian thus , - ! ayçiçeği 

H 

hel i (o) - güneş 
he lm ins , h e l m i n t h i s bir cins solucan 
he lvet icus, -a , -um İsviçre'ye ait 
hem i yarım 
hepar, -at is karaciğer 
hepat i t i s , - id is karaciğer  iltihabı 
he ter (o ) - diğer; çeşitli 
h iemal is , -e kış ile ilgili, kışın çiçek açan 
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h ippo at 
h ippocas tanum, - ! atkestanesi (bi tk i ) 
H i rudo , - i n i s sülük 
h is t (o) - doku 
holo- tam 
homo. - in i s insan 
h o m o ( i o ) - benzer, eşit, aynı 
H o r d e u m , - i arpa 
hortensis, -e bahçelerde yetişen 
hydra tus , -a , -um su içeren 

hydr (o ) - su 
hydrolys is, - is su ile ayırma 
hyd roph i l us f - a , -um suyu seven, hidrofil 
hygr (o) - yaş, ıslak 
Hyoscyamus, - i banotu 
hyper- üst 
hyper ton icus , -a , -um yüksek basınçlı 
hypno t i cum, - i uyku ilâcı 
hyp(o) - aşağı; (normalden) az; hipoglisemi: 

şekerin normalden az olması 

ic terus,- i sarılık 
- ideus,-a, -um benzerlik ifade eder 
i l eum, - i ince bağırsağın alt kısmı 
i leus,-u bağırsak boğulması, düğümlenmesi 
imbr i ca tus , -a , -um kiremit şeklinde dizili 
i m m a t u r u s , - a , - u m olgunlaşmamış, olmamış 
i m m o b i l i s , - e kımıldanamaz, hareketsiz 
i m m o r t a l i s , - e ölmez, ölümsüz 
impe t igo , - i n i s kaşıntılı kızarıklık 
impurus , -a , -um temiz olmayan 
index,- ic is indeks 
indicaııs,-nt is gösteren 
in fect io , -onis  bulaşma 
i n f l ammat i o , -on i s  iltihap 
inf lorescent ia, -ae  çiçek durumu 
inf luenza,-ae grip 

inha la t io , -on is inhalasyon (nefes yoluyla ilâç 
alma) 

inh ibere engel olmak, yavaşlatmak 
inodorus , -a , -um kokusuz 
insect ic idus, -a, -um böcek öldüren 
insomnia, -ae uykusuzluk 
insp i ra t io , -on is nefes alma 
in test ina l is , -e bağırsak kanalına özgü 
in t ra - içeri(de) 
i n t r ( o ) - içeriye doğru 
i r is , - id is süsen; gözde pigment tabakası 
i r i t i s , - id is iris iltihabı 
i r r i tans , -n t i s  tahriş edici 
iso- eşit 
- i t i s , - i t id is iltihap 

jecus,-or is karaciğer 
j o d i u m , - i iyodür 

ka l inus, -a , -um potas içeren 

Juglans,-ndis ceviz 
Juniperus.- i ardıç 

kera t i t i s , - id is kornea iltihabı 
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L 

l abe l lum, - i küçük dudak 
lab ia tus , -a ' -um dudaklı 
l ab ium, - i dudak, kenar 
lac, lact is süt 
lac ta t io , -on is Süt salgısı; emzirme 
lact i fer , - fera, - ferum  süt taşıyan 
laevus,-a,-um sol 
lamel la , -ae yaprak, tabaka, pul 
lana,-ae yün 
lanatus, -a , -um yünlü 
la tex, - ic is bitkilerde süt görünüşünde 
laxans,-nt is gevşetici 
laxus,-a, -um gevşek 
lepid, - lepis pul 
letal is,-e ölüm ile ilgili, öldürücü 
leucaemia,-ae beyaz kanlılık, lösemi 
leuc(o)- beyaz 
l i chen, l ichenis liken 
l ignosus, -a, -um odunsu 

