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Formakoio  j i 
Genel Kısım 

Farmakoloji kelimesinin aslı yunancadan gelmedir. Yunanca Phar-
makon = ilâç, logos da bilgi demektir. Şu halde dar anlamda farmako-
loji ilâç bilgisi demektir. 

Geniş anlamda Farmakoloji, ilâçların fiziksel  ve kimyasal özelikle-
rinden, devalı etkilerinden, tedavide kullanıldıkları şekil ve miktarlardan 
bahseden bir bilimdir. 

Farmakoloji aşağıdaki kısımları ihtiva eder : 
1 — Matieres medicales (Tıp müfredatı)  : İlâçların menşelerini ve 

kimyasal, fiziksel  özeliklerini, kullanılmalarını, dozlarım mütalâa eder. 
2 — Pharmacodynamie (Deneysel farmakoloji)  : Pharmacodyna-

mie kelimesi, Pharmacon — ilâç ve dynamos — kuvvet kelimelerinden 
teşekkül etmiştir. İlâçların canlı organizmalardaki etkilerini, hayvanlar 
üzerindeki deneylerle araştıran deneysel bir bilimdir. 

3 — Pharmacotherapie (Tatbikî farmakoloji)  : İlâçların etkilerini 
tatbikî bir tarzda gözden geçirir. 

4 — Pharmacie Galenique (Galenik farmesi)  : İlâçların tedavide 
kullanıldıkları şekillerden, hazırlanmalarından ve muayenelerinden bah-
seder. 

5 — Pharmacie Chimique (Farmasötik Kimya) : Çıkakları kimya-
sal olan ilâçların çıkak, özelik ve muayeneleriyle iştigal eder. 

6 — Pharmacoğnosie (Droğ bilgisi) : Pharmakon ve gnosis — ta-
nıma kelimelerinden meydana gelmiş bileşik bir kelimedir. Çıkakları bit-
kisel olan drogların çıkak, hazırlanma, özelik ve muayenelerinden bah-
seden bir bilimdir. 

7 — Pharmacographie (Reçete bilgisi): Reçete tertiplemek usûl ve 
kaidesini öğretir. 

8 — Toxicologie (Zehir bilgisi) : Zehirlerden, bunların hayvansal 
organizma üzerine etkilerinden, zehirlenmelerin etiyoloji, prognoz, semp-
tom (Belirlti), diyagnoz (Teşhis = tanıma) ve tedavisi ile zehirlerin aran-
malarından bahseder. 
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ilâç (Medicament) : Hastalıkları iyi etmek veya belirtilerini gider-
mek maksadı ile kullanılan vasıtalardır. Tedavi yalnız ilâçların kullanıl-
maları ile olmayıp, aynı zamanda istirahat, diyet, açık hava, banyo, 
röntgen ışını, ültraviole ışını, idman egzersizleri, şiürzîkal müdahaleler 
ve operasyon gibi çeşitli hususların tatbikini de icap ettirir. 

Chimiotherapie (Kimyasal tedavi) : Enfeksiyon  yapan mikroorga-
nizmalara karşı kimyasal maddelerin kullanılmalarından bahseder. Bu-
gün bir çok antibiyotik maddelerin sentezleri imkân dahiline girmiş ve 
geniş ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. 

ilâçların kullanılmaları eskiden amprizmaya dayanırdı. Ampirik te-
davi hastalıkların sebeplerini ve ilâçların buradaki rollerini bilmeden, 
tecrübeye dayanarak yapılan tedavi şeklidir. 

Rasyonel tedavi ise : Hastalık sebebine yöneltilen tedavidir. Malar-
ya, frengi,  kansızlık gibi bazı hastalıklar doğrudan doğruya bir ilâçtan 
müteessir olur. İlâçların böyle belirli bir maksatla kullanılmalarına Spe-
sifik  (özel tedavi) denir. Serumlar, antitoksin ve aşıların etkileri de hu-
susîdir. 

Bazan hastalığın sebebi üzerine doğrudan doğruya müessir olama-
yız, ancak hasıl ettiği semptomları giderebiliriz. Buna semptomatik teda-
vi (Arazî tedavi) denir. Semptomatik tedavi sayesinde hasta rahatlıya-
bilir ve iztiraptan kurtulur. 

İLÂÇLARIN SINIFLANMASI 

1) Kimyasal yapılarına, 

2) Etkilerine, 
3) Terkiplerine, 
4) Farmakopeye girip girmediklerine göre yapılır. 

1) Kimyasal yapılarına göre : İlâçlar kimyasal yapılarına göre al-
kaloitler (Arekolin, striknin, nikotin, kinin v.s.), Glikozitler (Dijitoksin, 
gitoksin gitalin, glisirizin v.s.) Karbonhidratlar, (Metan türevleri, klo-
roform,  etan türevleri, etil klorid, asetaldehidin klorlanması ile elde edi-
len kloralhidrat v.s.), benzol deriveleri, asidler, alkaliler, halojenler v.s. 
gibi sınıflara  bölünür. 

2) Etkilerine nazaran : ilâçlar etkilerine nazaran, kalb ilâçları, da-
mar ilâçları, uyku ilâçları, terleticiler, diyüretikler (Işeticiler), kusturu-
cular v.s. gibi. 
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3) Terkiplerine göre : 1 — Saf  (Arı) maddeler, 

2 — Ham maddeler, 

a — Çıkağı bitkisel olanlar, 

b — » hayvansal olanlar 

4) Farmakope (Kodeks) ye girip girmediklerine nazaran : 
1 — Hazır ilâçlar «Medicaments officinaux  ki, eczanelerde hazır 

olarak bulunan ilâçlardır. Meselâ : Iyod tentürü, kâfur  tentürü, borik 
asid -, çinko oksid merhemleri, Fowler eriyiği v.s. gibi. 

2 — Reçeteye göre hazırlanan ilâçlar «Medicaments magistraux» 
isminden de anlaşılacağı üzere hekimin reçetesi üzerine ve onun göste-
receği formüle  göre hazırlanan ilâçlardır. Meselâ : Mixtura solvens, Mix-
tura nervina v.s. gibi. 

Farmakope (Pharmacopee) — Her memleketin kendi ihtiyacına gö-
re hazırladığı ilâç kitabıdır. 1930 yılma kadar bir ilâç kitabımız bulun -
madığından Fransız farmakopesi  esas ittihaz edilmekte idi. Cumhuriyet 
Hükümetimiz basiretli görüşleri ile 1930 da bu noksanı da, 1930 Türk 
Kodeksini çıkartmakla ortadan kaldırdı. 1940 yılında ilâveler yapılarak 
ikinci Türk Kodeksi satışa çıkarıldı. 1948 de aradan geçen sekiz yıllık 
noksanlıklar, yenilikler ve süplemanlarla - (Ek ilâveler) - tamamlandı. 
Şimdi de yeni bir farmakopenin  hazırlanması sona ermiş ve satışa ar -
zedilmek üzeredir. 

Farmakope, genel olarak ilâçların fiziksel  özeliklerinden, saflık  mu-
ayenelerinden, ilâç şekillerinden - (Hap, macun, merhem, liniment v.s.) -
ve Hekimlikte kullanılan ilâç miktarlarından (dozlarından) bahseder. 

Farmakoloji, kimya, botanik, fizyolojik,  özel ve genel tedavi ile sıkı 
bir surette münasebettedir. 

İ L Â Ç L A R I N D O Z L A R I 

Tedavi maksadı ile kullanılan ilâç miktarına doz denir. Bu da ikiye 
ayrılarak gözden geçirilir : 

1) Tedavi dozu (Dose therapeutique, Dosis therapeutica) 
2) Zehir dozu (Dose toxique, Dosis toxica) 

Tedavi dozuna, offisinel  doz (Dose officinel,  Dosis officinalis)  de de-
nir. Bu da üçe ayrılarak mütalâa edilir : 
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1 — En yüksek doz (Dose maximal, Dosis maxima) 
Bir ilâcın tedavi maksadile kullanılan en yüksek miktarıdır. 

2 — En aşağı doz (Dose minimal, Dosis minima) 
Bir ilâcın tedavi gayesile kullanılan en aşağı miktarıdır. 

3 — Orta doz (Dose medial, Dosis media) 
Bir ilâcın tedavi maksadı ile kullanılan orta miktarıdır. Sodyum sül-

fat  (Glauber) tuzu birkaç yönden farmakolojik  etkiye malik bir ilâçtır. 
Gerek insanlarda ve gerekse hayvanlarda sürgüt (müshil) olarak da kul-
lanılır. Meselâ : Atlarda bu maksatla (yani sürgüt olarak) 250,0 - 750,0 
miktarında kullanılır. 250,0 en aşağı dozdur. 750,0 ise en yüksek dozdur. 
Bunların arası olan 500,0 orta miktardır. 

Bundan başka tedavi dozu birisi bir defalık  kullanılan büyük ilâç 
miktarı ile, fasılalarla  verilen azar ilâç miktarı olmak üzere ikiye ayrılır. 

Bunlardan birincisine Dosis plana, ikincisine de Dosis refrecta  denir. 

Zehir dozu : Bu da ikiye ayrılır : Birincisi zehir dozu (Dose toxi-
que, Dosis toxica) olup bu miktarın alınması ile zehirlenme belirtileri hu-
sule gelir, fakat  öldürücü olmayan miktardır. İkincisi ise Ölüm dozu (Do-
se letale, Dosis letalis) olup bunun kullanılması ile zehirlenme "belirtilerin-
den sonra ölüm meydana gelir. 

İlâçların kullanıldıkları miktar, onların verildikleri yollara göre de 
değişir. Meselâ : Per os (ağızdan) kullanılan bir ilâcın dozu ile vena içi 
verilen aynı ilâcın miktarı, aynı değildir. Bu sebeple ilâçların dozajların-
da onların kullanıldıkları yolları itibar nazarına almak ve miktarlarını 
ona göre hesaplamak icabeder. 

İLÂÇLARIN KULLANILMALARI VE EMİLMELERİ 

İlâçlar tedavi maksadı ile bir çok yollarla kullanılırlar. Eğer ilâcın 
lokal etkisinden istifade  bahis mevzu ise, o zaman ilâç, doğrudan doğruya 
hasta kısma tatbik edilir. Genel etki (Emilme etkisi, uzak etki) arzu edi-
liyorsa ilâcı bazı yollarla uzviyete ithal etmek icabeder. 

Bunların başlıcaları şunlardır : 

İLÂÇLARIN SİNDİRİM YOLU İLE KULLANILMALARI 

İlâçların alelâde kullanıldıkları yol, sindirim yoludur. Sindirim ka-
nalının ağızdan itibaren mideye kadar olan kısımlarında, yani ağız fa-
renks ve özöfagus'da  gerek histolojik durum - (Mukozaların corium'u 
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kalın ve iki sıra üzerine mevzu hücrelerden müteşekkil olduğundan kü-
ton mukoza) - ve ilâçlar bu kısımda kısa bir müddet kaldıklarından bu-
rada emilme azdır. Buna mukabil mide ve barsakların iç yüzleri gayetle 
ince bir zar ile örtülü olduğundan ve bir çok kıvrımlarla son derecede 
genişlediğinden burada emilme fazladır.  Maamafih  ağız ve dilin muko-
zası lipidlerde eriyen ilâçları kolay emer. Bunlar doğruca kana geçer ve 
tesirini çabuk gösterir. Meselâ göğüs angoru - (Angine de poitrine) - na 
karşı kullandığımız trinitrini hastaların ağzında tuttururuz. 

Bundan anlaşılıyor ki, sindirim yolu ile ilâçların kullanılmalarında 
en ziyade önemi haiz olanlar mide ve barsaklardır. 

İlâçların emilmeleri midenin boş veya dolu olduğuna göre de deği-
nir. Mide boş iken, yani aç karnına ilâçların emilmeleri hem çabuk, hem 
de fazla  olur. Dolu iken, yani tok karnına ise, emilme hem geç hem de 
azdır. Bundan hastalıkların tedavilerinde istifade  edilir. Meselâ luminal 
(fenobarbital)  aç karnına, buna mukabil salisilik asid bileşikleri de tok 
karnına kullanılır. Mide fena  bir emilme yeridir. Hususile lipidlerde eri-
meyen maddeleri pek güç emer. Bununla beraber piloru bağlanmış bir 
kedi midesine striknin eriyiği konduğu zaman geç de olsa tesiri görülür. 
İyodürler, kloratlar daha çabuk, eter ve alkol pek çabuk geçer. 

Keza ilâçların mide ve barsaklardan emilmelerinin çabuk veya ya -
vaşlığı onların tabiatlarına göre de değişir. Barsaklar pek elverişli ve 
geniş bir emilme sathıdır. Yalnız Adrenalin, Kürar gibi maddeler pek ya-
vaş alınıyor. Buradan giren ilâçlar evvelâ karaciğere gider, kısmen deği-
şir ve kana yavaş yavaş geçer. Bu suretle tesiri azalır. 

İlâçlar sindirim cihazına ağız ve rektum yolu ile verilir. 

İLAÇLARIN REKTUM VASITASI İLE (REKTAL) KULLANILMASI 

Bu yolla ilâçlar iki maksatla kullanılır : 1) Lokal etkilerinden isti-
fadelenilmek  maksadı ile bilhassa rektum mukozasının hastalıklarının 
tedavisinde müracaat edilir. 2) Genel (Emilme) etkisinden faydalanıl-
mak maksadı ile kullanılır. Rektum yolundan giren maddeler kısmen ba-
sur pleksusuna ait venler vasıtasiyle karaciğerden geçmeksizin genel kan 
dolaşımına karışır. Tesirleri daha çabuk ve şiddetli olur. Sindirim boru-
sundan ve cidarlarından geçerken ilâçlar değişir. Çoğu erir. Bir kısmı ay-
rışır, bazıları diğer cisimlerle birleşir. Bazılarının oksitlendiklerini kabul 
ediyorlar. Bir çoğu reduksiyona - (İndirgenmeye) - uğrar. Bir çok ma-
denler barsaklarda bulunan hidrojenli kükürt ile birleşiyor. Bitkisel ve 
hayvansal ilâçlar kısmen hazım olur; bir takım tesirli maddeleri serbest 
hale geçer. 

5 



Bu yolla kullanılan ilâçlar üç şekilde bulunur : 1) Gaz şeklinde, 2) 
Sıvı (mayi) şeklinde, 3) Katı (sulp) şekilde. 

Rektal kullanılan katı ilâç şekline Şaf  (Suppositoire) denir. 

İLÂÇLARIN SOLUNUM YOLU İLE KULLANILMASI 

Bu yolla bilhassa gaz veya buhar halinde bulunan maddeler kulla-
nılır. Suda eriyik halinde olan ilâçlar da bu yolla kolaylıkla emilir. 

Eskidenberi bazı solunum sistemi hastalıklarının tedavisi için bu yol-
la ilâçlar verilirdiki; bunların arasında bazı sulp (katı maddeleri yaka-
rak, pek küçük parçacıklardan ibaret olan dumanı koklatmak usulü var-
dı. Lâkin son zamanlarda, Nebulisateur denilen âletlerle yapılan çalışma 
ve tecrübelerle başlıyan bir devirden sonra Aerosoltherapie adı verilen 
usûl gitgide çok kullanılmaya başlanmıştır. 

Aerosol demek, havada veya diğer bir gazda gayet küçük damlacık-
lar veya katı taneciklerin, kolloid halinde bir sol (eriyik) teşkil etmele-
ridir. îdrosol, oleosol olduğu gibi, Aerosol'da vardır. Bunu şimdi gayet 
küçük, binde bir milimetreden ufak  tanecikler haline getiriyorlar. Bun-
lar hava, yahut bir gazda, bir duman gibi muallâkta duruyorlar. Keza 
bazı sıvıları (mayileri) ve eriyikleri (mahlûlleri) pek küçük damlacıklar 
haline geçiriyorlar, bunlar da sis halinde duruyor. Böyle havaları veya 
gazları hastalara teneffüs  ettiriyorlar. Bu ilâçların evvelâ solunum sis-
temi kısımlarına çok iyi bir etkisi oluyor. Sonra bu lokal etkiden, ilâcın 
nev'ine göre spazma ile darlaşmış olan bronşlar çabuk açılıyor, astma 
nöbeti kesiliveriyor. Yahut bronş, bronşit ve alveol'lerden çabuk emiliyor, 
genel etkileri görülüyor. Bugün bir çok ilâçları bu şekilde kullanıyorlar. 
Adrenalin, efedrin,  penisilin, sulfamitler  bu yoldan da veriliyor. 

İLÂÇIARIN DERİ VASITASI İLE KULLANILMALARI 

İlâçlar deri vasıtası ile birisi lokal, diğeri de sistemik maksatla kul-
lanılırlar. İlâçların emilme çabukluğu derinin sıhhî durumuna - (sağlam 
veya hasta oluşuna) - göre çeşitli çabuklukta olur. Sağlam deriden ilâç-
ların emilmeleri onların tabiatlarına göre değişir. 

Deri suda eriyen maddeleri emmez. Yaralı, bereli olmayan bir kol 
saatlerce sodyum veya potasyum iyodür eriyiğinde kalabilir. İdrarda iyo-
dun eseri bile bulunmaz. Epiderma üstünde lipoidli maddeler vardır. Bun-
ların hiç olmazsa dış tabakaları eterle çıkarılırsa, deri su ile ıslanmaya 
başlar. O zaman bazı suda erimiş ilâçlar az olsun emilebilir. 
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Alkolde, eterde eritilen afyon  gibi maddeler deriden geçiyor ve lokal 
etkileri oluyor. Bu etki sinirler vasıtası ile derindeki organlara aksede-
bilir. 

Hayvansal yağlarda - (Lanolin, domuz yağı v.s.) - eritilen maddeler 
deriden nüfuz  ederler. Meselâ : İyodür merhemi deriye sürüldükten bir 
müddet sonra yapılan idrar muayenesinde, iyodürün varlığı isbat olunur. 

Buna mukabil madensel yağlarda - (parafin,  vazelin v.s.) - eritilen 
ilâçlar deriden geçmez. 

Keza elektrik cereyanı vasıtası ile iyonları deriden geçirmek kabildir. 
Emilmesi istenilen iyonun aksi elektrikli kutup vücudun bir yerine konur, 
aynı elektrikli kutup mahlûle sokulur. İyon kutba geçmek için vücuttan 
geçer. 

Epidermi hasta olan deri ile temasa gelen maddeler sür'atle deriden 
geçerler. Adi yaralar vasıtası ile emilme, yaranın özelliğine, kullanılan 
maddenin tabiatına göre çabuk veya ağır olur. 

İLÂÇLARIN DERİ ALTI (SUBCUTAN) KULLANILMALARI 

Deri altı dokusu ilâçları süratle emer. Deri altı olarak kullanılacak 
madde suda eriyik ise, genel olarak isotonik olmalı, reaksiyonu nötr bu-
lunmalıdır. İlâç isotonik sodyum klorür eriyiği içinde de (eritilerek) ve-
rilebilir. 

Şırınga edilecek miktar 1 - 2 ml. den fazla  olmamalıdır. Bu suretle 
dokular zedelenmez ve ağrı olmaz. Edemlilerde bu yoldan imtisas yavaş-
tır. 