l i gnum, - i odun 
l igula,-ae dil şeklinde çıkıntı 
l inear is,-e çizgi şeklinde 
L i n u m , - i keten 
l iqu idus, -a , -um sıvı, l ikid 
lobulus, - i küçük lob 
lobus,- i lop 
locu luc idus, -a , -um karpelleri  sırtından açılan 
l o m e n t u m , - i her bölmesinde bir tohum bulu 

nan kuru meyva 
özsu lo t io , -on is (yıkama) losyon 

lunatus, -a , -um ay biçiminde 
lu teo lus , -a , -um açık sarı, sarımsı 
lu teus, -a , -um sarı 
l ux , lucis ışık 
ly (o) - çöz(ün)me 
lyoph i lus , -a , -um çözünmeye hevesli 
l y s -= lyo-

M 

macis, macid is küçük hindistancevizinin aril 
lus'u 

mac r (o ) - büyük 
macrocephalus , -a , -um büyük başlı 
macula,-ae leke, benek 
macu la tus , -a , -um lekeli, benekli 
magnus, -a , -um büyük 
ma jö r , - j us daha büyük 
malar ia , -ae sr.ma hastalığı 
mal ignus, -a , -um habis, kötü tabiatlı 
Malva,-ae ebegümeci 
Manna,-ae kudret helvası 
m a r i t i m u s , - a , - u m denize ait 
mas t ica to r ius , -a , -um çiğneme ile ilgili 
mast iche,-es sakız 
m a t e r , m a t r i s anne 
mater ia , -ae madde 
matu rus , -a , -um olgun 
max imus , -a , - um en büyük 
m e d i c a m e n t u m , - i ilâç 
medic ina l is , -e tıpta kullanılan 

medi terraneus,-a- , -um Akdeniz ile ilgili 
med ius , -a , -um ortada bulunan 
mei - küçük, daha az 
m e l , me l l i s bal 
mel l i f i cus, -a , -um bal yapıcı 
menst rua l is , -e aybaşı ile ilgili, âdet ile il 

gili 
mentha, -ae nane 
mer (o ) - bölüm, kısım 
mes(o)- ortada bulunan 
mic r (o ) - küçük 
m ic rospe rmus ,a , -um küçük tohumlu 
m inu tus , -a , -um çok küçük 
miscere karıştırmak 
m ix tu ra , -ae karışım, karışık ilâç 
mon(o ) - bir, tek 
mon tanus , -a , -um dağlarda bulunan 
morph - şekil 
m u l t ( i ) - çok 
mul t i , -ae, -a çok 
mu l t i co l o r , - o r i s  çok renkli 
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myalg ia, -ae kas ağrısı 
mydr ias is . - is pupillanın genişlemesi 
mye l (o ) - i l ik 

my (o ) - kas 
myocard i t i s , - id i s kalp adalesi iltihabı 
My r tus , - i mersin (bi tk i) 

N 

nanus,-a, -um çok küçük, bodur 
narco t icus , -a , -um uyuşturucu, bayıltıcı 
nasalis,-e burun ile ilgili 
natura l is , -e doğa ile ilgili 
nec ta r i um, - i balözü salgılayan gudde 
neo- yeni, taze 
nephr i t i s , - id is böbrek iltihabı, nefrit 
nephros,- i böbrek 
nerv inus , -a , -um sinirler  ile ilgili 
nervosus,-a, -um çok damarlı 
nervus,- i sinir; yaprak damarı 
neur (o ) - sinir 
n icot iana, -ae tütün 

nigel la,-ae çörekotu 
n iger .n ig ra ,  n i g r u m siyah 
nobi l is , -e asil, soylu 
nodosus,-a,-um çok düğümlü 
nodus,- i düğüm 
nomen, - in is isim 
non değil 
n o t a t u s . - a ^ u m benekli 
nox , noet is gece 
nudus, -a, -um çıplak 
numerosus , -a , -um bol sayıda mevcut 
nux , nucis ceviz, fındıksı  meyva 