Dehidratasyon gibi hallerde isotonik NaCl ve klikoz eriyikleri büyük 
miktarlarda verilebilir. Buna hypodermoclysis denir. Kana süratle geçme-
si istenen ilâçlar hyaluronidase ile karıştırılırsa, permeabilite artacağı 
için imtisas çok hızlanır. 

Deri altı implantasyon (pelet) : Uzun ve devamlı etkisi istenen ilâç-
lar (hormonlar gibi) deri altına implante edilir. Yahut mikrokristaller 
halinde enjekte edilir. 

Steroid hormonlar, propylon glycol içinde erir ve bu eriyik su ile 
karışabilir. Deri altına enjekte edilirse propylon glycol çabuk emilir ve 
ilâç küçük kristaller halinde deri altına çöker. Sonra buradan yavaş ya-
vaş imtisas olunur. 

Pelet implantasyonunun emilmesine gelince : Bu, emilme sathına 
bağlıdır. Yassı ve geniş peletler iyi emilir. Bir tek pelet konursa, bazan 

7 



dışarı atılabilir, bu sebeple bir büyük yerine, birkaç küçük pelet koy -
mayı tercih etmelidir. Bazan peletin etrafını  konjonktif  dokudan bir kap-
sül sararak emilmenin intizamını bozar. 

İmplantasyon için en uygun yer scapula altı bölgesidir. Lokal anes-
teziden sonra küçük bir şok yapılır. Buraya Kocher pensi ile yahut özel 
enjektör kullanılarak pelet enjekte edilir; sonra küçük bir agraf  konur. 

Her türlü ilâç deri altına konamaz. Tahriş edenler (irkiltenler) çok 
acıtır, dokuları öldürürler. Cıva, Kalomel gibi erimeyen ilâçları kas içine 
şırınga etmek lâzımdır. Yalnız hissi gidermek için sinir yanma şırınga 
edilir. 

GÖZ MUKOZASI VASITASI İLE İLÂÇLARIN KULLANILMALARI 

İlâçlar, bu yolla sırf  lokal etkilerinden istifade  edilmek maksadı ile 
kullanılırlar. Bilhassa göz hastalıklarının digagnos, (teşhis) ve tedavile-
rinde ilâçların bu yolla kullanılmalarına baş vurulur. 

Göz mukozası da ilâçları emer. Meselâ, bir hayvanın gözüne atropin 
sülfat  (sulfate  d'atropine) eriyiğinden 1 - 2 damla damlatıldıkta 1/2 - 1 
saat - (eriyiğin yoğunluğuna göre) - Musculus sphincter iridisi felce  uğ-
ratmak suretiyle pupille genişlemesi husule gelir (Mydriasis), aksine 
Eserin sülfat  (Sulfate  d'eserine) eriyiğinden damlatılırsa yukarda adı ge-
çen kasın ve Musculus ciliaris'in uyarılması sonu pupille daralır, buna da 
Myosis adı verilir. 

Göz tedavisi maksadı ile kullanılan ilâçlara Collyre denir. Bunlar 
(borik asid, boraks, çinko sülfat,  kokain, prokain v.s.) antiseptik ve ağrı 
dindirici etkiye malik olup damla, veya banyo tarzında kullanılırlar. Bun-
dan başka aynı maksatla (borik asid, kırmızı cıva merhemleri gibi, mer-
hemlerle), kolomel (calomel â la vapeur) gibi tozlar yahut da yakıcı 
maddelerden yapılmış kalem şeklinde ilâçlara müracaat edilir. 

Göz mukozası bir çok ilâçları sür'atle emer. Ezcümle alkoloidler bu 
arada söylenebilir. Meselâ : Striknin yahut apomorfin  eriyiğinden bir kaç 
damla bir köpeğin gözüne damlatıldıkta, kısa bir müddet içinde, hayvan-
da kramflar  (striknin) ve kusmalar (apomorfin)  görülür. Bu da ilâçların 
göz mukozasından kolaylıkla ve sür'at'e emildiğini gösterir. 

Aynı tarzda kulak zarı da bir çok ilâçları emer. Meselâ : Bir tavşa-
nın kulağına % 1 oranında striknin sülfat  eriyiğinden 3 - 4 sm3 damlatıl-
dıkta hayvanın on dakikadan daha az bir zaman içinde, beyaz farenin 
20 - 25 dakikada striknine has belirtiler göstermek suretiyle öldüğü gö-
rülür. 
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İLÂÇLARIN ÜRINER VE GENITAL YOLLARLA KULLANLMALARI 

İlâçlar bu yollarla ancak bu organların hastalıklarında, ezcümle va-
gina -, dölyatağı nezlesi, yangısı, kanamalarında, sidik torbası nezle ve 
kanamalarında lokal etkilerinden istifade  edilmek maksadı ile kullanılır-
lar ve ekseriyetle sıvı şeklindeki ilâçlara başvurulur. Tozlar nadiren 
kullanılırlar. 

Sidik torbası tabiî halde (yani sağlam bulundukta) ilâçları hemen 
hiç emmez. Fakat hastalığı halinde (yangısında) emme kudreti kazanır. 

Vagina bazı ilâçları emer. Süblime eriyiği ile şırınga yapılmış ve 
hastalanmış kadınlar vardır. 

Döl yatağı, daha kolaylıkla ilâçları emer. 

İLAÇLARIN PARENTERAL YOLLA KULLANILMALARI 

Bu yolla ilâçlar bilhassa sür'atle tesirleri istenildikte müracaat edilir. 
Başlıca vena içi ve kas içi olarak kullanılırlar. 

Vena içi (Intaveineuse) : Bu yolla kullanılan ilâçlar sür'atle kana 
geçtiklerinden etkileri çabuk olur. Sindirim kanalındaki emilme gecikmesi 
bahse mevzu olmadığı gibi enzimlerin tahribi de olmaz. Bu sebepten bu 
yolla kullanıldıkta ilâçların etkileri hem daha çabuk husule gelir, hem de 
verilen miktarın tesiri daha kat'idir. Bu yolla kullanılan ilâç miktarı per 
osa nazaran daha azdır. 

Parenteral yolun kullanılması her zaman mümkündür, fakat  kusma, 
koma, ishal ve ihtilâç hallerinde daima tercih olunur. 

Bu yolun da mahzurları vardır. Mahlûl (eriyik) ve enjeksiyon şart-
ları steril olmazsa apseler olur. İrkiltici ilâçların sinir köklerine yakın 
enjekte edilmesi şiddetli ağrı ve felçler  yapar (kana kinin enjeksiyonu 
gibi). Yağlı maddelerin yahut çok etken bir ilâcın, damar içine kaçması, 
hayat için tehlikelidir. 

Yakıcı özeliğe malik ve kanı kuagüle eden ilâçlar su ile (damıtılmış 
su) uygun derecede sulandırılmak sureti ile bu mahzurlu hassaları azal-
tıldıktan veya tamamen giderildikten sonra şırınga edüirler. Vena içi kul-
lanılacak ilâçlar için eritici olarak damıtılmış su - (en iyisi çift  damıtıl-
mış su, - Eau bidistilîee -, alkol, gliserin seçilir. 

Vena içi verilen ilâç miktarı, umumiyetle diğer yollarla kullanılan 
ilâç miktarından çok azdır. Bir tavşanı öldüren per os, subcutan ve int-
raveineuse miktarlar : 
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Zehir Kg. vücut ağırlığı için 
Ağızdan Deri altı Vena içi 

Süblime 
Kafein 
Kinin 
Striknin 
Strofantin 
Dijitoksin 

0,04 0,03 0,004 
0,80 0,30 0,20 
1,50 0,50 0,07 
0,003 0,001 0,0005 
0,04 0,005 0,0005 
0,02 0,015 0,0003 

İLAÇLARIN KAS İÇİ (INTRAMUSCULAIRE) KULLANILMALARI 

Suda eriyen maddeler bu yolla deri altı tatbike nazaran çabuk emi-
lirler. Buna mukabil yağlı eriyikler ve süspansiyonların emilmesi geç olur. 
İrkiltici ilâç eriyiklerinin bu yolla kullanılmaları doğru değildir. Bu gibi 
irkiltici maddeler uygun bir taşıtda eritilerek irkiltici özelikleri gideril-
dikten sonra kullanılmalıdır. 

İLÂÇLARIN MUKOZALAR VASITASI İLE KULLANILMALARI 

Mukozalar ilâçları çabuk emerler, periton içine toksit miktarda 
striknin şırınga olunan Adatavşanı 3 - 4 dakika içinde telef  olur. Keza 
periton içine kloralhidrat veya morfin  zerk edildikte narkoz husule gel-
diği gibi, atlarda kloralhidrat şırıngası ile narkoz husule getirilmiştir. 
Plevra, kalbin dış zarı da ilâçları sür'atle emerler. 

Kemik iliğine enjeksiyon : Sternum veya Tibia içine yapılır, damar-
ları bulunamıyan hastalarda mecburiyet olursa, bu yol kullanılabilir. Bu 
yoldan fizyolojik  serum, izotonik glikoz eriyiği veya kan enjeksiyonu ya-
pılabilir. Kemikiliğine verilen ilâçlar, damar içine verilmiş gibi hemen 
etkisini gösterirler. 

ORGANİZMAYA GİREN İLÂÇLARIN AKIBETİ, İLÂÇLARIN 

KLIRENSI, BIYOTRANSFORMASYON, DETOKSIFIKASYON, 
ITRAH (ATILMA) 

Bir ilâcın imtisas edildikten sonra organizmada uğradığı değişmelere 
ve sonra da atılmalarına ilâcın akıbeti denir. 

ilâçların vücut içine dağılması : 
Dolaşıma giren ilâç, sür'atle kapillerden difüze  olur ve ekstrasellüler 

mayie geçer. Plâsmada uzun müddet kalanı pek azdır. Meselâ : Evans 
mavisi bu istisnalardandır ve plâsma hacminin tayininde işe yarar. Difü-
ze olan ilâç, ya ekstrasellüler mayide kalır, hücrelere geçmez (bromür-
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ler gibi), yahut hem ekstrasellüler hem intrasellüler mayilere girer, (al-
kol, ure, sulfonamidler  gibi). Metilen mavisi, atebrin gibi bazı ilâçlar 
ise hücreler tarafından  tutulur. 

Bazı ilâçların en çok toplandıkları organla tesir yeri arasında aşikâr 
bir münasebet vardır. Dijital cisimlerinin kalb kasma, iyod'un tiroide et-
kisi buna misaldir. 

İlâçların dokularda toplanması : 

Bazı ilâçlar organizmada muhtelif  organlarda toplanır. Ca iyonları 
ve fosfatlar  kemiklerde; iyodürler tiroid de birikir. Fe karaciğer ve da-
lak da depo edilir. As deri, saç ve tırnaklarda bulunur. Pb da Ca gibi 
kemiklerde oturur. 

Dokularda toplanan maddeler, yavaş yavaş bulundukları yeri terk 
ederek muhtelif  atılma yolları ile organizmadan dışarı atılır. 

Organizmanın ilâçlardan temizlenmesi (İlâçlardan Klirensi): 

Organizmaya giren ilâçların çıkması iki şekilde olur : 
a — îilâçlar değişmeksizin, oldukları gibi atılır. 
b — Evvelâ şimik bir değişmeye mâruz kalır, sonra atılır. 
İlâçların metabolizması (detoksifikasyon  mekanizması): 

İlâçlar organizmada bir takım şimik değişmelere mâruz kalır. İlâç-
ların geçirdiği şimik değişmelere, ilâcın detoksifikasyonu  (detoxification) 
diyoruz. 

Bu değişmeler her zaman detoxification  kelimesinin mâna bakımın-
dan ifade  ettiği gibi bir zehirsizleşme olmaz. Hatta bazan toksite artabilir. 
Bu sebeple kelimenin mânası daha iyi açıklanmak için bu detoxification 
mekanizmalarının meydana getirdiği değişmeleri, hipertoksik, hipotoksik, 
izotoksik değişmeler diye ayırmak faydalı  olur. 

Organizmanın bütün ilâçların zehirliliğini azaltabilecek kadar geniş 
miktarda ve ayrı ayrı anzimleri bulunmadığı gün geçtikçe meydana çık-
maktadır. Yabancı maddelerin ancak yapıları organizmanın tabiî metabo-
litlerine benzeyenleri, fizyolojik  ve metabolik değişmeye tâbi olabilir. Bu 
sebeple ilâçların detoksifiye  olması veya metabolizması gibi tâbirlerin ye-
rine ilâçların biyotransformationu  demek daha uygun görülmektedir. 

KAKA VE AKCİĞERİN İLÂÇLAR ÜZERİNE TESİRİ 

Evvelce bahsedilen kullanma yolları ile kullanılarak emilip kan dola-
şımına dahil olan ilâç zerreleri kara kanla kırmızı kan cümlesine ve son-
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ra da organizma hücreleri ile temasa gelmeden evvel akciğer ve karaci-
ğerden geçerken beraberinde taşıdığı ilâçların bir kısmını zayi der. Bu 
sebepten ötürü bazı hallerde kullanılan ilâç miktarı fazla  olmasına rağ -
men dikkati çeken bir hal husule gelmez. 

Karaciğer, bakır, civa, demir, arsenik, antimon gibi maden tuzları ile 
alkoloidlerin geçmelerini önler. Bunlar mide mukozası vasıtası ile emil-
dikte karaciğer bunları tutar ve dokusunda tesbit eder. Potasyum, sod-
yum, tuzları ile gliserin, aseton, alkol karaciğerde tevkif  edilmezler. Bun-
lar hangi yol ile emilirse emilsinler daima aynı etkiyi gösterirler. 

Karaciğerin bu ilâçları alıkoyma özeliği şeker yapma işi ile ilgilidir. 
Karaciğer glikojenden ne derece fakir  ise bu maddeleri o derece fazla 
tutar. Bazı hastahklar sırasında karaciğerin fonksiyonu  bozulduğundan 
o zaman bu ilâçları alıkoyma kudreti azalır veya tamamen kaybolur ve 
bunların geçmelerine sebebiyet verir. Bunun1 a beraber, hastalıkların te-
davisinde karaciğerin durumunu daima göz önünde bulundurmak icabe-
der. 

Karaciğerin bu koruyucu özeliği genel olarak gençlerde daha ziya-
dedir. Karaciğerin alıkoyduğu maddeler üzerine yaptığı etki, maddenin 
tabiatına göre değişir. Bazı maddeler bilhassa tuzlar (madensel tuzlar) 
karaciğer dokusunda tadilâta uğramazlar, bir müddet karaciğer doku-
sunda kaldıktan sonra karaciğer bunları tedricî bir tarzda kana, lenfa'-
ya, öd'e bırakır. Kan ve lenfaya  terk edilen miktar azdır. Bu sebepten 
kırmızı kanda tehlikeyi mucip olacak miktarda toplanmaya vakit bulma-
dan böbrekler ve diğer atılma yolları vasıtası ile uzviyetten atılır'ar. 

Öde geçenler barsağa gelir. Bunun bir kısmı yine öd vasıtası ile atıl-
mak üzere tekrar emilir ve karaciğere döner. Bir kısmı da karaciğerde 
ya yıkımlanır (tahrip edilir) yahut da erimez bir şekle çevrilerek pislik-
le dışarı atılır. 

Karaciğerde alıkonan maddelerden bazıları büyük değişikliklere uğ-
ramadan zararsız bileşiklere çevrilirler. Meselâ fazlası  ile zehirli olan 
amonyak tuzları karaciğerde zararsız olan üreye inkilâbeder. 

Karaciğerden geçebilen yahut bu organda alıkonmayan maddeler ak-
ciğere dahil olurlar. Kan, akciğerde ince ve geniş bir tabaka halinde 
hava ile temasa geldiğinden hâvi olduğu karbon oksid gibi gaz halindeki 
maddeler ile uçabilen sair ilâçları havaya terk eder. Eğer uçabilen ilâç-
lar akciğerler vasıtası ile tamamen atılıp kırmızı kana geçmemişler ise 
o zaman hiç bir etki hasıl etmez. Bilâkis kâmilen atılamayıp da kırmızı 
kana dahil olmuş ise, o zaman, maddelerin kendine has olan etkisi husu-
le gelir. 
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Hava ile birlikte teneffüs  edilen buharlar akciğer kanında eriyerek 
sol kalbe gelir ve buradan da bütün uzviyete yayılır. Başka bir satıhtan 
emilenler ise, kara kanla akciğerlerden geçtiği esnada soluk verme ile 
harice çıkar. îşte bu sebepten eter, kloroform inhalasyon tarzında kulla-
nıldıkta kolaylıkla narkoz husule getirir. 

Emilen ilâçlar kendilerini tutma hassası bulunan dokularda toplanır-
lar. Meselâ bir miligramın dörtte biri miktarındaki ouab'ine 75 Kg lık 
bir şahsa vena içi verildiği zaman bu şahsın bütün uzviyetine dağıldığı 
tasavvur edildikte 1 : 300.000.000 yoğunluğundadır. 

Halbuki bunu başlıca kalb kası toplar ve bu sebepten dolayı ona et-
kisi sür'atle görülür, ilâçlar hangi yolla kullanılırsa kullanılsınlar, bunla-
rın etki hasıl eden en aşağı bir miktarı - (dozu) - vardır. O miktarın 
aşağısı etki husule getirmez. Buna indiferent  doz denir ve o miktardan 
sonra etki doz arttıkça mütenasip olarak yükselir. Meselâ stofantinin  et-
ken miktarı bir miligramın 1/8 i olduğunu kabul edelim, 2/8 oldukta et-
ki bir misli artmış olur. 

Genel olarak denilebilir ki : ilâçların az miktarları ile yüksek mik-
tarlarının etkisi arasında büyük farklar  vardır. Meselâ : Alkol ve ko-
kainin az miktarları eksitan (uyarıcı), fazla  miktarları ise uyuşturucu 
olarak tesir eder. 

ilâçlar organizma için yabancı maddelerdir. Hücreler bunları ça-
bukça değiştirerek daha az müessir şekle sokmaya başlarlar ve bazı-
larını sür'atle, bazılarını da daha geç olarak uzviyetten atarlar ki, buna 
ait bilgi ilgili olduğu bahiste verilmiştir. 

İLÂÇLARIN ORGANİZMADA UĞRADIKLARI DEĞİŞİKLİKLER 

ilâçlar gerek kullanıldıkları noktada emilmeden evvel ve gerekse 
emildikten sonra kan ve dokularda bir takım değişikliklere uğrarlar. Şu 
halde ilâçların organizmada uğradıkları değişiklikler, birisi emilmeden 
evvel, diğeri de emildikten sonra olmak üzere ikiye ayrılarak müta'âa 
olunabilir : 

1 — ilâçların kullandıkları yerde uğradığı değişiklikler : Tükrük, 
mide özsuyu, öd (safra),  pankreas özsuyu, ve barsak özsuyu bir çok ma-
denleri eritirler. Meselâ : Mide özsuyunun terkibindeki hidroklorik asid 
tesiri ile karbonatlar (sodyum bikarbonat), klorürlere (sodyum klorür), 
erimeyen baryum karbonat, baryum klorüre, erimeyen antimon pentasül-
für,  antimon klorür'e, kalomel de süblime sodyum klorür tuzu haline 
geçer. 
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Bir çok tuzlar ve madensel oksidler, alkoloidler dahi mide özsuyu 
tesiri ile erirler. Mide özsuyunda erimeyen bazı ilâçlar da öd'de erirler. 
Bazı müshil özeliği haiz bitkilerin etken maddesi olan konvülvülik asid 
ve anhidr reçine asidleri öd'ün tesiri ile erirler. 

Cinabre (cıva sülfür,  sülfüre  rouge de mercure, HgS) suda erime-
mesine rağmen sindirim kanalında eriyerek barsaklarda kısmen emilebi-
lir. Bu sebepten, verilmesinden sonra karaciğerde, kaslarda ve böbrek-
lerde tesiri görülür. 

Fosfor  barsaklarda öd ve yağların tesiri ile eriyerek emilebilir bir 
hale gelir, ilâçlar bu suretle erimiş bir hal aldıkları gibi çift  parçalan-
ma ve indirgemeye de uğrarlar. Meselâ : Nişasta salyenin daha doğrusu 
pityalinin tesiriyle levloz + dekstroza tahavvül eder. Nötr yağlar da 
barsaklarda pankreas özsuyunun tesiri ile sübyeleşerek yağ asidleri ve 
gliserine parçalanırlar. 

Keza salol sindirim kanalında (barsaklarda) salisilik asid + fenol'e, 
betol (naftol)  salisilik asid + naftol'e;  benzonaftol,  benzoik asid + naf-
tol'e, salisin, salijenin + dekstroz'a ayrılır. 

2 — İlâçların emildikten sonra uğradıkları değişiklikler : ilâçların 
bir kısmı emildikten sonra kan yahut dokularda bazı kimyasal değişik-
liklere uğrarlar. Meselâ : benzoik asid ve gilikokol karaciğer ve böbrek-
lerde birleşerek hipur asidine (hipurik asid) değişir. Bundan başka ilâç-
lar okside de olurlar. Meselâ : Sülfidler  oksidasyon tesiri ile sülfatlara, 
organik asid tuzları meselâ : tartarat, malat, ve laktatlar oksidasyon ile 
alkali karbonatlara tahavvül ederler. 

Aynı tarzda ilâçlar indirgenmeye de düçar olurlar. Meselâ : Iyodatlar 
iyodür halinde idrarda rastlanır. Bundan başka ilâçlar çift  parçalanma-
ya da uğrarlar. Meselâ : Urotropin (Heksametilentetramin) kanın alka-
liliği karşısında formaldehid  + amonyağa parçalanır. 

Bu suretle ilâçlar kullanıldıkları yerde (yâni emilmeden evvel) ve 
gerekse emildikten sonra yukarda bildirilen değişmelere uğrarlar. 

Bazıları da organizmada tamamen yıkımlanır ve boşaltımlarda (if-
ragat'da) derivelerine dahi rastlanmaz. 

İLÂÇLARIN TESİRLERİ (ETKİLERİ) 

ilâçların tesirleri ikiye ayrılarak mütalâa edilir : 

1 — Lokal tesir, 
2 — Genel tesir. 
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Lokal tesir : Fiziksel ve kimyasal olup, ilâçların fiziksel  ve kimya-
sal özeliklerinden ileri gelir. 

Genel tesir : İlâçlar emilip kan dolaşımı vasıtasiyle organizmanın çe-
şitli noktalarına vasıl olduk'ta organların hücreleri ile temasa gelirlerse 
de, hücrelerin gerek kimyasal terkip ve gerekse görevleri aynı olmadı-
ğından bazıları o maddeden müteessir oldukları halde, diğerleri az veya 
çok dayanırlar. İşte hücrelerin ilâçlara karşı gösterdikleri bu ilgiye ilâç-
ları seçme özeliği denir. Meselâ : Narkotiklerin beyne, strikninin medu-
la, spinalis'e, dijital, adasoğanı, kalb üzerine tesir ederler. 

Tâli tesir : Bu ana tesirin bir neticesidir. Meselâ dijital münhasıran 
kalb ve damarlar üzerine tesir eder. Kalbi kuvvetlendirerek kırmızı kan 
basıncını yükseltir. Bunun neticesinde idrar boşaltımı artar. Hal-
buki dijitalin doğrudan doğruya böbrekler üzerine tesiri yoktur. Yalnız 
kırmızı kan basıncını yükseltmekle diyüretik (işetici) tesir hasıl eder. 

İLÂÇLARIN TESİRLERİNİ DEĞİŞTİREN SEBEPLER 

İlâçların tesirlerini değiştiren sebepler çeşitli olup, bunların bir kısmı 
ilâçlara, diğeri de organizmaya aittir. 

1) İlâçlara bağlı sebepler : 

a — İlâcın saflığı  : Bir ilâç ne kadar saf  olursa tesiri o nisbette 
fazla  olur. Bu sebepten tedavide kullanılacak ilâçların saf  olmalarına dik-
kat etmek lâzımdır. Meselâ : Uritropin, bir heksametilentetramin'dir ve 
Schering Fabrikası tarafından  patente edilmiştir. Heksametilenterami-
ne nazaran daha saftır;  Bu sebepten fiat  itibariyle de ondan pahalıdır. 

b — Farmasötik şekil : Aynı bir ilâç eritkeninin ve taşıtının tabi-
atına göre çeşitli tesire maliktir. Meselâ fenik  asidin (fenol)  sudaki eri-
yiği, alkol, gliserin ve yağdaki eriyiklerine nazaran daha müessirdir. 

Fenik asidin sudaki eriyiğinin (Mahlûl) antiseptik kudreti fazla  ol-
duğu halde, alkol ve gliserindeki eriyiklerinin bu tesiri zayıftır. 

Keza Fenik asidin sudaki derişik (yoğun) eriyiği yakıcı olduğu hal-
de, gliserindeki derişik eriyiği yakıcı değildir. 

Argentum nitrat ve süblimenin sudaki dilüe eriyikleri sadece stiptik 
(büzüştürücü) ve antiseptik oldukları halde, derişik eriyikleri irkiltici ve 
dağlayıcıdır. Sudaki eriyik şekli ilâçların tesirleri bakımından en uygun 
tarzdır. Hap gibi katı şekillerde ilâçların tesirleri ağır olarak husule ge-
lir. Haplar bilhassa bayat olacak olurlarsa sindirim kanalında kolaylıkla 
hazmedilmezler ve hatta bazan tamamen tesirsiz kalırlar. Bu hal ilâcın 
farmasötik  şeklinin tesiri üzerine olan farkları  açık bir tarzda gösterir. 
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c — Kullanış tarzı : İlâçların tesirleri onların kullanılma yollarına 
göre de değişir. Bir ilâcın aynı miktarının per os, deri altı ve vena içi 
yolla tesiri biribirinden farklıdır.  Verilme yolu tesiri değiştirebilir. Mese-
lâ ağızdan alınan bismut tuzları hazım kanalında koruyucu ve kabız tesir 
yapar. Adeleye (kasa) injekte edilen bismut, treponemalara karşı tesirli 
bir şimyoterapi vasıtasıdır. Damara (vena içi) verilen bismut ise çok 
zehirlidir. 

Magnezyum sülfat  da buna iyi bir misâl olabilir : Ağızdan alınan 
mağnezyum müshildir.; damara injekte edilirse sinir sistemini uyuştu-
rur. Lokal olarak anestezik olan novokain, damar içine injekte edilirse 
anestezi yapmaz. 

d — İlâçların Dozu : İlâçların tesiri kullanıldıkları miktara göre de 
değişir. Meselâ : Atropin çok az miktarda kullanıldığı zaman pupilleyi 
daraltır. Halbuki ziyade miktarları tersine olarak pupilleyi genişletir. 
Keza dijitalin az miktarı ile (tetrapötik dozu ile) kalb vurumları ağırlaş-
tığı halde fazla  miktarları (toksik doz) aksine çabuklaşır. Bu hal alkol 
ve morfinede  de aynıdır. Az miktarları beyin ve med. spinalisi uyardıkları 
halde fazla  miktarları bilâkis bunları uyuşturur. 

Bir de ilâçların tesiri onların azar azar, yani fasılalarla  veya yek-
den büyük miktarlar halinde verilmiş olmasına göre de değişir. Meselâ : 
apomorfin  küçük miktarlar halinde kullanıldığı zaman balgam söktürü-
cü (ekspektorans) tesir ettiği halde yüksek miktarları kusma hasıl eder. 
Bundan hastalıkların tedavisinde istifade  edilir. Çünkü küçük miktarlar-
da ve fasıla  ile verildikleri zaman tesir nisbeten hafif  (zayıf),  fakat  de-
vamlı, aksine bir defada  ve yüksek miktarların kullanılması ile tesir şid-
detli fakat  geçici olur. Bu sebepten fiyevrili  hallerde antipüretik ilâçlar 
(ateş düşüren ilâçlar) küçük dozlarda ve fasıla  ile (yani dosis refrac-
ta) verilir. Buna karşılık sürgütlerde tesir hemen beklenildiğinden yek-
ten ve büyük miktarlar halinde (yani dosis plena) kullanılmak icabeder. 

Bundan başka ilâçların tesirleri, onların izomer şekillerinde de bir-
birinden farklıdır.  Meselâ : a naftol,  b naftole  nazaran daha zehirlidir; 
bu sebepten hekimlikte beta şekli kullanılır. Bir çok orto bileşikler me-
ta ve para şekillerden farklı  tesire maliktirler. 

OH 

M a \ o h 

W W 
a - Naftol b - Naftol 
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Bundan başka ilâçların tesirleri, onların erimiş yahut erimemiş şe-
killerine, parça veya ince toz ve eriyiklerinin yoğun veya dilüe olduğuna 
göre de değişir. Meselâ : Arsenik parça halinde iken az zehirlidir. İnce 
toz şeklinde ise zehirliliği artar. Eriyik şeklinde en fazla  zehirlidir. Ke-
za eritkeninin de önemi vardır. Fosfor  yağda eriyik iken diğer sıvılar-
dakine nazaran hem daha çabuk ve hem de daha fazla  emilir. Striknin 
ve kiyanhidrik asidin alkoldeki eriyikleri sudakine nazaran mideden da-
ha çabuk emilir. 

Sindirim kanalının durumu : İlâçların tesirleri evvelce de bildirildiği 
üzere midenin dolu ve boş olmasına göre değişir. Mide dolu oldukta, ilâç 
besin maddeleriyle karıştığından geç emilir. Neticede tesiri geç olarak 
husule gelir. Birlâkis aç karnına alındıkta emilme kolay ve çabuk olur. 
Bu sebepten tesiri çabuk beklenen ilâçlar (meselâ antipüretikler) aç kar-
nına, demir bileşikleri de yemek arasında kullanılır. 

Bundan başka ilâçların tesirleri atılma organlarnıın durumu ile de 
sıkı bir tarzda ilgilidir. İlâçların büyük bir kısmı idrar vasıtasiyle dışarı 
atılırlar. Tedavide ve hususiyle fazla  müessir ilâçların kullanılmalarında 
böbreklerin süzme yeteneğini göz önünde bulundurmak lâzımdır. Çünkü 
böbreklerin ifraz  (salgılama) görevleri herhangi bir sebeple, meselâ tan-
siyonun düşmesinden, yahut da doğrudan doğruya böbrek dokusunun ta-
gayyüründen dolayı ağırlaşmış veya tamamen durmuş ise, ilâçlar bu yol 
ile organizmadan atılamayacaklarından kanda toplanır ve zehirlenmelere 
sebep olabilir. 

Sağlık ve hastalık durumunun da ilâçların tesirleri üzerine dahli var-
dır. Meselâ : Antipirin, sodyum salisilat, kinin gibi antipüretik (fiyevri, 
ateş düşüren ilâçlar) fiyevrili  hallerde ateşi sür'atle düşürdükleri halde, 
sıhhatli olan insan ve hayvanlarda vücut ısısını ya değiştirmez yahut da 
pek cüz'î indirir. 

İLAÇLARIN BIRARAYA GETİRİLMELERİ 

(Associations des medicaments) 

İlâçlar çeşitli maksatlarla biraraya getirilirler. 

1 — Bir ilâcın tesirini kolaylaştırmak veya arttırmak maksadiyle 
biraraya getirmelere baş vurulur. Meselâ : Fenik asid (fenol'un)  veya 
süblime eriyiğine bir asid (tartarik, hidroklorik asid) ilâve edilirse, 
bunların antiseptik kudretleri artar. Keza hind yağının sürgüt (müshil) 
özeliği sarısabur veya kroton yağı katılmakla yükselir. 
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2 — İlâçlar bir tedavi maksadı ile de biraraya getirilirler. Bu su-
retle ilâçların bir çok yönden, farmakolojik  tesirlerinden istifade  edilmiş 
olur. Meselâ : Bonchitis'lerde amonyum klorür ile afyon  tozu bir arada 
tertiplenir, ileride görüleceği üzere amonyum klorür bronşların salgıla-
rım sulandırmak suretiyle atılmalarını kolaylaştırır. Afyon  ise öksürüğü 
dindirir. Keza ağrılı sürgünlerde benzonaftol  yahut salol gibi antiseptik-
lere afyon  tozu gibi sedatif  - (Yarıştırıcı) - bir madde, santonin gibi an-
telmentik bir tertibe bir sürgüt - (hind yağı gibi) - katılır. 

3 — İlâçların fena  tesirlerini gidermek maksadı ile biraraya getir-
melere müracaat edilir. Meselâ : Demir bileşikleri tonik olarak kullanıl-
dıkta bunun hasıl edeceği pekliği gidermek için az miktarda magnezi, 
ravend veya sodyum sülfat  kullanılır. 

4 — ilâçların fena  lezzet ve kokularını gidermek gayesiyle de ilâç-
lar birleştirilir. Meselâ : Amonyum klorür'ün fena  olan lezzeti, meyan 
kökü usaresi ile, iyodoform'un  fena  kokusu kahve, anason-, nane- ve la-
vanta esansları veya peru balsamı ile giderilir. 

5 — ilâçların erime kabiliyetlerini arttırmak maksadı ile de birleş-
tirmelere başvurulur. Şöyle ki : sodyum salisilat ve sodyum benzoat ka-
fein'in,  tartarik asid kinin sülfat'm;  uretan ve antipirin kinin hidroklo-
ratın sudaki erime yeteneklerini arttırırlar. Bu sebepten bunların eriyik-
lerinin hazırlanmalarında yukarıda bildirilen mevat ilâve edilir. 

İLÂÇLARIN GEÇİMSİZLİKLERİ 

(Les incompatibilites des medicaments) 

ilâçların biraraya getirilmeleri ile yukarda bildirilen faideler  sağ-
landığı gibi, fena  ve zararlı tesirler de husule gelebilir. Buna ilâçların 
geçimsizlikleri denir, ilâçların geçimsizlikleri kimyasal, fiziksel,  ve far-
makolojik olarak üç gurupta özetlenir : 

1 — İâçlarm Kimyasal geçimsizlikleri : Birbirleriyle biraraya ge-
tirilen ilâçların yekdiğeri üzerine olan kimyasal tesirlerden ibarettir. Bu-
nun neticesinde ilâçların tesirleri ya azalır, ya kaybolur, yahut da deği-
şir. Meselâ : Demir bileşikleri tanen yahut taneni ihtiva eden maddelerle 
biraraya getirildikte güçlükle eriyen demir tannat husule gelir ki, bu ci-
sim erimez ve neticede tesirsizdir. Keza hardal ununa, asetik asid katıl-
dıkta, hardalın müessir maddesi olan hardal esansı teşekkül etmez. Bi-
naenaleyh hardal tesirsiz kalır. Keza asidler alkalilerle biraraya getiril-
dikte nötralize olarak tuzlar meydana gelir. 

Bazen de ilâçların şimik reaksiyonlarından tedavide istifade  edilir. 
Meselâ : Rivier posyonunda vaziyet böyledir. Bu posyon birisi asid No : 1, 
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Asetilkolin ise : Parasempatik (vagus) sinir uçlarını uyarmakla da-
marları genişletir ve kan basıncını düşürür. Görülüyorki adrenalin sem-
patik siniri uyarmakla, asetilkolin ise parasempatiği uyarmakla yekdiğe-
rinin tesirini giderir. Tesir noktaları görüldüğü üzere başka başkadır. 
Adrenalin sempatik sinir uçlarını, asetilkolin ise parasempatik sinir uç-
larını uyarmakla tesir ederler. 

Striknin med. spinalisteki tepki hücrelerini uyarmakla tepki kabili-
yetini arttırır ve kasların tetanik çırpınmalarını (ihtilâç) hasıl eder. 

Kürarin ise; çizgili kasların periferik  uçlarını felce  uğratır bu su-
retle kasların gevşemesini intaç eder. Görülüyorki striknin merkezî (med. 
spinalise), kürarin ise perifer  (kas uçlarına) tesir etmekle müessir ol-
maktadır. 

PANZEHtRLILIK (Antidotismus) : Panzehirler (Zehir bozanlar) 
ya zehirlenmeyi tamamen önliyen yahut da yürümesini durduran mad-
delerdir. 

Panzehirler, zehirler üzerine şimik değişiklik yapmak suretiyle ze-
hirlenmeleri önlerler ve ekseriyetle zehirli madde ile beraber onları eri-
meyen, emilmeyen bir şekle sokarlar. 

işte bu suretleir ki, yumurta akı maden tuzları ile, tanen alkoloit-
lerle zehirlenmelerde kullanılır. Bazen zehir bozan ile birleşerek erime-
yen çöküntü hasıl eder ki bu bileşik vücut için zararlı değildir. Meselâ : 
Dağlayıcı alkalilerle vukua gelen zehirlenmelerde anorganik asidler, ya-
hut da aksine olarak asidlerle zehirlenmelerde alkalilerin verilmesi orga-
nizma için zararlı olmayan nötr tuzlar husule gelir. 

Zehirli madde bütün vücuda yayıldıktan sonra artık panzehirin te-
siri olmaz. Bu gibi ahvalde tesir zıtlığına malik ilâçlara baş vurmak icab-
eder. Meselâ : Striknin ile zehirlenmelerde spazmoslar husulünde (yani 
hazım kanalından emildikten sonra) artık pnazehirin tesiri olamayaca-
ğından antagonist maddeler (Meselâ kloral-hidrat) kullanmak icabeder. 

İLÂÇLARIN UZVİYETTE BİRİKMELERİ 

ilâçların dışarı atılamayarak uzviyette kısmen veya tamamen kal-
maları keyfiyetine,  ilâçların uzviyette birikmeleri denir. 

ilâçlar, uzviyette ya emilmeden evvel kullanıldıkları noktada yahut 
da emildikten sonra kan ve dokularda birikirler, ilâçların birikmeleri bi-
risi emilmeden evvel, diğeri de emildikten sonra olmak üzere ikiye ayrı-
larak mütalâa edilir : 
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1) Emilmeden önceki birikme : Buna doz toplanması da denir. Uz-
viyete giren ilâçların emilmeden evvel tesir hasıl etmeksizin kullanıldık-
ları yerde bir müddet durmalarından ve toplanmalarından ibarettir. Maa-
mafih  ilâçlar uzviyette ilâniheye kalamazlar, bir müddet sonra ya deği-
şikliğe uğramadan dışarı atılırlar, yahut uygun şartlar altında eriyerek 
emilirler, bu takdirde miktarları ziyade olduğundan zehirlenmelere sebep 
olurlar. 