O 

obcorda tus , -a , -um ters kalp şeklinde 
obovatus , -a , -um ters yumurta şeklinde 
oculus,- i göz 
odon ( to ) - diş 
odor , -o r i s  koku 
odora tus , -a , -um güzel kokulu 
oec(o)- ev 
oedema,-a t is ödem; vücutta su toplanması 
oesophagus,- i yemek borusu 
off ic ina,-ae  eczane 
off ic inal is,-e  eczanede kullanılan, ilâç kodeksin 

de kayıtlı 
olea,-ae zeytin 
o leaceus,-a,-um yağa benzer, yağlı 
o l eum, - i yağ 
o l ig (o ) - az 
o l igocarpus, -a , -um az meyvalı 
o l iva, -ae zeytin 
o p h t h a l m ( o ) - göz 
op ia tus , -a , -um afyon içeren 

op ium, - i afyon 
op t icus , -a , -um görme ile ilgili 
op t imus , -a , -um en iyi 
oral is, -e ağız ile ilgili 
orchis, - id is salep; orkide 
or ienta l is , -e doğuda bulunan 
o r iganum, - i mercanköşk 
o r t h (o ) - düz, doğru, dik 
oryza,-ae pirinç 
os.-oris ağız 
o t - kulak 
o t icus , -a , -um kulak ile ilgili 
o t i t i s , - id is kulak iltihabı 
o t o i og i cum, - i kulağa uygulanacak ilâç 
oval is,-e yumurta şeklinde, oval 
ovatus , -a , -um ovat, yumurtanın boyuna kesiti 

şeklinde 
ovis,- is koyun 
oxy- keskin, batıcı 
oxyda tus , -a , -um oksitlenmiş 
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p 

paediat r ia , -ae çocuk hekimliği 
p(a)ed(io)- çocuk 
.palaeo- eski 
pa lma,-ae el ayası 
pa lmatus , -a , -um el şeklinde 
pa lp i ta t io , -on is çarpıntı 
palustr is , -e bataklıkta yetişen 
panicula,-ae bileşik salkım 
papi l io , -on is kelebek 
papi l la, -ae papil, siğil 
par , par is eşit 
par(a)- boyunca, yanında 
paracoro l la , -ae korolla'nın yanında bulunan 

kısım 
par ie ta l is , -e duvar ile ilgili 
pars, par t is kısım 
parvus, -a , -um küçük 
pasta,-ae pat, hamur, macun 
pectora l is , -e göğüs ile ilgili 
pedicel lus,- i sapçık 
pedunculus,- i çiçek durumunun, çiçeğin veya 

meyvanın sapı 
Pe la rgon ium, - ! sardunya 
p e l t u m , - i kalkan 
pendulus , -a , -um sarkık 
pen ic i l la tus , -a , -um fırça  şeklinde 
penic i l lus, - i fırça 
peninsula,-ae yarımada 
penna,-ae tüy 
pent (a) - beş 
peps- sindirme 
per- arasından, -don seçerek; çok 
perennis,-e çok senelik 
per fora tus, -a , -um  delinmiş, çok delikli 
per i - etrafında,  etrafta 
pe r i ca rd ium, - i  kalp dış zarı 
per ipher icus , -a , -um çevresel, periferik 
permanens, -n t is kalıcı, sürekli 
permeabi l i$ , -e geçirgen 
peroral is , -e  ağız yoluyla alınan 
persistens,-nti& kalıcı 
pertussis,- is boğmaca 
pe t io la tus , -a , -um saplı 
phaeo- kahverengi, esmer 
phag- yemek / 
pharmacia, -ae eczacılık 
pharmaco- ilâç, ecza 