Doz birikmesinin sebebi : Kullanılan ilâcın erimemesi yahut güçlük-
le erimesi veya eriyebil mesi için uygun şartlara rastlamamasından ileri 
gelir. Demir gibi maddeler eriyebilmek için yeter miktarda hidroklorik 
aside (mide özsuyunda) muhtaçtır. Eğer bu asidin miktarı her hangi bir 
sebep dolayısı ile yeter miktarda olmaz ise (Hypoaciditaet) demirin bir 
kısmı eriyemiyeceğinden emilmeyerek kalır. Bilâhare mide salgısı normal 
hale geçtikçe hidroklorik asid miktarı da fazlalaşmakla  toplanan demir 
eriyerek tesiri artar. Yahut da ilâçlar emilmeleri için lüzumlu bütün şart-
ları haiz oldukları halde emme yüzeyi, emme kabiliyetine malik olmaz, 
Meselâ : Koleralı insanlarda ishali kesmek için biribirini takiben verilen 
peklik hapları barsak mukozasının emme kabiliyetinin noksanlığından 
(dış geçişmenin, iç geçişmeden fazla  olmasından) emilemeyerek toplanır, 
lar. Sonra sindirim işi normal halini alınca birden bire emilerek vahim 
arızalar doğurabilirler. 

2) Emildikten sonraki birikme : İlâçların emildikten sonra tesir nok-
talarında toplanmasından ibarettir. Bu sebepten bu türlü birikmeye tesir 
birikmesi de denir. 

Tesir birikmesi ya ilâç miktarının kısa fasılalarla  bir çok günler ve-
rilmesinden, yahut evvelce verilen ilâç miktarının özel tesiri olan orga-
nın duyarlığını arttırmasından ileri gelir. Birinci halde ilk miktarlar he-
nüz uzviyetten atılmadan, ikinci miktar gelerek bunun tesiri evvelkine 
eklenerek tesir birikmesi vukua gelir. İkinci tarzda ise, ilk verilen ilâç 
miktarı gerçi uzviyetten tamamen atılmıştır, fakat  uzviyette fazla  bir 
hassasiyet bırakır. Bu takdirde ikinci bir miktar ilâcın alınması ile tesir 
toplanması meydana gelir. Tesir birikmesinin başlıca sebebi salgı ve atıl-
ma işinin noksan yahut tamamen durmasından ileri gelir. Hususi ile 
böbrekler her hangi bir sebepten dolayı lâyıkiyle çalışmaz ise kanda do-
laşan ilâç atılma yollarından (böbrek) dışarı atılamıyarak uzviyette top-
lanır. Bazan da ilâçlar atılma yollarında hiç bir engele rastlamadıkları 
halde kan veya dokularda toplanırlar. Bu ise organların ilâçlara olan 
özel ilgilerinden illeri gelir. 
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İLÂÇLARIN UZVİYETTEN ATILMALARI 

(Eliminations des medicaments) 

Emilme satıhlarından biri vasıtasiyle emilen ilâçlar uzviyette az çok 
bir müddet kaldıktan sonra tedricen organizmadan harice atılırlar. Bazı-
ları ağır, bazıları da sür'atle itrah edilir. Ağır atılanlar uzviyette uzun 
müddet kalanlardır. Bunların başlıcaları : demir, kurşun, cıva, arsenik, 
bakır v.s. gibi ağır maden tuzları ile alkali toprak tuzlarıdır. Bunlar 
başlıca karaciğerde duraklar ve birikir sonra ödle uzviyetten atılırlar. 
Barsaklara geldiklerine yine safra  vasıtasiyle atılmak üzere kısmen ye-
niden emilirler. Bu suretle bunların atılmaları ağır olur. Karaciğerden 
başka, kaslar, kemikler, sinir sistemi de bazı ilâçları tevkif  ettiklerinden 
bunların da atılmaları gecikir. Meselâ : Kloralhidratı beyin çabuk alır 
ve uzun müddet burada kalır. Keza kloralhidrat, kalb, karaciğer ve böb-
reklerde de birikir. 

Mamafih  ilâçlar uzviyette ilânihaye kalmazlar. Tedricen harice itrah 
olunup bir müddet sonra gerek kanda ve gerekse dokularda eserlerine 
dahi tesadüf  edilemez. Çabuk atılan ilâçlar yürümelerinde duraklamıyan 
ve birikmeyip uzviyetten geçmekten başka vazife  yapmayan maddeler-
dir. Bununla beraber bu ilâçlar her nekadar bezler vasıtasiyle kandan 
sür'atle ayırd edilirlerse de uzviyetten ağır olarak atılırlar. Bu hal sin-
dirim yolu ile atılan ilâçlarda husule gelir. Meselâ : İyot alkaliler uzvi-
yeti derhal terketmezler. Bunlar kısmen sindirim bezleri ve hususiyle 
tükrük bezleri vasıtasiyle itrah olunup mide ve barsaklarda yeniden emi-
lirler. 

Bu hal mide bezleri vasıtasiyle atılan ilâçlarda da aynıdır. Meselâ : 
Morfinin  büyük bir kısmı - (ortalama olarak % 60 ı) - mide bezleri ile 
atılır. Bu sebepten bununla zehirlenmelerde midenin yıkanmasına ve 
bu suretle bezler vasıtasiyle itrah oluna.n morfinin  uzaklaştırılmasına ça-
lışılır. İlâçların uzviyetten atılmalarında en önemli organ böbreklerdir. 
Böbrekler kanın terkibine uymayan yabancı maddelerle, kanın terkibine 
uyan maddelerin fazlasını  itrah ederler. Bu sebepten dolayı böbreklerin 
fonksiyonlarım muhafaza  etmiş bir halde bulunması tedavide önemlidir. 
Aksi takdirde ilâçlar uzviyette birikerek zehirlenmelere sebebiyet verir-
ler. Deri ve akciğerde uçabilen ilâçlar için önemli birer atılma yollarıdır. 
Memeler de bazı maddeleri itrah ederler. Fakat pratik bakımından bu 
atılma yollarının kıymetleri talîdir. 

İlâçların atılma çabukluğu onların kullanıldıkları yollara göre de de-
ğişir. Deri atı zerkedilen ilâçlar per os verilenlerden daha çabuk emildik-
leri gibi, ağızdan verilenlere nazaran daha çabuk uzviyetten atılırlar. Me-
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selâ : Potasyum iyodür, subkutaıı zerkedildikte 24, per os verildikte 45 
saat sonra uzviyetten atılır. Potasyum ferro  kiyanür deri altı yolla 
24, ağızdan kullanıldıkta 72 saat sonra organizmayı terkeder. 

SİNİR SİSTEMİ FARMAKALOJIS1 

Sinir sistemi üzerine tesiri olan ilâçlar organizmanın diğer organ 
ve dokuları üzerine de bazı tesirler yaparlarsa da bunlara karşı en bü -
yük duyarlık (hassasiyet) gösteren organ sinir sistemi veya sinir siste-
minin muhtelif  bölgeleridir. 

Sinir sistemi üzerine tesir eden ilâçların tesir tabloları çeşitlidir. 
Çünkü ekseriya bu maddeler sinir sisteminin belirli merkezleri, kısımları 
üzerine tesir ederler. Meselâ : Apomorfin  münhasıran med. oblogata'daki 
kusma merkezi üzerine tesir eder. Morfin  beyindeki acı duyma merkezine, 
Atropin büyük dozda kullanıldıkta çırpınmalar husulü ile idrâkin ziyamı 
mucip olur. Kiyanhidrik asid bilhassa solunum merkezine tesir eder, ön-
ce solunum uyarır, fakat  bilâhare felce  uğratır. Striknin med. spinalis 
tepki hücreleri üzerine tesir eder ve tepki yeteneğini arttırır. 

Görüldüğü üzere sinir sistemi ilâçlarının tesirleri çeşitlidir. Genel ola-
rak bu tesir iki tarzda kendisini gösterir : Birincisi Uyarma (Eksitas -
yon), ikincisi de felç  şeklidir. 

Şu halde sinir sistemi ilâçlarım, birisi merkezî sinir sistemini uyaran 
üâçlar, diğerini de felç  eden ilâçlar olarak ikiye ayırmak icabeder. 

Birinci grubu yani merkezî sinir sistemini uyaran ilâçlar gurubunu 
bilâhare gözden geçireceğiz. 

İkinci gurupta bizim için önemli olanlar narkoz yani hissizlik hasıl 
eden ilâçlardır. Bunlara narkotikler (Narcotiques) denir. 

Narkotik ilâçlar deyimi altında toplanan ilâçlar merkezsel sinir sis-
teminin, hususu ile beyin merkezlerinin uyarma yeteneğini ve dolayısı ile 
ağrı hissini azaltan veya tamamen gideren ve uyku hasıl eden maddeler-
dir. 

Bunlar tesir derecelerine göre : 

(Anasthesiques, Anes- (Hypnotkjues, Hypno- (Sedatifs,  Sedativa) 

I 
Anestezikler Uyku ilâçları 

II m 
Yatıştırıcı ilâçlar 

thetica) tica) 
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Organizmadaki tesir mekanizmalarına göre : 
Metan gurubu Alkaloid gurubu iyon gurubu 
Eter, Kloroform,  v.s. Morfin,  Skopolamin, v.s Brom, Magnesium, v.s. 

olarak ayrılır. 

Narkoz adı altında, hararet, hissiyet ve şuur'un kaybı ile neticeli 
uyuşukluk hali anlaşılır. Bunun sonunda hareket, hissiyet ve şuur 
kaybolur ve uyuşukluk hali husule gelir. Reversibl bir durum hasıl ede-
bilen maddeler bu maksada en uygun olanlardır. Yani hücrenin zararı-
nı mucip olmaksızın her zaman giderilebilir bir tesire sahip olmalıdırlar. 
Bu arada tepki kabiliyetinde olduğu gibi beynin belirli merkezleri de ay-
nı zamanda yatışmalı ve kas gerginliği azalmalıdır. 

Narkotik ilâçların tesirleri hakkında bir çok tesirler ortaya atılmış-
tır. Önemlileri şunlardır : 

1) Meyer - Overton'un 1899 - 1900 yılında ortaya koyduğu yağ-
larda erime teorisi : Bu yağlarda erime teorisidir. Narkotik bir mad-
de ne kadar fazla  yağlarda ve lipoidlerde - (lipoidler yağa benzer mad-
delerdir. Yağların eridikleri eter, alkol, kloroform gibi eriticilerde eriyen 
kolloid maddelerdir. Fosfatid,  serebrosit v.s. gibi) - erirler ise o nisbette 
sinir sistemi üzerindeki felç  yapıcı tesirleri ziyade olur. Çünkü sinir hüc-
releri fazla  lipoidleri ihtiva ederler. Bundan başka o narkotiğin sudaki 
erime oranı da geniş olmalıdır. 

Narkotiklerin tesiri, kendisinin sudaki erime nisbetine nazaran lipo-
idlerde ne kadar fazla  erirse o kadar fazladır.  Yani lipoidlerde erime 
kabiliyetinin suda erime kabiliyetine bölümünden çıkan bölüm doğru 
orantılıdır. Buna narkoz kıymeti denir. Bu cennet gazında 1,4, eterde 65, 
kloroform da ise 165 dir. Şu halde kloroform etere nazaran yağlarda 
fazla  erir ve dolayısiyle ona nazaran daha yüksek narkotik tesire ma-
liktir. 

2) Warburg'un Fermen teorisi: Bu teoriye göre tesir hücrede 
mevcut solunum fermentinin  - (ki bu ad altında hücreler içinde hayatî 
faaliyeti  temin eden oksidasyon vukuunda rol oynayan bir 
ferment  anlaşılır) - faaliyetten  mahrum kalması ve bunun neticesinde 
metabolizma ve iş görme kabiliyetinin azalması suretiyle cereyan etmek-
tedir. Diğer bir deyimle narkotik ile solunum fermentinin  hücreden ka-
çırılması ve bu suretle hücreyi felce  uğratmasıdır. Fakat narkoz sona erin-
ce hücre tekrar eski halini almakta, iş görme yeteneğini kazanmaktadır. 

Eğer narkotik maddenin miktarı fazla  ise, o zaman hücrede devamlı 
değişiklikler vücude gelmekte ve dolayısiyle hücrenin ölümünü mucip 
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olmaktadır. Bu suretle Warburg teorisi narkoz sırasında bazen görülen 
komplikasyonları açıklamaktadır. Warburg'un teorisi az taraftar  bul-
muştur'. 

Lipoid teorisi ise, narkotiklerin organizmaya yayılış tarzını izah et-
tiği halde tesir mekanizmasını tamamen açıklayamamaktadır. 

Kolloid Kimyası Hoeber Teorisi : Plazma cidarında fiziksel  deği-
şiklik bunun tabiî permeablitesinde - (Osmotik olayında) - bir değişiklik 
yapmaktadır ve bu suretle hafif  eriyikler karşısında hücre cidarının 
yoğunlaşması ile iyonların geçme yeteneği azalmaktadır. Bu keyfiyet 
reversibl'dir. Buna karşılık yoğun eriyikler karşısında iyonların geçme 
yeteneği irreversibl bir tarzda artmakta ve nihayet hücrenin ölümünü 
mucip olmaktadır. 

Narkotikler sinir sistemine ne şekilde tesir ederlerse etsinler, pra-
tisyen bir hekim için önemi haiz nokta bu maddelerin sinir sistemi üze-
rine ne suretle, hangi sıra içinde müessir oldukları ve iyi bir narkotiğin 
ne gibi özeliklere sahip olması keyfiyetidir.  Narkozda başarının sağlan-
ması için narkotik maddenin belirli bir sırayı takip ederek sinir sistemi 
merkezine tesir etmesi ve belirli bir sıra dahilinde, belirli merkezleri fel-
ce uğratması icabeder. 

Şirürkal müdahalelere müsaade eden ve hayatı tehlikeye koyma-
yacak narkoz aşağıdaki tarzda yürümelidir : 

1) Beyini çalışmaktan alıkoymalıdır. Bu sebepten her narkozda 
başlangıçta hafif  bir uyarma (exitation) devresi vardır. 

2) Beyinciği çalışmaktan mahrum etmelidir. Bu suretle aklî hare-
ketlerin koordinasyonu kalkar. 

3) Medulla spinalis'i felce  uğratmalıdır. Bunun neticesinde müdafaa 
imkânları kaybolur ve kasların gerginliği zail olur. Bu devre derin nar-
koz safhası  - (Tolerans devresi) - dir. Bu üç devre narkoz için isteni-
len devrelerdir. Bunu takip eden devreler narkozun toksik devresini gös-
terir : 

4) Medulla oblangata'nın tesir altına girmesi. Bu tesir burada bulu-
nan ve hayatî önemi haiz merkezlerden dolayı mümkün mertebe zayıf  ol-
malıdır. 

5) Kalbin narkozu ve neticede felci, 

6) Metabolizmada husule gelen değişiklik : Albuminli maddelerin 
fazla  parçalanmaları. 
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Med. oblangata üzerine olan tesir hayatî önemi bulunan merkezler-
den dolayı en sonuncu olmalıdır ve eğer bu merkezlere tesir olacaksa 
vazomotor (vagus) merkez üzerine olacak tesir, solunum merkezi üze-
rine olacak tesirden sonra olmalıdır. 

Eğer bir narkotik söylediğimiz sırayı takip etmezse iyi bir narkotik 
değildir. Meselâ : Morfin  beyin üzerine tesir ederek acıları azalttığı hal-
de med. spinalis'den önce med. oblongataya tesir ettiğinden iyi bir nar-
kotik değildir. Yukarda bildirilen özeliklere sahip bulunan narkotiğin 
aşağıdaki özeliklere de malik olması istenir : 

1) Narkotiğin idaresi narkoz yapan hekimin elinde olmalıdır. Genel 
narkoz maksadı ile kullanılan maddeler idare edilebilir kabiliyete malik 
olmalıdırlar. Yani narkoz her zaman için derinleştirilebilmeli ve azaltıla-
bilmelidir. Bu özelik ancak uçabilen narkotiklerde mevcuttur. Eter, klo-
roform,  alkol gibi ki, bunlar solunum yolu ile alınarak emilirler ve orga-
nizmadan atılmaları da yine aynı yolla olur. Bunların idaresi narkozu ya-
pan hekimin elindedir. Bunlara mukabil ağız, deri altı, kas -, vena içleri, 
periton içi ve rektum yolu ile kullanılan narkotiklerin tesirlerini uzatmak 
mümkündür, fakat  azaltmak kabil değildir. Bir defa  organizmaya gir-
dikten - (emildikten) - sonra herhangi bir mecburiyet karşısında tesi-
rinin azaltılması veya giderilmesi istenildikte bu tam olarak vaki olmaz. 
Çünkü bu ilâçların organizmada parçalanmaları, atılmaları karaciğer ve 
böbrekler vasıtasiyle olur. Eğer bu organların çalışmalarında bir noksan-
lık mevcut ise veya narkotiğin dozu yüksek tutulmuş ise o zaman yapı-
lacak yegâne iş, semptomatik tedavi tatbikidir. Binaenaleyh bu kabil nar-
kotikler idare edilemeyenler arasında söylenebilir. 

2) Büyük bir uyarma devresi geçirmeksizin narkotiğin tesirinin sür'-
atle başlaması : Uçucu narkotiklerde tesirin başlaması sonulunan hava-
da bahse konu olan narkotiğin yoğunluğuna bağlıdır ve bu narkozu 
yapan hekimin arzusuna tabidir. Burada narkozu yapan hekim önemli 
bir vazife  ile karşı karşıyadır. Daima istenilen narkozu göz önünde tut-
makla beraber, aynı zamanda hayatî merkezler üzerine tesir edebilecek 
toksik miktarı kullanmaktan çekinmelidir. 

3) Doz genişliği : Tolerans devresi ile med. oblangata üzerin-
de felç  yapmak suretile hayatı tehlikeye koyacak genişliğe doz genişliği 
denir. Bu genişlik iyi bir narkotikte büyük olmalıdır. 

4) Narkoz genişliği : ki bu da kandaki narkotik yoğunlukla ölümü 
mucip yoğunluk arasındaki mesafedir,  bu da büyük olmalıdır. 

Narkozun tarihi : Şirürjikal müdahaleler için narkotik ilâçların kul-
lanılmaları geçen yüz yılın ortalarında başlar. Raymondus Lullius 13. 
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yüz yılda tatlı zaçı (eteri) keşfetmiştir.  Nurnberğ'de Eczacı Valerius 
Cordis eterin hazırlanması üzerinde 1542 de bir esas koymuştur. 

Bir İngiliz papazı ve kimyageri olan Josef  Pristley 1772 de Cennet 
gazini bulmuştur. İngiliz kimyagerlerinden Jumphry Davy 1789 - 1800 
yılında Cennet gazinin analjezik tesirini zatî deneylerde isbat etmiştir. 
Amerikalı köy doktoru Cravvford  W. Long, eter narkozu vasıtasile 1842 
de ilk operasyonu yapmıştır. Fakat bunun metodu 1853 de ilk defa  ya-
yınlanmıştır. 

Amerikalı dişçi Horace Wells, dilüe edilmemiş Cennet gazi inhatas-
yonu suretile 1884 de ağrısız diş çekmiştir. Kimyager ve Fizyolog Char-
les Thomas Jackson 1846 da tıb tahsili yapan Morton'a eter vasıtasile 
ağrı hissim kaldırmasını tavsiye etmiş. 16 Ekim 1946 da Morton eter 
narkozu yardımı ile bir hastanın boynundaki tümörü ekspripe (çıkar-
mşıtir) etmiştir. Edinburg'da jinekoloğ Simpson 1847 tarihinde eter ye-
rine kloroformu jinekoloji ve şirürjiye ikame etmiş, bundan bir kaç ay 
sonra Flourens, hayvanlarda kloroform narkozunu bildirmiştir. Bu iki 
çalışma yekdiğerine tabi olmaksızın yapılmış, sonra kloroform narkozu 
hakim olmuş, fakat  kloroformla  narkozda bir çok ölüm olayları husule 
geldiğinden eter ve diğer narkotikler kullanımaya başlanmıştır. 

Flourens, kloretü'in narkotik tesirini 1847 yılında keşfetmiş  ve ay-
nı yılda kloretil narkozu kullanılmaya başlanmıştır. 

I 
İnhalation (Akciğer) narkotikleri 

I 

a) Gaz olan 
Azot protoksid, Etilen, 
Asetilen, Siklopropan v.s. 

N a r k o t i k l e r 

! 

b) Sıvı olanlar 
Eter, Kloroform, 
Etilklorür, Etilbromür, 
Etilasetat, Divinileter v.s. 

ETER, Ether, Aether 

C2H5.O.C2H3 

n 
Parapulmonal narkotikler 

Kloralhidrat, Eunarcon, 
Evipan, Rection v.s. 

Eter, Almanyada Wittenberg Üniversitesi Materia Medica Profesörü 
Valerius Cordus tarafından  (1514 - 1544) keşfedilmiştir. 

Eter, formülünden  de anlaşılacağı üzere iki molekül anhidr alkolün 
birleşmesinden meydana gelen bir cisimdir. Alkol ile sülfürik  asidin des-
tilasyonu suretiyle elde edilir. Bu suretle istihsal edilen eter saf  değildir. 
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içinde alkol, su ve sülfürik  asid bulunur. Bunu önce potas eriyiğinde iki 
gün bırakmak ve sonra damıtmak icabeder, narkoz için yeniden saflan-
dırmak lâzımdır. 

Eterin narkotik tesiri bir tesadüf  eseri olarak anlaşılmıştır. 1848 yı-
lında Boston'da Jackson'un lâboratuvarında bir eter kabı patlıyor, ha-
demesi uyuyor. Bu tesadüf  eterin uyutucu özeliğini keşfe  vesile oluyor. 
1846 da Morton ağrıları dindirmek üzere bir ilâç aradığı zaman Jacksoıı 
eteri denemesini teklif  ediyor ve tecrübe ediyorlar. Boston Hastanesi Baş 
cerrahı - (Operatörü) - Waren ilk büyük operasyonu eterle uyutul-
muş bir hastada yapıyor. 

Fizik özelikler : Berrak, renksiz, oynak, uçucu, özel kokulu ve lez-
zetli bir sıvıdır. Takriben 12 k. suda erir, tuzlu suda daha az erir; alkol, 
kloroform,  benzin, mavi parafin,  karbon sülfür,  esanslar ve katı yağlar-
da her oranda erir; bir kısım su 29 kısım eterde erir. 

Eter, pek kolay ateş alır ve sönük bir alevle yanar. Yoğunluğu 
0,713 — 0,720 dir. 34,5° de kaynar. Kendisi de brom, iyod, kükürt, fos-
for,  reçine, kâfur  ve katı yağları eritir. 

Eter buharının ağırlığı 2,362 dir. Bu sebepten alt tabakaları işgal 
eder. Hava karşısında aydınlık tesiri ile parçalanır, bu sırada aldehid, 
asid ve peroksidler teşekkül eder. Bu maddeler ise solunum yolu üzerine 
irkiltici tesir yaptıklarından narkoz maksadı ile kullanılan eterin bunlar-
dan ari olması icabeder. Bu sebeple narkoz için tamamen saf  ve özel bir 
eter kullanılır ki, buna Narkoz Eteri (Ether pour la narcose, Eether pro-
narcosi) denir. Eter hemen hemen tamamiyle dolu ve en çok 150 sm3 lük 
koyu renkli şişelerde bulundurulur ve serin, karanlık yerde saklanır. 

Eterin narkozdan evvel saflığının  tesbiti lâzımdır. Bunun için de aşa-
ğıdaki muayeneler yapılır : 

1 — Eter, bir süzgeç kâğıdına damlatılırsa, uçtuktan sonra kâğıtta 
yakıcı bir koku bırakmamalıdır Amilalkol, 

2 — 20 sm3 eter, cam kapaklı bir şişede muhafaza  edilmek üzere 
nohut büyüklüğünde taze kırılmış bir parça potas kostik üzerinde bırakı-
lınca, bir saat içinde eter ve potas kostik hiç bir renk almamalıdır, (al-
dehid, vinilalhol), 

3 — Eter potasyum iyodür ile karıştırıldığı zaman 3 saat içinde 
renk sararmamalıdır. Aksi takdirde peroksidlerin mevcudiyeti anlaşılır. 

4 — Eter nesler reaktifi  ile (cıva iyodür, potasyum iyodür) ne renk 
ve ne de buluntı vermemelidir. Aksi halde aldehid mevcuttur. 
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5 — Turnsol kâğıdını kızartmamalıdır. 
Eter çabuk buharlaştığından, lokal olarak tatbik edilirse temas etti-

ği yerde bir soğukluk hissi hasıl olur. Eter buharı irkilticidir. Anestezi 
için hava ile lüzumlu konsentrasyonda karışmış eter buharının bile inha-
lasyonu, ağız ve bronkus mukozasında irritasyon (irkilme) doğurur. Da-
ha yüksek konsentrasyonda eter buharı şiddetli irritasyon, hiperemi, hat-
ta hemorraji husule getirir. Sindirim yolundan alman eter, absorbe (emi-
lir) olur. Fakat anestezide eter yalnız inhalasyon suretiyle kullanılır. 

Solunum üzerine tesiri : Ufak,  subnarkotik dozda eter solunum mer-
kezi üzerine tenbih edici (Uyarıcı) bir tesir yapar. Bu sebepten anestezi-
nin başlangıcında (induction) safhasında  alveoler ventilasyon yükselir. 
Bu yükselme fazla  olursa kandaki C02 azalır (acapine). Akapinin vital 
merkezlerde narkoz kollapsi için müsait bir zemin hazırladığını yukarda 
görmüştük. Yüksek dozda eter, solunum merkezini felç  eder; eter ölümü 
solunum felci  ile olur. 

Dolaşım üzerine tesiri : Anestezi için lâzım olan konsentrasyonda 
eter, dolaşım için zararlı değildir. Eksitasyon devresinde nabız hızlanır 
ve kan basıncı yükselir. Spinal safhada  splanhik sahada bir vasokons-
truksiyon olur. Bunun sebebi, eterin vasomotor merkezler üzerine tenbih 
edici tesiridir. Sempatik gangliyonların nikotin ile felç  edilmesi, eterin 
vasokonstrüktor tesirini kaldırır. Fakat eterin kalb üzerine stimulant 
«Uyarıcı» bir tesiri vardır ki, bu tesir nikotin ile kalkmaz; o halde bu, 
kalb üzerine direkt bir tesirdir. Keza direkt bir tesirle eter deri, kalb ve 
beyin arteriyollerinde vasodilatasyon yapar. Deri arteriyollarınm geniş-
lemesi ile, deri harareti, bilhassa kol, bacak ve ayaklarda yükselir. 

Böbreklere tesiri : Kloroform  kadar fena  tesir yapmaz. İdrarın mik-
tarını biraz azaltır. Bazan inhalasyon tarzında kullanıldığı vakit idrar 
yapmayı keser. 

Karaciğere tesiri : Kloroformunkinden  zayıftır.  Karaciğerin dejene-
rasyonu kloroforma nazaran az olur. 

Etil eterin üstünlükleri ve mahzurları : Eter kolay kullanılabilen bir 
narkotikdir. Gaz narkotiklerle anastezi için muhakkak lâzım olan kom-
plike aletlere ihtiyaç olmadan, basit bir maske ile bile şirürjikal narkoz ya-
pılabilir. Anestizi için lüzumlu dozda eter kalb için zararlı değildir. Eterin 
zararlı tesirini tam, hayvanda görmek kabil olmaz; çünkü yüksek eter 
dozu ile solunum merkezi felç  olduğu zaman, kalbde görülen zararlı tesir 
etere değil, asfeksiye  aittir. Eterin kalb üzerine zararlı tesisini ancak, izole 
kalb preparatında görebiliriz. Eter kalb için bir stimülandır. Böyle ol-
makla beraber ventriküldeki talî tenbih merkezlerine tenbih edici bir te-
siri yoktur, eter tesirinde ventriküler tahikardi ve fibrilasyon  görülmez. 
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Eter anestezisinde daima asidos ve hiperglisemi vardır. Fakat eterin 
karaciğer üzerine tesiri halojen narkotiklere nazaran (kloroform,  v.s.) 
çok daha hafiftir.  Keza bazan eter anestezisinden sonra hafif  bir albumi-
nin kaydedilir. 

İyi bir narkoz için tahminen hacmen % 1 kloroform yahut f/c  4,4 ete-
rin solununan havada bulunması lâzımdır. Derin bir narkoz için '% 0,13 
eter, % 0,035 kloroform icabeder. Ölüm eterde % 0,25 - 0,30, kloroform-
da da 1% 0,08 - 0,09 da husule gelir. Diğer bir deyimle kloroformla  sür'-
atli, tehlikeli konsentrasyon tahassül eder, yahut da tolerans genişliği, 
kloroformda  etere nazaran çok azdır, denilebilir. 

Derin, refleksiz  eter narkozu için, sonulunan havada '% 4 eter bulun-
malıdır. Havadaki konsentrasyon % 7 nin üstüne çıkarsa ölüm tehlikesi 
vardır. O halde eterin narkoz genişliği 1,75 = 7/4 dür. Filhakika narkoz 
esnasında, kanda eterin konsentrasyonu 100 mg % kadardır. Kanda kon-
sentrasyon 160 — 170 mg ı% olursa, solunum felci  tehlikesi vardır. Eter 
anestezisinde ortalama olarak ölüm oranı 10700, kloroform ile narkozda 
ise 2700 de birdir. 

Eter bu üstünlüklerinden ötürü en emin bir anestezik olarak kullanı-
lır. Bununla beraber, eterin bazı mahzurları da vardır. Başlıcası eter bu-
harının irkiltici olmasıdır. Eter buharı tesiriyle bronşlarda fazla  müküs 
ifraz  olunur ve bu bazan solunumu güçleştirir. Diğer bir mahzur, eter 
narkozunda şuurun kalkmasının geç oluşudur; anestezi safhalarından  ev-
vel uzun ve zahmetli bir eksitasyon devresi vardır. Keza narkozdan uyan-
ma safhası  da uzun, zahmetli ve çeşitli eksitayson gösterileri ile olur. 
Eter anestezisinden evvel hastalara cilt altına 20 - 20 mg morfin  hidrok-
lorat ve 1/4 mg atropin sülfat  şırınga edilirse, morfinin  analjezik ve uyu-
tucu tesiri ile hastanın haricî tenbihlere karşı duyarlık eşiği yükselece-
ğinden, ilk saniyelerde eter buharını daha kolaylıkla teneffüs  edecektir, 
serebral safhada  eksitasyon devresi daha kısa ve hafif  olacaktır. Bun-
dan başka eter, eğer Çek usulü ile kullanılırsa kas tonusu kâfi  derecede 
kalkmaz. Morfin  kas tonusunun da kalkmasına yardım edecektir. Atro-
pinin tesiri ile de, tükrük ve bronşlarda müküs ifrazı  azalacağından, tük-
rüğün aspire edilmesi ve bronş sekresyonunun solunumu güçleştirmesi 
mahzuru da giderilmiş olur. Fakat morfin  pupilleyi daraltır, atropin ise 
genişletir. Bunun için anesteziden evvel morfin  hidroklorat veya atropin 
sülfat  tatbik edilirse hastalarda pupille büyüklüğü ve pupille reaksiyonu-
nun kıymeti kalmaz. 

Anesteziden evvel hastayı anesteziye hazırlamak üzere tatbik edilen 
bu droğlara, Narkoz premedication'u denir. Bu maksatla morfin  yerine 
katı narkotikler de kullanılır. 
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Eter anestezisinde mortalitenin (ölüm oranının), onbinde birden da-
ha az olduğunu gördük. Fakat bu rakkama, postoperatif  pnömoni vak'-
aları dahil değildir. Tükürüğün aspire edilmesi ve bronş mukozasındaki 
fazla  müküs sekresyonunun husule getirdiği atelectasie tesirinden akci-
ğerin alt lobunda bir staz olur. Bu sebepten eter narkozundan sonra pnö-
moniye sık rastlanır. 

Büyük bir hasta materyali üzerinde yapılan bir istatistikde eter nar-
kozundan sonra görülen akciğer komplikasyonlarının % 3,4 nisbetinde 
olduğu tesbit edilmiştir. Eter narkozundan açılma devresinde hastalara 
% 5 karbon dioksit inhalasyonu, solunumu tenbih eder ve alveoler ven-
tilasyonu genişleterek alt loblardaki staz'a mani olur. Bu suretle post-
operatif  pnömoni tehlikesini azaltmak kabil olmuştur. 

Eter en çok sinir merkezlerinde, sonra kalbde, böbreklerde, karaci-
ğerde toplanır. Yağ dokularında da çok bulunur. 

Eterin organizmadan atılması : Eterin çoğu akciğer vasıtasiyle uzvi-
yetten dışarı atılır. Böbreklerden hemen hemen hiç atılmaz. Sütle gayet-
le az miktarda çıkar. Gebe hayvanların yavrularının kanında pek az mik-
tarda tesbit edilmiştir. Vücutta yıkılanmaz. 

Eterin vücuttan atılması çabuk olur. İnhalasyon tarzında kullanıl-
dıkta 5 dakika sonra yarısı, yarım saat nihayetinde 2/3 ü, 3 - 4 saat so-
nunda da hemen tamamı uzviyetten atılmış olur. 

ETERİN TİCARETTE BULUNAN PREPARATLARI 

ETER, (Ether sulfurique),  Ether = Dıştan kullanılır. 
NARKOZ ETERİ = Narkotik olarak kullanılır. 
ETER ŞURUBU, Sirop d'ether, Sirupus aetheris 
Terkibi : 2 k Eter 

Ölüm geldiği zaman 100 g de mg olarak : 
Beyin 
Soğan (med. oblongata) 
Karaciğer 
Böbrek 
Dalak 
Kalb 
Kaslar 

1585, 
156 
124 
134 
121 
138 
110 

5 k Alkol 
23 k Su 
70 k Basit şuruptan ibarettir. Ortalama olarak 100 

gramında 2 g eter bulunur. 
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ALKOLLÜ ETER, Ether alcoolise (Liqueur d'Hofmann),  Spiritus 
aethereus 

Terkibi : 1 k Alkol 
3 k Eter karışımıdır. Hafif  kollapslarde ve asabî 

nöbetlerde damla miktarında kullanılır. 
Fizik özelikler : Berrak, renksiz, eter ve alkol kokulu ve tamamen 

uçucu bir sıvıdır. 
ETİL KLORÜR (Kloretil), Chlorure d'ethyle, Aethyli chloridum 

CJLC1 

Fizik Özelikleri : Renksiz, berrak, normal hararette dahi uçan, özel 
kokulu, aynı zamanda yakıcı ve tatlı lezzetli bir sıvıdır. 50 k. suda erir; al-
kol ve eterle her oranda karışır. 

Etil klorür, adi hararette çabuk buhar haline geçtiği için deri üzerine 
püskürtülürse, püskürtülen bölgenin hararetini şiddetle düşürerek, bir lo-
kal anestezi temin eder. Bu özeliğinden ötürü etil klorür ufak,  sathî ope-
rasyonlarda deri üzerine püskürtülerek bir lokal anestezik olarak kulla-
nüır. 

Etil klorür kuvvetli bir narkotikdir. Burun üzerine bir kaç kat hidro-
fil  gaz koyup, üzerine dakikada 60 damla etil klorür damlatılırsa 40-50 sa-
niyede bir analjezi husule gelir. Bu esnada hastanın yüzünden gazı kaldı-
rıp 1 - 2 dakika sürecek ufak  bir operasyon yapılabilir. Hasta bir kaç da-
kikada açılır. Eğer etil klorür inhalasyonuna devam edilirse, bu analjezi 
safhasından  sonra şiddetli bir eksitasyon gelir, bu eksitasyon devresinde 
adale tonusu o kadar yükselir ki, hasta opistotonus halini alabilir. Bu es-
nada hastayı asfeksiye  kadar götüren laryngospasme da olabilir. Bu saf-
hadan sonra, spinal safha  gelir. Fakat etil klorür narkozunun spinal saf-
hasında bulbus'daki vital merkezler (diğer narkotiklerde olduğu gibi) 
mahfuz  kalmaz, Etil klorür anljejisi, ufak  müdahaleler için kolay bir usul-
dür. Hasta şuurunu kaybetmez, yalnız acıyı duymaz ve o esnada olan -
ları hatırlamaz, analjeziden kolay uyanır. Fakat etil klorür ile analjezi bi-
le, büsbütün tehlikesiz sayılmaz. Etil klorür analjesinde mortalite nisbeti 
1/10.000 dir. 

Etil klorür Veteriner Hekimlikte lokal anestezi maksadı ile derinin 
operasyonlarında (yarma, küçük operasyonlar) kullanılır. Bu sebepten 
uzun sürmesi icabeden narkozlarda kullanılmaz. 

İnhalasyon narkotiği olamk üzere köpeklerde 30 - 40, kedilerde 10 -
20 damlası sarhoşluk (yani uyuşukluk) hali hasıl eder. Kısa narkoz mak-
sadı ile köpeklerde 2 - 5 - 1 0 , kedilerde, birkaç santimetre küpün kokla-
tılması maksada yeter. 

33 



ETİL BROMÜR (Brometil,) Bromure d'ethyle, aethyli bromidum 
CzHsBr 

Fizik Özelikler : Renksiz, berrak, uçucu, eterimsi kokulu, ziyayı kuv-
vette kıran bir sıvıdır. Suda erimez; alkolde, eterde, ve katı yağlarda erir. 
Yoğunluğu 1,440, —1,457 dir. 36 — 39° de kaynar. 

ETİL ESETAT, Ether acetique, Acetate d'ethyle, Aethyli acetas 
CIL.COO.C2H5 

Fizik Özelikler : Renksiz, berrak, uçucu, özel ve güzel kokulu, evve-
lâ yakıcı, sonra serin lezzetli bir sıvıdır. 15 k. suda erir; alkol, eter, klo-
roform,  aseton ve benzinde her oranda erir; 1 k. su 25 k. etil asetat'da 
erir. Etil asetat, pek kolay ateş alır. Yoğunluğu 0,896 — 0,900, ve kay-
nama noktası 74 — 77° dir. 