ph i l (o ) - sevme 
phob- korkma, korku 
phon(o) - ses, gürültü 
-phor- taşıyan 
phos- ışık 
ph ragm- perde (ayıran perde) 
phyl l - yaprak 
physi (o)- tabiat 
phyt - bitki 
Picae,-ae ladin 
p icro- acı 
p i g m e n t l i m , - i boya 
Pinus,- i çam ağacı 
p iper, -er is  biber 
p iper i tus , -a , -um bibere benzer 
p i x , pic is katran 
p lanta,-ae bitki 
p lantago, - in is sinirliot 
p leur i t i s , - id is plevra iltihabı (çoğunlukla tüber-

külotik), zatülcenp 
p l u m b u m , - i kurşun 
pneum(a to ) - nefes 
pneumat icus , -a , -um solunum ile ilgili 
pneumonia , -ae akciğer iltihabı, zatürrie 
pod- ayak 
po l l i na t io , -on is tozlaşma 
poly- çok 
po lymerus , -a , -um çok kısımlı, yapısında esas 

molekülü çok defa tekrarlanan 
po lymorphus , -a , -um çok şekilli 
po lyporus , -a , -um çok delikli 
po lyur ia , -ae idrar  miktarının atması, poliüri 
Populus,- i kavak; halk 
por ta, -ae kapı 
pos i t io , -on is durum -
post -den sonra 
prae- evvel, önce; önde 
p raepara tum, - i  önceden hazırlanmış (madde) 
praescr ip t io , -on is  reçete 
p raescr ip tum, - i  reçete 
pratensis,-e çayırlarda yetişen 
Pr imula , -ae çuhaçiçeği 
p r imus , -a , -um ilk, birinci 
pr inc ipal is , -e en önemli 
pro- dışarıya, öne doğru, önüne; önce 
p rophy lac t i cum, - i profilaktik,  önleyici ilâç 
p ro tec to r ,o r i s  koruyucu 
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pseud(o) yalancı, yanlış, takl i t 
psych(o)- ruh 
pu lmo, -on is akciğer 
pu lmona l i s , -e akciğer ile ilgili 
pulpa,-ae etli mezokarp; bir organın 

kısmı; pulpa 
pulsus nabız 
pulv is,-er is toz 

pupi l la , -ae gözbebeği 
purgat io , -on is temizleme 
purpureus, -a , -um erguvani 
purus, -a. -um temiz, saf,  sade 

yumuşak pycn(o)- sık, yoğun 
p y c n o m e t e r . - m e t r i  yoğunluk ölçen alet 
pyr (o) - ateş 

Q 

quadr ( i ) - dört quercus,-us meşe 
quant i tas , -a t is miktar q uerc inus, -a , -um meşeye benzer 
Quassia,-ae acıağaç 

R 

racemus,- i salkım 
radia l is , -e merkezden çevreye doğru, ışınsal 
radical is,-e Kökten çıkan 
radius,- i ışın, Geom. yarıçapı 
rad ix , - ic is kök 
raf f inatus,-a, -um  rafine  edilmiş, temizlenmiş 
ramus,- i dal 
rana,-ae kurbağa 
raph id(o) , - raph is  iğne 
rarus, -a, -um seyrek, ender 
recens,-nt is taze, yeni, körpe 
ren, renis böbrek 
ren i fo rmis , -e  böbrek şeklinde 
repens,-nt is sürünen 

resina,-ae reçina 
resistere  mukavemet etme, direnme 
re t i cu l um, - i küçük ağ 
rheum, - i ravend 
rh in, - burun 
rh iz (o) - kök 
rh i zoma, -a t i s köksap, toprakaltı  gövdesi 
rhodo- gül rengi 
rhombus , - i eşkenar dörtgen 
rhus,- rhois  sumak 
Ricinus,- i hintyağı ağacı 
Rosa,-ae gül 
Ruta,-ae sedefotu 
rube r ,  r u b r a . r u b r u m  kırmızı 