VİNETEN, Ether vinylique (Divinyl Ether), Aether Vinylicus 
CH, : CH.OCH : CİF 

Fizik özelikler : Renksiz, berrak, hafif  eter kokulu, suda az eriyen; 
alkol, eter, kloroform ve asetonda kolaylıkla eriyen bir sıvıdır. 28 — 30° 
de kaynar, eter gibi ateş alır ve parlar. Hava ile karışımı eterinki gibi 
patlayıcıdır. İrkiltici özeliği eterden zayıftır. 

Divinil eter, kısa süren narkozlarda tavsiyeye şayandır. Eter gibi 
ve onun konsentrasyonunda kullanılır. Anesteziye giriş, etere nazaran da-
da çabuktur ve etere nazaran daha fazla  narkoz genişliğine sahiptir. Fa-
kat divinil eterle, kas tonusu tamamen kalkmaz; müsküler relaxtion tam 
olmaz. Bu sebepten divinil eter, küçük operasyonlarda ve doğum sancı -
larına karşı kullanılır. Bulantı ve kusma yapmaz. Fakat irkiltici olduğun 
dan atropinli premedication lâzımdır. 

KLOROFORM, Chloroforme,  Chloroformium 
CHC13 

Kloroform  yahut üç klorlu metan 1831 yılında Fransada s u b e y -
r a n ve Almanyada L i e b i e g tarafından  bulunmuş ve 1847 de S i m p -
s o n tarafından  bayıltılmak suretiyle ilk operasyonda kullanılmıştır. 

Kloroform  yüzde 99 — 99,4 kloroformu ve yüzde 1 — 0,6 mutlak al-
kolü havidir. 

Fizik özelikler : Berrak, renksiz, uçucu, özel koku ve tatlımsı yakıcı 
bir sıvıdır. 150 k. kadar suda erir, tuzlu suda daha az erir; mutlak alkol-
de, eterde, benzolde, katı yağlarda ve esansların pek çoğunda her nisbet-
te erir. Gliserin ile karışmaz. Kendisi iyod (mor renk), kükürt, fosfor, 
parafin,  katı yağlar, reçineler, alkaloidler, kauçuk gibi bir çok cisimleri 
eritir. 62° de kaynar, yanmaz ve parlamaz. 

Kloroform  dilüe alkol ile klorlu kirecin distillasyonu suretiyle elde 
edilir. Fasılalı damıtmalarla saflaştırılır 
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Kloroform  çabuk parçalandığından en çok 60 sm3 lük koyu renkli şi-
şelerde, serin ve karanlıkta saklanmalıdır. Dayanıklılığını sağlamak için, 
içine % 1 alkol ilâve olunur. 

Narkoz maksadiyle özel ve ofisirel  bir kloroform kullanılır ki, buna 
narkoz kloroform (Chloroforme  pour la narcose, Chloroformium pro nar-
cosi) denir. 

Kloroformun  saflığı  aşağıdaki tarzda muayene olunur : 

Argentum nitrat ile muamelede - (serbest klor ve hidroklorik asid 
bulundukta) - beyaz çökelek vermemelidir, sülfürik  asidle çalkandıkta 
(kloretiliden, kloramil, kloretil ve karbon tetraklorür) bir saat içinde sa-
rarmak yahut esmer bir renk almamalıdır. 

Süzgeç kâğıdı üzerine kloroform damlatıldıktan sonra koku bırakma-
malıdır, yahut öksürüğü mucip keskin bir koku vermemelidir. 

Tesiri : Lokal tesiri sinir uçlarını uyarmakla başlar, sonra aneste-
zi husule getirir. Bu sebepten kloroform sathı (perifer)  sinir ağrılarında 
(Neuralgie) ve kas romatizmalarında kloroformlu  zeyt (yağ) halinde kul-
landır. Kloroform  irkiltici özeliğe maliktir. Bu hassası eterden kuvvetli-
dir. Bu sebepten deri ve mukoza üzerine damlatıldıkta bunları hafif  su-
rette yakar ve buhar haline geçerek anestezi hasıl eder. Kloroform,  pro-
toplasmanm bir zehiridir. Antiseptik ve antiparaziter özeliklere de sahiptir. 
Meselâ : % 0,5 (yani binde beş) oranındaki kloroform eriyiği (sudaki) 
tifo  ve kolera gibi bir takım mikropları bir saat içinde öldürür. Daha az 
yoğunluktaki eriyikleri ise bunların üremelerini önler. Bu hassa kloro-
form buharında da vardır. Meselâ : Bir deney tüpüne 1 - 2 damla kloro-
form damlatıhrsa kültürün üremesini önler. 

CHCls : O = HC1 : COCL 
Fosjen 

Kloroform  buharı 
Kolera vibriyonunu 
Tifüs  basilini 
Pyocyaneus'u 
Difteri  basilini 
Koli basilini 
Stapyhl. pyog. aureus'ü 
Strept. pyogenes'ü 
Tetanus sporlarını 
Şarbon sporlarını 
Subtilis sporlarını 
Mezentericus sporlarını 

4 günde 
2 ayda bile öldürmez 

Öldürmez 

10 
20 
20 
20 
20 
30 

10 dakikada 

» 
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(Cetvel : 1) 

Buharı MaMûlû 
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Kloroform'un  asıl önemli özeliği narkotik tesiridir. Narkoz etere na-
zaran daha derindir. Duygu tamamen kaybolur. Kan basıncı düşer, fakat 
kuvvetlenir. 

Şekil : 1 Köpek Burundan kloroform koklatı l ınca refleks tesiri ile tazyik 
düştükten sonra yükselmeye başlıyor. (Özden'den al ınmışt ır ) 



Kalbin zayıflamasından  ve kan basıncının azalmasından karın da-
marlarının felcinden  dolayı karaciğerin volümü artar, tehlike bilhassa 
narkoza başlandığı zaman fazladır.  Trigeminus sinirinin uyarılması ile kal-
bin felci  sonunda, yahut da kalb kasının zarar görmesi ile bir şok doğura-
bilir ki ekseriyetle kalbin masajı ve adrenalin zerki ile bunun önüne geçi-
lemez (2,3). 

Şekil : 3 Tavşan. Kloroform narkozunda kalbin durması periyodik kalb 
masajları ile tedavi edi lmektedir . Beş mükerrer masajla kalb vuruşları 

normale dönmekte ve kan basıncı süratle yükselmektedir . Devamlı 
masajlar a ı müessirdir. (Gunn ve Mart in 'e göre) 

(E . Poulson'dan al ınmışt ır ) 

Kloroform'un  irkiltici özeliği eterden fazladır.  Yalnız anestezi için 
sonulunan havada bulunması icabeden kloroform konsentrasyonu etere 
nazaran takriben 3 - 4 defa  daha az olduğundan kloroform narkozu esna-
sında ağız ve bronş mukozası daha az irkilir, salye ve bronş salgısı daha 
az olur. Bu sebepten kloroform narkozundan sonra aspirasyon pnömoni 
daha seyrek görülür. 

Kloroform  evvelâ serebral durdurucu merkezin felcini  hasıl ettiğin-
den bir eksitasyon devresi hasıl eder. Köpeklerde havlama, atlarda kişne-
meler görülür. Bu eksitasyon kloroform miktarının kandaki yoğunluğu 
% 0,03 ü bulmakla duygusuzluğa inkilâp eder (Depresyon devri). 

Solunuma Tesiri : Kloroform  insanlarda solunum merkezini şiddetli 
şekilde uyuşturur; C0 2 ye karşı duyarlığı kaldırır. Kanda kloroform kon-
sentrasyonu % 30 — 40 mg olursa derin ve tepkisiz anestezi olur. Kon-
sentrasyon '% 50 mg ı geçerse solunum felci  görülür. 

Yüksek derecedeki narkozda kasların tam gevşekliği ve vücudun uç 
kısımlarının zafiyeti,  tepkilerin körleşmesi husule gelir (Tolerans devri). 
Kornea refleksi  en son zail olur. Pupille narkoz esnasında daralır. 

Kloroformun  ilk tesiri beyin ve med. spinalis üzerinde görülür. Fa-
kat med. oblongata ve kalb üzerinde de kısmen tesir husule gelir. Sonraki 
inhalasyonlarda - (Solunumun yavaşlaması, zafiyeti,  durması, kan basın-
cının düşmesi, duraklıyan, küçük nabız gibi) - hayatı tehdit eden be-
lirtiler görülür. 

Kloroformun  kalb ve dolaşım üzerine tesiri kısmen merkezsel ola-
rak damarların gevşemesi, kısmen de kalbin zafiyeti  sonu kan basıncının 
düşmesi suretiyle olur. 
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Kloroform  narkozunda ölüm çeşitli mihanikiyetlerle vukua gelir. 
Narkozun bidayetinde burun mukozasının tenbihi ve bunun neticesi ola-
rak trigeminus sinirini uyarmasile tepkisel olarak teneffüs  ve kalbin dur-
ması ile ölüm husule gelebilir. 

Kloroformun  mahzurları ve üstünlükleri : Kloroformun  kaynama 
noktası yüksek olduğu için sıcak iklimde daha kolay muhafaza  edüebilir. 
Kloroform  inhalasyonunda bronş irritasyonu ve bronş salgısı etere na-
zaran daha azdır. Aspirasyon pnömomi de daha seyrek rastlanır. Keza 
kloroform inhalasyonunda hasta, spinal safhaya  daha çabuk girer ve ek-
sitasyon daha kısadır. Fakat bu üstünlüklere rağmen, bilhassa dolaşım 
ve karaciğer üzerine yukarıda bahsedilen zararlı tesirlerinden ötürü klo-
roform'un  kullanılması gittikçe azalmıştır. 

Veteriner hekimlikte narkotik maksatla, atlarda ve köpeklerde kul-
lanılır. Yalnız zehirlenme tehlikesinden sakınmak için ekseriya saf  klo-
roform yerine - (Narkoz kloroformu yerine) - kloroform katışıkları 
kullanılır. 

Bunların başlıcaları şunlardır : 
İngiliz katışığı (A. C. E. katışığı) : Bu, 1 k. alkol, 2 k. kloroform ve 

3 k. eterden müteşekkildir. 
Bilroth katışığı : Terkibi birer kısım eter ve alkol ile 3 kısım kloro-

formdan  ibarettir. 
Fransız katışığı : Bu 1 k. eterle 2 k. kloroformdan  ibarettir. 

PREPARATLARI 
KLOROFORMLU ZEYT (Yağ), Huile chloroformee,  Oleum chloroformii 

Terkibi : 1 k. kloroform 3 kısım zeytinyağından ibarettir. Berrak, açık 
sarı renkli ve kloroform kokulu bir yağdır. 

KLOROFORMLU SU, Eau chloroformee,  Aqua chloroformii.  Kloro-
formun % 5 oranındaki sudaki eriyiğidir. 

Organizmada koloroformun  dağılması Kanda kloroform hem plasma-
da hem de hematitlerde bulunuyor. Nicloux'un aşağıdaki cetveli hafif,  de-
rin narkozlarda ve hayvan öldüğü zaman başka başka azalarında bulunan 
kloroform miktarını gösterir. Her bir organdaki kloroform miktarı başka 
oluyor. 

100 gramda milig. kloroform 
Narkozun Derin 

başında narkozda Ölümde 

Beyin 26,6 42,8 22,5 
Soğan (Med. oblangata) 31,6 25,7 75,5 
Beyincik 20,7 — 55,8 
Vagus 73,7 114,0 166,0 
Siatik sinir 43,3 50,0 76,3 
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Atardamar kam 28,2 48,1 56,7 
Toplardamar kanı — 44,8 50,8 
Karaciğer 22,8 37,9 46,1 
Böbrek 26,5 27,6 43,6 
Dalak 18,2 19,0 22,2 
Kalb 20,0 — 40,0 
Kas 9,3 — 25,1 
Akciğer — 25,5 
Deri altı yağı 45,1 — — 

Böbrek etrafı  yağı — — 138,0 
(Nioloux'ya göre Özdenden). 
Bu cetvel gösteriyor ki, derin narkozda atardamar kanında % 48,1 mi-

ligram ve toplardamar kanında da 44,8 miligram kloroform bulunuyor. Ya-
ni bu devirde bile dokulara bıraktığı miktar '% 6,8 kadardır. En çok kloro-
form saklıyan organlar arasında sinir merkezleri, vagus, böbrekler, karaci-
ğer ve kalb kası bulunuyor. Bir de kanda kloroform çoğaldıkça dokular-
da da arttığını görüyoruz. 

H C'L 

\ _ c/ 
TRÎCHLORETHYLfiNE  (Trilene) / \ 87° c. da kayna-

c ı c ı 
yan bir likittir. 1 - 2 ml. trilen inhale ettirilirse bir analjezi husule gelir. 
Bu analjezi bir kaç dakika devam eder. Trilen, anestezi yapabilirse de, 
anestezi için kullanılmaz, hele kapalı usûl anestezi için hiç kullanılamaz, 
çünkü NaOH ile temas ederse çok toksik bir cisim olan dichloracetylene 
husule gelir. 

G A Z A N E S T E Z İ K L E R 

Gaz anesteziklerin likid anesteziklerden farkı,  normal atmosfer  ba-
sıncı altında ve 0° c. da gaz halinde bulunmasıdır. Gaz anesteziklerin far-
makolojik tesirleri, esas itiabriyle likid anesteziklerininkinin aynıdır. Fa-
kat bir iki noktada likid anesteziklerden ayrılırlar. Birincisi gaz aneste-
ziklerin tesirinin çok sür'atli olmasıdır. Bir şahsa herhangi bir gaz anes-
tezik inhale ettirsek, anestezinin birkaç dakika içinde husule geldiğini gö-
rürüz. Gaz inhalasyonuna nihayet verilince narkozdan uyanma yine ga-
yet sür'atli olur. Bu mühim farkın  sebebi, gaz anesteziklerin erime coef-
ficient'lerinin  likid anesteziklerininkine nazaran çok daha küçük olmasıdır. 
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Muhtelif  anesteziklerin erime coefficent'leri 
Ether 
Chloroform 
Cyclopropane 
Acetylene 
Oxydum nitrosum 
Ethylene 

15,00 
10,30 
1,15 
0,73 
0,43 
0,12 

Anestezinin çabuk husule gelmesinde erime coefficient'nin  küçük 
olmasının rolü mühimdir. Çünkü anestezinin husule gelmesi için solunum 
havasında, alveollerdeki havada ve akciğer kapiller kanında anestezik 
konsantrasyonun muvazene haline gelmesi lâzımdır. Erime coefficinet'i 
yüksek olan anesteziklerde, meselâ eterde solunum havası alveollere ge-
lince anestezik konsantrasyonu düşer Çünkü erime coefficient'i  yüksek 
olan, yani kanda çok eriyen eteri kapiller kanı büyük bir çekiş kuvveti 
ile mütemadiyen alır. Halbuki erime coefficent'i  küçük olan bir aenste-
zik, meselâ acetylene kanda az eridiğinden kan, bu gazla kolayca satüras-
yon haline gelir ve bir kaç dakika sonra kan ,artık aveol havasından bu 
gazı fazla  nisbette çekmeyeceğinden solunum havası - Alveol havası -
Kan arasında bir muvazene teessüs eder. 

SÎKLOPKOPAN = Cyclopropanum = Cyclopropane (T.F.) 
(Trimethylene) 

C3H6. Renksiz, muharriş olmayan bir gazdır. Havadan 1,5 defa  daha 
ğırdır. Yanıcı ve patlayıcıdır. Bu cisim, tesiri bakımından eterle gaz 
anestezikler arasındadır. Solunum havasında 4 '% konsantrasyonda bulu-
nursa birkaç dakikada analjezi husul egetirir; şuur kaybolmaz. Konsant-
rasyon 15 - 25 '% arasında olursa 5 dakika zarfında  derin, refleksiz  bir 
anestezi olur. Anestezi esnasında hastanın rengi pembedir. Solunum mun-
tazamdır; solunum merkezi ve vazomotör merkezlerin felç  olması için so-
lunum havasında cyclopropane konsantrasyonunun 40 - 45 % e çıkmış 
olması lâz'mdır. Fakat cycloparopane - diğer gaz anestezikler gibi -
yalnız kapalı sistem ile kullanıldığından sistem içinde CO2 bulunmasına 
vazomotör merkezler üzerinde depresyon yapabilir, (acapnie). 

Cyclopropane anestezisi esnasında ventriküler taşikardi görülür. Bu 
taşikardi, inhalasyonun kesilmesiyle kaybolur. 

AZOT PROTOKSİD, Oxydum nitrosum, Protoxyde d'Azote 
NoO (T. F.) 

H 2 C C H 2 
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Bu gaz 1772 de Priestley tarafından  keşfedilmiş  ve 1780 de Humph-
rey Davy tarafından  narkoz tevlit edici bir gaz olduğu gösterilmiştir. 
Renksiz, hemen kokusuz bir gazdır. —89° c. da gaz halinden likid haline 
geçer. Erime coefficient'i  0,47 dir. Azot protoksid molekülü organizmada 
parçalanmaz, ve organizma, bu gazın içindeki 0 2 den oksidasyon için isti-
fade  edemez. 

Azot protoksidin tahriş edici hassası yoktur. Vital fonksiyonlar  üze-
rine de hiç bir zararlı tesir yapmaz. Bir saatten fazla  bir zaman azot pro-
oksid anestezisi altında bulunan bir şahsın, ne solunumunda bir depres-
yon, ne dolaşımında toksik bir tesir emaresi, ne de kan basınında bir 
düşme görülmez. 

ETİLEN, Ethylene Aethylenum 
H2C ~ CH2 

Fena kokulu bir gazdır. Erime coefficient'i  0,12 dir. Bir şahsa 90 % 
etilen + 10 % O2 karışımı inhale ettirilirse, birkaç dakikada tam, reflek-
tiz bir anestezi elde edilir. Anesteziyi temin ettikten sonra 80 '% etilen 
-f  20 % oksijen inhalasyonuna devam etmekle anestezi idame edilir. Ga-
zın inhalasyonuna nihayet verilince, hasta 2 - 5 dakikada arızasızca ken-
dine gelir. Nadiren kusma olur. Anestezi esnasında solunum yavaş ise de 
bu yavaşlama ancak tabiî bir uykudaki kadardır. Dolaşım, karaciğer ve 
metabolizma üzerinde toksik etkisi görülmemiştir. Mahzurları, kokusu-
nun fena  olması ve etilen -f-  oksijen karışımının patlayıcı olmasıdır. 

ASETİLEN, Acetylene 
HC = CH 

Saf  olmayan asetilen phosphide'ler ihtiva eder, bu sebepten zehirlidir. 
Saf  asetilen zehirli değildir; tahriş edici hassası da yoktur. Fakat fena 
kokuludur. 

30 - 40 1% asetilen inhalasyonu ile şuur kalkar. Fakat tam, refleksiz 
anestezi için 70 - 80 % asetilen lâzımdır. Solunum üzerine tesiri yoktur. 
Asetilen vazomotör merkezleri tenbih eder; spanknik sahada vazokons-
triksiyon olur, kalbe gelen verit kam hacmi yükselir, kalb atım hacmi 
artar, perifer  organlar daha iyi kanlanır. Asetilen anestezisinde hastanın 
cildi daha pembedir; operasyon sahasında kanama, diğer anesteziklerle 
uyuyan hastalardakine nazaran daha fazla  olur. 

UYKU İLAÇLARI, HYPNOTİQUES, HYPNOTİCA 
Uyku ilâçları seyyal olmayan narkotik maddelerdir. Bunların az 

miktarları ile, tabiî fizyolojik  uyku hali husule gelir. Yeter dereecdeki 
yüksek dozları az veya çok iyi narkoz hasıl ederler. Narkotiklerde olduğu 
üzere aynı sırayı takip etmek sureti ile merkezsel sinir sistemini felce  uğ-
ratırlar. Böylece önce beyin kabuğunu felç  ederler. Bunlara Kortika hip-
notikleri denir, diğer bir kısmı evvelâ veya aynı zamanda beynin köküne 
de «CAUDEX» tesir ederler ki, bunlara Talamik hipnotikler adı verilir. 
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Bu suretle durdurucu araz (uyarma) husule gelmez. 
Absorbsiyon ve Atılmaları : Bunların emilme ve atılmaları inhalas-

yon narkotiklerinkinden farklıdır.  Seyyal olmayan bu maddeler ya barsak-
tan (Ağız veya rektum yolu ile) emilirler, yahut da enjekte suretiyle ka-
na karışırlar. Tesirleri verilen miktara bağlıdır. Küçük miktarları narkoz 
yapmaz. Oldukça büyük miktarları solnumun felci  ile ölüm hasıl eder. 
Vena içi zerkedilecekleri zaman belirli bir enjeksiyon sür'ati tatbik olun-
malı (dakikada birkaç santimetre küp). 

Uyku ilâçları narkozu idare edilemeyen bir narkozdur. Çünkü bun-
lar böbrekler vasıtasiyle atılırlar. Atılma, akciğer yardımı ile atılan inha-
lasyon narkotiklerine nazaran çok geç olur. Narkotik tesirleri ilâca, dozu-
na göre belirli bir müddet devam eder, aynı zamanda uyku aynen kalır, 
şirürjikal müdahaleler yapılabilir. Uyku ilâçlarının derin narkozu arzuya 
göre değiştirilemez, çünkü bunlar idare edilemezler. 

ESAS NARKOZU: Çeşitli şahsî istidatlardan ve uyku ilâçlarının nar-
kozunu idareye imkân bulunmadığından tedbirli ve dikkatli dozaj yapmak 
ve tercihan büyük miktarlara nazaran küçük dozları kullanmak uygundur. 

Eğer narkoz biraz hafif  olacak olursa ilâcın geri kalan miktarını ver-
mek, yahut inhalasyon narkozu maddeleri kullanmak yahut da lokal anes-
teziklere başvurmak icabeder. 

En eski uyku ilâcı alkolik içkiler olup 8. ci yüz yılda alkol'un destilas-
yonu suretiyle elde edilmiştir. En eski sentetik uyku ilâcı kloralhidrat-
tır, 1869. Bundan sonra Paraldehid 1883, metan 1885 hedonal 1889, sul-
fonal  1888, trional 1900, veronal 1903 yıllarında keşfedilmiştir.  Bunlar ge-
niş ölçüde modern uyku ilâçlarının esas maddelerini teşkil etmişlerdir. 
Böylece barbiturik (barbitur) asid türevleri, mesela: Medinal 1910, luminal 
1912, sudlu luminal 1914, dial 1923, fanodorm  1925, nectal 1926, pernoc-
ton 1929 ve amital 1929, evipan 1930, sudlu evipan 1934, eunarcon 1935, 
nembutal 1935, rectidon 1936 v.s. keşfolunmuşlardır. 

Narkotiklerde önemli olan nokta, bunların idare edilebilme kabiliyeti-
ne malik olmalarıdır. Yani arzuya göre narkotiğin tesiri derinleştirilir ve-
ya hafifletilebilir.  Buna mukabil hipnotiklerde idareye imkân yoktur. Hip-
notikler yavaş yavaş emilirler, vücutta parçalanmaları ve atılmaları tedri-
cî olur. Bunlarda narkoz, ilâcın kullanılış tarzına, emilme keyfiyetinin  ça-
bukluğuna, o maddenin uzviyetteki yayılma tarzına, tesebbütüne ve vücut-
tan atılmasına bağlıdır. Hipnotikler hissî olan çalışmaları azaltırlar, aynı 
zamanda motorik çalışmaları da nötürlerer. 

Uyku ilâçları aşağıdaki sınıflara  ayrılarak gözden geçirilir : 
1) Uretan gurubu, 2) Ure gurubu, 3) Sulfon  gurubu, 4) Aldehid 

gurubu, 5) Alkol gurubu, 6) Aseton gurubu. 
Birinci ve ikinci gurup ilâçlar meseiâ : Verenol, luminal, hemen he-

men hipnotik olarak kullanılırlar. Ekseriyetle tesirleri çok uzun sürmez, 
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bazan alışma sonu tesirleri görülmeyebilir. Buna karşılık tâli ve zararlı 
özelikleri yoktur. Kalbi zayıflatmadıkları  gibi az miktarda alındıkta vaso-
motor ve solunum merkezleri üzerine de tesir etmezler, sindirim cihazını 
da yormazlar. Bu sebepten tercih edilirler. 

I. URETAN GURUBU 
Uretanlar Karbonik asid türevleridir. 

OH NH2 

co C O ^ 
\ \ 

OH OH 
Karbonik asid Karbamik asid 

Karbamik asidin bir H i yerine alkol bakiyeleri (CH3, CJH5, CeHn v.s.) 
girmesiyle husule gelirler. Hekimlikte en fazla  kullanılan etilurtandır. 

URETAN, Urethane (Etilurethane), Uretanum 
Uretan'ın narkotik tesiri 1886 yılında S c h m i e d b e r g tarafın-

dan bulunmuştur. N H? 

X 
0=c 

\ 
OC2H5 

Uretan 
Fizik Özelikler : Renksiz, hemen kokusuz, tuzlu ve serinletici 

lezzetli billûrlar veya beyaz billûrsel bir tozdur. 1 k. suda, 0,6 k. alkolde, 
1 k. eterde, 1,5 k. koroformda,  3 k. gliserinde, 20 k. zeytin yağında erir. 
Eriyikleri sterilize edilmez, çünkü hararette ayrışır. 

Şekil : 4 Orta dimağda bulunduğu kabul edilen uyku merkezi (noktal ı hat ile çev-
r i lmişt ir . Aq. sylvius kanalı . Hy. Hipofiz, I. infundibulum. O chiasma nervi optici, Th 
Thalemus cpticus, V , - V üçüncü ve dördüncü ventriculus. Dik çizgilerle örtülü alanın 

hastalığı uyku, yatay çizgili mınt ıkanın hastalığı uykusuzluk yapıyor. 
( V . Lesnoma'ya göre Özdenden), 
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Emilmesi : Ağızdan alındıkta sindirim kanalında çabuk emilir. Uzvi-
yette parçalanır ve ure husule gelir. Uretanın kan dolaşım ve solunum sis-
emleri üzerine zararlı tesiri yoktur. 

Yetkinlere bir defada  3 - 4 g, Kaşe içinde toz, yahut posyon tarzında 
/erilir. Tesiri zayıftır.  Çocuklara kg. vücut ağırlığı için 0,05 g miktarında 
ullamlır. Bunlar da tesiri iyi bir narkotiktir. 

APONAL (Amylurethane) 

NH2 

oc 
\ 

0 - « 5 h 1 1 

Aponal 

Fizik özelikler : Beyaz, bil'ûrsel, kâfuru  andıran kokulu, suda erime-
yen bir tozdur; alkolde, eterde, gliserinde kolaylıkla erir. Hafif  tesirli 
bir hipnotikdir. 

Dozu : yetkinlere 1 - 2 g. 

HEDONAL (Methylpropylcarbinolurethane ) 

NH2 

Ü C
X CH3 

OC H 

\ 
C3H7 

Hedonal 
Fizik Özelikler : Renksiz, hemen kokusuz, tuzlu ve serinletici lezzetli 

bir tozdur; suda % 1 oranında erir. 
Dozu : Hipnotik olarak 0,5 - 2 g. miktarında kullanılır. 

VOLUNTAL (Trichlor ethylurethane ) 

NH2 

/ 
oc 

\ 
O.C M2CI3 

Voluntal 
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Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel, hemen kokusuz, acı lezzetli bir toz-
dur; soğuk suda az erir (% 1), eterde çok erir. 

Voluntal sedatif  tesire malik olup hafif  uyku hasıl eder. Organizma-
da sür'atle ayrışır, bu sebepten tesiri kısadır. 0,5 - 2 g miktarında kul-
lanılır. 

EUPHORÎN (Phenylurethane) 
NH.C 6 H 5 

oc 

O.C2H5 

Euphorin 
Fizik Özelikler : Beyaz, kokusuz, suda güçlükle, eterde ve alkolde ko-

laylıkla eriyen bir tozdur. 
Hafif  tesire malik bir hipnotiktir. 

II — URE GRUBU UYKU İLÂÇLARI 
Bu gurupta bulunan uyku ilâçları hekimlikte önemli yer almaktadır. 

Ürenin formülü  : ^ n h 2 

oc 
\ 

NH2 

Ure 
Buna nazaran ure karbonik asidin bir diamidi gibi telâkki edilebilir. 

Kendisinin hipnotik özeliği mevcut değildir. Fakat bunun bir veya bir 
kaç hidrojeni yerine asid bakiyeleri girmekle ureid'ler meydana gelir ki, 
bunlar hipnotik hassaya maliktirler. 

Ureidler iki guruba ayrılırlar. Birincisinde yalnız bir amin gurubu bir 
asid bakiyesile birleşmiştir, (monoureid). Monoureid'ler vücutta çabuk 
üreye ayrılıp çıkar. Bunların tesiri hafiftir.  Her iki amim gurubunun iki 
organik asid kohile birleşmesinden meydana gelen diureid'ler kuvvetli uy-
ku ilâçlarıdır. Bu sınıfta  ure ile malonik asidin birleşmesinden çıkan bar-
biturik asid birleşiklerini mütalâa edeceğiz. 

BARBİTURIKLER 
Barbitürik asid, ure ile malonik (malon) asidin muamelesi ile elde 

edilir: 
O H O H II I II I 
C - I O H H ı - N H V C 

\ / \ \ 
. . . . . = / C = ° * 2 H 2 ° 

C -ıOH H! - N H C N II I II I 
O H 0 H 

Malonik asid Ure Barbitürik asid 
45 



Barbiturik asidin kendisi narkotik özeliğe malik değildir. Bunun kar-
bona bağlı hidrojenleri yerine metil CH3, etil C2H5, propil CsHt, butil 
C4H9, fenil  C6H5. gibi guruplar girmekle çeşitli uyku ilâçları meydana 
gelir. 

H 0 
1 11 ' " i CHi 

/ \ CjH, 
o=c 

\ / CıHıj 
' n — c ;H-I II 

H 0 

Barbiturik asid 

-J Celi, 

Meselâ barbital gibi ki, barbital barbiturik asidin karbona bağlı hid-
rojenleri yerine birer etil gurubunun girmesiyle husule gelen bir cisimdir: 

0=CV 

H 0 

^ — < \ IH I G I H , 

N C I H ı R TT 
l-.J O2M.İ H 0 

Barbital (Veronal) 
Şu halde kimyaca barbital bir dietilbarbiturik asid'dir. 

Barbiturik asid diğer bütün hafif  asidlerde olduğu üzere suda güç-
lükle (yani az) erir. NH gurubunun hidrojeni yerine sodyum yahut di-
ğer alkali madenler girmekle sudaki erime yeteneği artar. 

Na 0 I. II 

o=c 

,N 0 CjHg 

•sr—s 
H 0 

Sodik dietilbarbitürik asid 
Barbiturik asid tuzları suda kolaylıkla erirler. Eriyikleri kuvvetli al-

kali reaksiyona maliktirler, aynı zamanda dayanıklı değillerdir. Bu se-
bepten majistral tertiplerin hazırlanmalarından çekinilmelidir. 

BARBİTAL, Barbital, Barbitalum 
Acide diethylbarbiturique, Diethylmalonyluree. 
Fantazi adları : Veronal, Malonal, Barbitonum. 
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Barbital 
Fizik özelikler : Kokusuz, hafif  acı lezzetli, yarı şeffaf,  renksiz, bil-

lûrsel, ufak  safihalardır.  Takriben 170 k. 20° deki suda, 17 k. kaynar 
suda erir; alkolde, eterde, sud lesivinde, kolay ve kloroformda  güç erir. 
Eriyikleri turnsol kâğıdını kızartır. 

Barbital ilk defa  1903 yılında E. F i s c h e r tarafından  hazırlanmış-
tır. 

Barbitalin sudlu bileşiği m e d i n a 1 adiyle anılır. 
Emilmesi ve atılması : Veronal ağızdan alındığı zaman kolay emilir. 

1/2 ve nihayet 1 saat sonra tesirini gösterir. Çoğu böbreklerden çıkar. 
Verilen miktar fazla  değilse idrarda verilenin % 70-75 i bulunur. İik 
saatlerde ı% 50 si, 48 saat sonra '% 75 i, 72 saat sonra !% 80 i çıkmış 
bulunur. Bu sayılar gösteriyorki, veronal vücutta biriken bir maddedir. 
Bu sebepten tesiri uzun sürer ve hatta ertesi gün sersemlik, uykuya me-
yil, bazan baş dönmeleri ve kusma gibi hoş olmıyan belirtiler görülür. 
Diyüretikler bu atılmayı kolaylaştırır. Vücutta veronal karaciğer, böb-
rek, kas, beyin ve serebroşpinal sıvıda kalır. Kanda daha çok hematiler-
de bulunuyor 

Sinir Sistemine Tesiri : Veronal bütün barbiturikler gibi beyin kor-
teksinden ziyade orta beyine ve uyku merkezlerine tesir eder. Hayvan-
larda uyku getiren miktar (0,12/Kg ) damara şırınga edildiği zaman bile 
uyku hemen gelmez. İlâcın miktarını çoğaltmakla bu devreyi kısaltmak 
kabil olmaz. Bunu veronalin kanda evvelâ sudla birleşmesine ve sonra 
hücrelerde yavaş yavaş tekrar ayrılmasına atfediyorlar.  Filhakika sudlu 
veronal lipoidlerde erimediği halde veronal erir. Uyku devresinde refleks-
ler biraz şiddetlenir. Bu suretle veronalin tesiri kloralinkinden ayrılır. 
Veronal korne hissini güç kaldırır. Bununla beraber veronal narkoz ya-
par, ve uyutulan hayvanlarda ameliyat yapılabilir. 

Dolaşıma tesiri : Kalb üzerine tesiri zayıftır.  Damarları hafif  geniş-
letir. 

Solunuma tesiri : Solunum terapötik dozların kullanılmasiyle deği-
şikliğe uğramaz. 
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Kullanılması : Asabî uykusuzluklarda 0,25 - 0,5 nihayet 0,75 g ve-
rilir. Bir gramdan fazlası  zehirlenme belirtileri gösterebilir. 

Uzun zaman kullanmamak, 8 - 1 0 günde kesmek doğrudur. Melan-
koli gibi asabî vak'alarda 1 g a kadar gidilir. Öksürüklü hastalarda ko-
dein veya dionin ile karışık verilir. Deniz tutmasına karşı sudlu veronal 
(Medinal) tercih edilir. 

Böbrek hastalıklarında atılma durur, az miktarı ile bile koma gele-
bilir. Karaciğer hastalıklarında da verilmemelidir. 

FENOBAEBITAL, Phenobarbital, Phenobarbitalum 

Fantazi adları : Luminal, Gardenal, Phenobarbyl 

Fizik özelikleri : Beyaz, kokusuz, hafif  acımsı lezzetli, billûrsel toz-
dur; 40 k. kaynar suda, takriben 1100 k. 20°' deki suda, takriben 10 k. 
alkolde, takriben 15 k. eterde ve 40 k. kloroformda  erir; alkalilerde ve 
alkali karbonatlarda erir. 

Fenobarbital 
Fenobarbital, barbitalde olduğu üzere geç olarak emilir. Organizma-

da uzun müddet kalır. Bu sebepten devamlı bir tarzda verilmesi doğru 
değildir. Çünkü geç atıldığından ilk alınan miktar organizmadan atılma-
dığından doz miktarı artarak zehirlenmeler meydana getirebilir. 

Kullanılması : Epilepsi tedavisinde 0,03 - 0,1 g miktarında kullanı-
lır. 

MÜNHAL FENOBARBİTAL (Sodik luminal), Phenobitale soluble 
(Luminal sodique), Phenobarbitalum solubile. 

H 0 

ı ıı 
Na 0 

Münhal Fenobarbital 
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Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, acı lezzetli, billûrsel bir tozdur; 
1,2 k. suda erir, alkolde güç erir; eterde erimez. Eriyiği turnsol kâğıdını 
mavileştirir. 

Ticarette 0,22 ve 1,2 g lık ampullerde (ampul içinde toz halinde) 
bulunur. 

Veteriner hekimlikte domuz, köpek ve kedilerde sedatif  ve hipnotik 
maksatla kullanılır. 

Sudlu luminal perifer  damar kramflamda  spazmos giderici tesire 
maliktir. Bu sebepten genel damar kramflarmda  (pektor angininde, hi-
pertonik hallerde), mide ve barsak kanalının spazmoslarında (spazmos-
lu mide - barsak sancılarında) kullanılır. Sancı ilâcı olmak üzere bilhas-
sa atların vagotonik mide - barsak sancılarında tavsiyeye şayandır. 

Dozu : Köpek ve kedilere kg vücut ağırlığı için 0,06 g miktarı su-
da eritilerek kas içi zerk suretiyle, erişkin domuzlara yine aynı yolla 
1,2 g verilir. 

MEDİNAL (Veronal sodique) 

Medinal, Veronal (Barbital) in sudlu bir tuzu olup, acı lezzetli, su-
da kolaylıkla eriyen bir tozdur. 

Ticarette 0,5 g lık tablet şeklinde de bulunur. Eriyiği (sudaki) kuv-
vetli alkali reaksiyona maliktir, kaynama esnasında ayrışır. 

Medinal uzviyetten geç atılır ve kullanıldığının ertesi günü de uy-
ku hali devam eder. Tedavi hududu dahilindeki dozun kullanılması ile 
zararlı talî tesiri görülmez, yalnız şahsî istidatlar dolayısiyle çok gayrı 
muayyen zehirliliği olup, her şeyden önce damar felci  hasıl edeceğini iti-
bar nazarına almak lâzımdır. 

Bazı şahıslarda (baş dönmesi, kusmaya temayül) can sıkıcı belir-
tiler görülebilir. 

Deri altı yolla 5 ml. % 10 eriyiği, rektal 0,5-1 g 20 kısım suda eri-
yik halinde kullanılır. 

Maksimal dozu : 0,5 -1,5 tablettir. 

PERNOCTON 

Butil — B — bromalil sodyum barbiturat'dır. Ticarette % 10 eriyik 
tarzında bulunur. 

Narkoz için vene şırıngası 1927 de R. B u m m tarafından  teklif  edil-
di, kuvvetli bir narkotikdir. 
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Barbitürik asid Pernocton 
Bromalü gurubu vücutta sür'atle tahallül eder. Bu sebepten pernoc-

ton'un tesiri çabuk zail olur ve hastalar az zamanda uyanır. 
Fizyolojik tesiri : Pernocton hayvanlarda evvelâ tabiî uykuya ben-

zer bir uyku ve sonra narkoz getirir. Refleksler  bir zaman şiddetlenir. 
Narkoz devresinde korne hassasiyeti kaybolur. Bu cismin uyku getirmek 
kabiliyeti veronalinkinden 6 defa  kadar daha faz'adır.  Solunumu durdu-
ran miktarı narkoz yapan miktardan 1 misli fazladır. 