S 

saccharatus,-a,-um şekerlenmiş 
sacchar inum,- i sakarin 
saccharum,- ! şeker kamışı, şeker 
sagi t ta,-ae ok 
sal, salis tuz 
sal iva,-ae tükürük, salya 
Sal ix,- ic is söğüt 
Salvia,-ae adaçayı 
Sambucus,- ! mürver 
sapo,-onis sabun 

saponatus,-a, -um sabun içeren 
sat ivus, -a, -um ekilen, yetiştirilen 
sa tura t io , -on is doymuşluk 
schiz(o)- yarma 
sch izocarpus t -a , -um meyvesi ayrılan 
sci l la,-ae adasoğanı 
sebum,- i iç yağı 
Secale,-is çavdar 
sedat ivus,-a, -um sinir yatıştırıcı,  teskin edici 
sedere orturmk 
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sed imen tum, - i sediman, tortu 
segmentum, - i kesilmiş (parça), bölüm 
select io , -on is seçme 
semen,- in is tohum 
semi , - yarım 
semper daima, herzaman 
semperv ivus , -a , -um her zaman canlı olan 
senna,-ae sinameki 
separarae ayırmak 
sep tum, - ! bölme 
serratus, -a , -um testere dişli 
sesamum,- i susam 
sesqui- birbuçuk 
sessilis,-e sapsız 
seta,-ae sert, kısa kıl 
s iccatus,-a,-um kurutulmuş 
s i lvat icus, -a , -um ormanda yetişen 
sinensis,-e Çin'de yetişen 
singular is,-e tek 
s inuatus, -a, -um körfezli 
s i tostat icus hücredeki faaliyeti  durdurucu 
smi lax, -ac is saparna 
Smyrna,-ae izmir' in eski ismi 
sol , solis güneş 
solaris,-e güneş ile ilgili 
solubi l is , -e ' çözülebilen, çözünebilen 
so lu t io , -on is solüsyon, çözelti, eriyik 
solvere eritmek, çözmek 
somni for , - fera , - ferum  uyku getiren, uyutucu 
somt ı i um, - i rüya 
somnus,- i uyku 
-sophia,-ae bilgelik 
species.-ci tür 
spec imen,- in is numunt., örnek 
spe rm(a to ) - tohum 
spermatoc idus sperm öldürücü 
sphaer(o)- küre 
spica,-ae başak 
spina,-ae diken 
spinal is,-e diken şeklinde, omurga ile ilgili 
spiral is,-e helezon şeklinde; helisel 

t abacum, - i tütün 
tamar indus , - i demirhindi 
t a raxacum, - i karahindiba 
tela,-ae dokuma 
te le- uz?k; son; hedef 
tenia,-ae tenya, şerit 
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spir i tus,-us alkol; ruh 
stat- dur(dur)ma 
stel lar is , -e yıldız şeklinde 
ster i l is , -e kısır, verimsiz 
s te rnum, - i göğüs kemiği 
s t i b i um . - i antimon, antimuan, (Sb) 
s t imu lan , -n t i s uyarıcı, stimulan 
s t imu lus , - i stimulus, uyarıcı, tembih 
s toma, -a t is ağız; gözenek 
s tomachus,- i mide 
s tomat i t i s , - i d i s ağız mukozasının iltihabı 
s t om(a to ) - ağız 
s t robu lus, - i kozalak » 
s t ruc tura , -ae  yapı, bünye 
s t rychnina, -ae, s t r ychn inum, - i stir iknin 
Strychnos,- i kargabüken 
styrax,-acis sığala 
sub- alltta bulunan; hemen hemen 
subcordatus, -a , -um hemen hemen kalp şeklin-

de 
subcutaneus,-a,-um derinin altında bulunan 
suber,-er is  mantar 
sub l ima tus , -a , -um süblimleşmiş 
subspecies,-ei alttür 
subs t i tu t io , -on is yerine koyma 
subter raneus, -a , -um toprak altında bulunan 
succini fer , - fera,- ferum  kehribar  taşıyan 
succ inum,- i kehribar 
succulens,-nt is etli 
succus,-i usare, meyvanın suyu 
sudor , -or is  ter 
sudor i fer (us) , - fera, - ferum  terletici 
su i l lus , -a , -um domuzdan gelen 
sulfas,-atis  sülfat 
sul fur , -urus  kükürt 
s u m m i t a t e s , - u m dal uçları 
sus, suis domuz 
syl , -sym,-syn beraber,  ortak 
symbiosis,- is ortak yaşama 
synthesis,- is sentez 

T 

te rmina l i s , -e uçta, sonda bulunan 
terra, -ae  toprak, yer 
testa,-ae tohum kabuğu 
t e t r ( a ) - dört 
thorapia, -ae tedavi 
t h e r m ( o ) - sıcak(lık) 



thymus. - i kekik 
T i l ia , -ae ıhlamur, (bitki) 
t i nc to r i us , -a , -um boya veren ' 
t on i cum, - i kuvvetlendirici ilâç 
tons i l la , -ae tonsil, bademcik 
tox ( i co ) , - i zehir 
t o x i c u m , - zehir 
t rans- başka yere,-den geçerek 
t r i cho - kıl, saç 
t r i co lo r , -o r i s  üç renkli 

u 
umbel la . -ae şemsiye 
umbel l i fe r , - fe ra , - fe rum  şemsiye taşıyan 
undu la tus , -a , -um küçük dalgalı 
ur inal is , -e idrar  ile ilgili 

V 
vacc inum,- i aşı maddesi 
vacuus,-a- ,um boş 
vagina,-ae kın, vagina 
Valer iana,-ae kediotu bitkisi 
vapor , -or iş  buhar 
var iab i l is , -e değişebilen, çeşitli 
var ie tas, -at is çeşitlilik 
var ix , - ic is toplardamar  genişlemesi, ;varis 
vas, vasis damar 
vasculosus,-a,-um çok damarlı 
vasod i la ta to r ius , -a , -um damar genişletici 
vegetabi l is , -e bitkisel 
vegetal is,-e bitkisel 
vena,-ae toplardamar 
venenatus, -a , -um zehirli 
venenum, - i zehir 
venosus,-a,-um çok damarlı 
ven te r , - t r i s  karın 
ventra l is , -e karın ve karın organları  ile ilgili 
V e r a t r u m , - i  çöpleme 
Verbascum, - i sığırkuyruğu 

X 

xantho- sarı 

Y 
yucca,-ae avize ağacı 

z 
z ing iber , -er is  zencefil 

t r i f o l i u m , - i  (üç yapraklı) yonca 
t r i t i c u m , - i buğday 
tuber , -er is  yumru, tuber 
tub i fo rmis , -e  boru şeklinde; borazan şeklinde 
tubus,- i boru, tüp 
tu l ipa, -ae lale 
tu r io , -on is yeni açılmış tomurcuk 
tussi lago,- in is öksürükotu, devetabanı 
tussis,-is öksürük 

ur t ica, -ae ısırganotu 
ustus,-a,-um yanmış 
uterus,- i rahim, uterus, döl yatağı 
uva,-ae üzüm 

vernal is, -e ilkbahar ile ilgili, ilkbaharda çiçek 
açan 

ver tebra, -ae  omur 
ver t ica l is , -e dikey 
ve r t i c i l l a tus , -a , -um çevrel 
verus,-a,-um doğru, gerçek, doğal 
vesica,-ae kese 
vesicula,-ae kesecik 
v inum, - i şarap 
viola,-ae menekşe 
v i r id is , -e yeşil 
v iscosus,-a,-um zamklı, yapışkan 
V iscum,- i ökseotu 
v i ta,-ae hayat 
v ivus, -a, -um canlı 
vo la t i l is , -e uçan, uçucu ,gaz haline gelen 
vom i to r i us , - a , - um kusturucu 
vomi tus , -us kusma 
vulgar is,-e adî 
vu lnerar ius , -a , -um yara kapatıcı 

xyl(o)-odun 
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