Pernocton hayvanlarda kiloya 0,01 g şırınga edildiği zaman başlan-
gıçta tazyik \% 35 kadar sür'atle düşer. Sonra yavaş yavaş eski haline 
gelir. Vuruş adedi >% 50 kadar çoğalır. 

Kiloya 0,01 - 0,02 g solunumu sathîleştirir, evvelâ çabuklaştırır, 
sonra yavaşlatır. Ölüm sonulumun durmasiyle olur. 

Böbrek ve karaciğere tesiri ehemmiyetli görünmüyor. 
Kullanılması : Bir gece evvel hastaya 0,1 lik 1 - 3 tablet noktal 

(isopropilbromalilbarbiturik asid) verilir. Ertesi sabah operasyondan 
yarım saat evvel 0,01 g morfin  ve 0,00 1/4 g atropin sülfat,  çeyrek 
saat evvel de vene gayet yavaş pernocton şırınga edilir. Kilo ba-
şına 7 - 8 miligram hesabiyle 12,5 kiloya 1 sm3 (0,1 g). Zayıflarda  6 mi-
ligrama inilir, kuvvetlilerde 10 miligrama çıkılır. Narkoz 20 dakika ka-
dar sürer. Bu narkozla Korne duygusuz, fakat  veter refleksleri  kaybol-
mamıştır. Operasyon günü hep uyuklama ile geçer. Pernoctonla küçük 
operasyonlar yapılabilir. Uzun operasyonlarda eterle veya eter kloro-
form ile narkozu derinleştirmek lâzımdır. Pernoctop ile uyarma belirti-
leri görülebilir. Morfin  - Atropin bunu önler. 

EUNARCON 
H 0 I II 
N C C H 2 - C B r = C H 2 

/ 
0 = c ^ C H 3 

— C CH 
I II \ 

H 0 \ 
CH3 
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Isopropil - B - Bromalil - N - Metil sodyum barbiturat olup ticarette 
% 10 eriyik şeklinde bulunur. 

Kısa narkoz maksadiyle vena içi yolla 3 - 5 em3 miktarında kullanı-
lır. Maksimal dozu 10 cm3 dür. 

NEMBUTAL 

?, 9^3 
Na-O-C 

N C 

/ v 
N C 
I 

^CH-CH2-CH2-CH3 

C2H5 
H O 

Nembutal, Pentobarbital sodyum'dur. 
Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, acı lezzetli, billûrsel tozdur. Suda, 

alkolde erir. Barbiturikler içinde tesiri çabuk ve toksitesi nisbeten az 
olanlarından biridir. Vücutta karaciğer tarafından  tamamiyle yı-
kımlanır. Uyku için ağızdan veya rektumdan 0,1 g çırpınmalara karşı ya-
vaş ve fasıla  ile vene 0,3 - 0,5 g, operasyona hazırlamak için akşamdan 
0,1 g ve operasyondan 2 saat evvel 0,1 - 0,2 g daha ağızdan verilir. 
Çocuklarda, operasyona hazırlamak için yaş başına 0,03 - 0,04 g lık şaf-
lar kullanılabilir. Şafın  tesiri 2 - 4 saatte başlar. 

Doğum ağrılarını durudurmak için serviks açıldıktan ve kontrasiyon-
lar muntazam ve sık (5 dakikada) gelmeye başladıktan sonra ilk doğu-
ranlarda 0,3 - 0,4 ve evvelce doğurmuşlarda 0,2 - 0,3 g verilip, lüzumun-
da 2 - 3 saat sonra 0,1 g daha verilir. 

PHANODORME 

H 0 

N C C 6 H 9 I II 
H 0 

Phanodorme, Cycloheksenil - Barbiturik asid 
Luminal'in fenil  gurubuna dört hidrojenin girmesile husule gelen 

bir barbitur asidi preparatıdır. Bünyeye giren bu 4 hidrojen, hem ilâcın 
tesirini arttırır, hem de organizmada daha çabuk oksidlenmesini sağlar. 
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Fizik özelikler : Beyaz billûrlardır. Soğuk suda az, sıcak suda çok 
erir. 

Phanodorme (Cyclobarbital), Luminale nazaran az zehirlidir. 
Phanodorm, hafif  analjezik ve hipnotik özeliklere maliktir. 

Hipnotik maksatla 0,2 g lık tabletlerinden 1/2 - 1 tane kullanılır. 

SODYUM HEXOBARB!TAL, Heksobarbitalum natricum, Heksobarbital 
sodique (T. F), Patent ismi Evipan sodique. 

N - methyl - cyclohexenylmethylbarbiturant'ın sodyum bileşiğidir. 
Damar içine mutad doz, bir defada  1 g a kadar; maksimum doz bir 
defade  1 g, 24 saatte 1 g. 145° c. da eriyen beyaz kristalize bir tozdur, 
toller haline geçerler : 

Hexobarbitalum natricum'un tesiri çabuk başlar; eliminasyonu da 
sür'atlidir. Bir tavşana intravenöz olarak kilo başına 40 mg Hexobarbi-
talum injekte edersek narkoz hemen başlar; fakat  20 dakika sonra hay-
vanın uyanmaya başladığını gösteren alâmetler belirir. Eğer bu sefer 
20 mg/Kg injekte edersek narkoz yeniden teessüs eder. Demek ki, bu 
cisim terapötik dozda tatbik olunursa 50 •% si 20 dakikada elimine olu-
yor. Hexobarbitalum natricum'un eliminasyonunda karac;ğerin büyük 
ehemmiyeti vardır. Bunun için karaciğer hastalıklarında Hexobarbitalum 
kullanılmaz. 

KuIIandışı : 10 '% solüsyonundan vena içine evvelâ 2 - 3 ml şırın-
ga edilir. Hasta uyur; bunu müteakip anestezi dozu tatbik edilir. Anes-
tezi yarım saat sürer, hasta yavaş yavaş uyanır. Eğer anestezinin de-
vamı isteniyorsa ilk verilen dozun 50 % si vena içine yavaş yavaş tat-
bik edilir. 

Hexobarbitalum solunum merkezini uyuşturur. Bunun için hexobar-
bitalum'la anestezi yapılırken 5 '% C02 + 95 <% 0 2 ihtiva eden tüpler 
ve analeptikler hazır olmalıdır. Hexobarbitalum, bazan klonik konvulsi-
yonlar da yapabilir. 

THlOBARBtTURATE'LAR 

Thiobarbiturique asidin 5 pozisyonuna muhtelif  gurupların gelme-
siyle narkotik etki gösteren bileşikler meydana çıkar. Farmako'oji bakı-
mından bunların tesiri N - Methylbarbiturate'lar gibidir. 

THÎOPENTALUM NATRİCUM CUM NATRII CARBONATE 
= Thiopental sodique - carbonate de sodrum 
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5 % solüsyon halinde kullanılır. Bu drogla tam bir adale gevşeme-
si temin edilebilir. Bu sınıftan  Thioamytal'ın tesiri de thiopental sodium 
gibidir. 

KEMITAL SODİUM = Sodium cyclohexenylallylthiobarbiturate 
Thiopental sodium'a nazaran 1/3, evipan sodium'a nazaran da 1/2 

nisbetinde daha müessirdir. Thiobarbiturate'ların narkoz genişliği evipan 
sodik'e nazaran büyüktür. 

BAZAL NARKOZ 

Etil klorür veya bazı barbituratlarla analjezi yaparak operasyon 
yapılacak hastayı inhalasyon anestezisine hazırlamak usulüne Basis nar-
kozu denir. Henüz yatağında iken yapı1 an bir bazal narkoz, hastayı ope-
rasyon salonunun verebileceği heyecandan ve inhalasyon anestezisinin 
serebraJ safhasındaki  eksitasyon devresinden korur. 

PROMINAL, phemitone 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel bir tozdur. Suda hemen hiç 
erimez, alkolde erir. Terkipçe diğer barbituriklerden farkı  ure bakiyesin-
deki NH nın H si yerine bir metil (CH3) girmesidir. 

Bu değişiklik organizmada, sür'atle ayrışmasını ve tesirinin sürek-
siz olmasını mucibolur. Prominal, N - metilluminal'dır. 

Tesiri luminalinkine benzer, fakat  daha hafifdir.  Sedatif  olarak 
0,05 - 0,1 g, hipnotik olmak üzere de 0,2 - 0,4 g miktarında kullanılır. 

Prominal, küçük miktarlar halinde Hypertonie, Migraine ve Psycho-
se'da da kullanılır. 

MEDONİN (Sikloheptenil - Barbiturik asid) 

Suda güçlükle eriyen, Pentenil ve Heksenyl bileşiklerine nazaran 
büyük terapötik genişliğe malik bir sicimdir. 

0,1 - 0,4 g miktarında hipnotik maksatla verilir. 

CODEONAL. Tabletlerinde 0,15 g sudlu veronal ve 0,02 g kodein 
bulunur. 

SOMNACETÎNE : 0,30 g sudlu veronal, 0,025 g kodein ve 0,25 g 
fenasetini  ihtiva eder. 

VERAMON. 1 Molekül veronal ve 2 molekül pramidon'dan müte-
şekkildir. 
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Hipnotik tesiri azdır. Daha ziyade ağrıları kesmek için günde 0,5 -
1,5 g miktarında kullanılır. 

ÎPRAL. Parabarbital. Kalsyumlu ve sodyumlu tuzları vardır. Her 
iki tuz da suda erir ve çabuk imtisas eder. Tesiri veronalmkine benzer. 
2 defa  kadar daha şiddetlidir. Miktarı 0,15 - 0,25 g dır. 

SONERİL, Soneryl, Neonal, Stoval. İnce, billûrsel tozdur. 300 k. 
kadar suda erir. Alkolde daha fazla  erir. 1 k. Sonerile 2 k. piperazin ka-
tılırsa 1 sm3 suda 5 santigram Soneril eritilir. Söneri lin uyku getirmek 
kabiliyeti, veronalinkinden 5 defa  kadar daha fazladır.  Hayvanlarda kilo 
başına 3,5 santigram narkoz yapar. Kilo başına 0,09 g öldürür. Vene 
şırınga suretiyle narkoza hazırlamak için tavsiye edilmiştir. Uyku için 

AMYTAL. Beyaz, kokusuz, acı lezzetli billûrlardır; suda hemen hiç 
erimez; alkolde, eterde erir. Veronalden 6 defa  daha şiddetli bir uyku 
ilâcıdır. Toksitesi 5 defa  daha fazladır. 

Sodyum tuzu suda erir. Bu tuzun eriyiği vene şırınga için kullanılır. 
Bu ilâç ihtilaca karşı pek tesirlidir. Tavşanı 4 defa  öldürücü doz kokain-
den, 7 defa  öldürücü strikninden kurtarabiliyor, insanlarda striknin ve 
pikrotoksin zehirlenmelerinde % 2 eriyiği vene şırınga suretiyle muvaf-
fakiyetle  kullanılmıştır. 

Tetanozda da verilir. Dozu, vak'anın ehemmiyetine göre tayin olu-
nur. Uyku için 0,1 - 0,3 g 

Genel narkoza hazırlamak için kilo başına 0,01 g amital sodyum 
vena yolu ile veya kiloya 0,01 - 0,015 lavman suretiyle kullandılar. Do-
ğumda ağrılar muntazam ve sık gelmeye başladıktan sonra '% 10 eriyi-
ğinden 5 - 6 sm3 kasa şırınga veya % 3 eriyiğinden 30-30 sm3 lavman. 

Fizik özelikler : Renksiz, parlak, acımtrak lezzetli, billûrsel bir toz-
dur. Suda güçlükle (300 de 1), kaynar suda kolaylıkla (50 de 1) oranın-
da erir. 

Organizmada sür'atle parçalanır. Ure, su ve karbonik asid hasıl 
eder. Ağızdan ahndıkta çabuk emilir. Tesiri 15 - 30 dakika sonra görü-

0,1-0,2 g 

DİAL. Acide diallylbarbiturique. 

NH—CO CH2-CH=CH2 

Dial 
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lür. Veronale nisbetle tesiri 4 defa  daha şiddetlidir. Bunun getirdiği uy-
kuda da refleksler  şiddetlenir. Miktarı kâfi  olduğu zaman bazı ihtilâcı 
hareketler de görülür. Fazlası koma getirir. Ölüm daima solunum mer-
kezinin felcile  olur. 

Kullanılması : Sade uykusuzluğa karşı 0,1 - 0,2 g, psikozlarda 0,2 -
0,3 g miktarında kullanılır. 

Ticarette 0,1 g lık tablet şeklinde de bulunur. 
Dial liquide (Dial sodique) in 30 damlası 0,1 g diale mukabildir. 

Ampulleri de vardır. Günde 0,5 gramı geçmemelidir ve bir kaç gün son-
ra ilâcı terketmelidir. Az miktarda dial sedatif  gibi de tavsiye edilmiştir. 

Dial'e başka maddeler karıştırılarak yeni ilâçlar yapılmıştır. 
CİBALGINE. 3 k. Piramidon ve 1 k. dial. Ağrılara karşı verilir. 

0,25 g lık komprimeleri, sm3 0,25 g ı havi ampulleri ve eriyiği vardır. 
Günde 1 - 3 tablet ve ampul veya 20 - 60 damla. 

HtDANTOJNLt BİLEŞİKLER 
O II c • - N - H 

N-
I 
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Hydantoine 

C 6 H 5 S 
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Phenylethylhydantoıne 

N-I 
H 

-C —O-Na 

Diphenylhydantoine sodium 

Barbitürik asid bir maloniluredir. Hidantoîne de bir glikolilure'dir. 

NIRVANOL (Phenylethylhydantoıne). 
Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel bir tozdur. Suda pek az erir (1 

= 1650), 110 k. sıcak suda erir; 20 k. alkolde, 200 k. eterde erir. 
Tesiri : Luminalin tesirine benzer. Kalb ve solunuma tesiri daha azdır. 

Kore tedavisinde 10 yaşlarında bir çocuğa günde 3 defa  0,1 g tavsiye 



edilmişti. Tedavinin ikinci haftasında  deride döküntüler ve ateş görülür, 
ilâcı kesmek lâzımdır. Kanda eosinofiller  artar, granulasitopeni olur. 
Konjonktivit, ödem, ağır dermatit, nefrit,  ve şuur bozukluğu görülmüş-
toller haline geçerler : 

III. S U L F O N G U R U B U 

Asetonlar merkaptan denilen kükürtlü cisimlerle birleşerek mrekap-
toller haline geçerler : 

CH3
 C H 3 X > ~ C 2 H 5 

.C^OJ + 2 ( C 2 H 5 S ! H J) / C \ + H 2 ° 

CHJ CH3 S - C 2 H 5 

Aseton Etilmerkaptan Etilmerkaptol su 
Etilmerkaptol eksijenle birleşerek sulfonal  husule gelir : 

CH3 S C 2 H 5 

C H S ^ 5 C 2 H 5 

o / /nxo 
Sulfonal 

Sulfonal'in  formülüne  dikkat edilirse Dietil - sulfon  - dimetilmetan 
olduğu kolaylıkla anlaşılır. Sulfonalin  bir metilinin yerine bir etil girdik-
te trional, her iki metil etil ile tebdil edilirse o zaman tetronal husule 
gelir. 

Bunların her üçü de uyku hasıl ederler. Yalnız etil cezri artmakla 
bu tesir çoğalır, buna mukabil bunların zehirlilikleri de etil gurubu art-
makla yükselir. Toksiteleri hasebiyle bugün barbiturik asid türevleri 
bunların kullanılmalarını sınırlamıştır. 

Bu gurupta bulunan ilâçların başlıcaları şunlardır : 

SULFONAL, Sulfonal,  Sulfonalum 
CH3 SO2.C2h5 

' c \ c h 3 ' S02.C2H5 

Sulfonal 



Sulfanol  1885 yılında Baumann tarafından  hazırlanmış ve 1888 de 
Kost tarafından  hipnotik tesiri keşfedilmiştir. 

Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, lezzetsiz menşurî (konik) bil-
lûrlar veya beyaz billûrsel tozdur; takriben 500 k. suda, 100 k. eterde 
ve 4 k. kaynar suda, 60 k. alkolde, 2 k. kaynar alkolde, 4 k. kloroform-
da erir. 

Tesiri : Sulfonal'in  emilmesi geçtir. Bu sebepten tesir insanlarda 
2 - 3 saat sonra kendini gösterir. Uzviyette uzun müddet kalır. Hasıl et-
tiği uyku 4 - 8 saat sürer. Geç atıldığından organizmada birikme mah-
zuru vardır. 

Sulfonal'in  öldürücü miktarı çok değişir. 5 gramla ölenler vardır; 
günlerce 5 g alıp zehirlenmeyenler de çoktur. Angor pektoris ağrılarını 
uyandırabilir; az kullanılır. Günde 1 - 2 g 

Trional, bir Dietilsulfonmetilmetan'dır. 
Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, parlak safihalar  halinde billûr-

sel bir maddedir. 450 k. suda, 14 k. alkolde erir. 
Tesiri : Sulfonalinkine  benzer. Yalnız daha çabuk olur. Ertesi gü-

nü uyuklama, sulfonalden  sonrakine göre daha azdır. Birikme tehlikesi 
daha azdır. Tesiri ve zehiriliği, sulfonalden  3 defa  daha fazladır. 
Trional, bazı hastalarda uyarma (İntibah) yapar. Deride döküntüler gö-
rülür. 0,25 - 0,5 g verilir. Maksima dozu bir defada  1 g ve günde 2 g 
dır. 

Tetronal 
Fizik özelikler : Beyaz, acı lezzetli, billûrsel bir tozdur. Suda pek 

az (1 : 450), alkolde çok erir. 

TRİONAL (Metilsulfonal) 
CH, S 0 2 - C 2 H 5 

Trional 

TETRONAL (Dietilsulfondietilmetan) 
C 2 H 5 S 0 2 C 2 H 5 

SO2 C2H5 



Tetronal, sulfonalden  ve trionalden daha şiddetli tesir eder. Uyku 
daha uzun sürer. Zehirliliği daha fazladır.  0,5 - 1 g. miktarında kullanılır. 

IV. A L D E H İ D G U R U B U 

Aldehid gurubu ilâçlardan en önemlisi kloralhidrat'tır. 
KLORAL. Chloral. Cc3 CHO. üç klorlu etil aldehid. Su ile birleşme-

miş veya birleşmiş olmasına göre iki şekli vardır. 

Anhidr (susuz) kloral, zeytin yağı kıvamında, renksiz, keskin koku-
lu, acı ve yakıcı lezzetli bir sıvıdır. Rutubetli havada su ile birleşir, katı 
hale geçer. Hekimlikte kullanılan su ile birleşmiş olanı (yani kloralhid-
rat) dır. Sadece kloral dediğimiz zaman bu ikinci şekli anlaşılır. Bu cisim 
artık aldehid gurubundan çıkmış, alkol gurubuna girmiştir. 

KLORALHİDRAT Chloral hydrate, Chlorali hydras 

CL H CL ^ ^ H 

CL C C ^ ^ + H 2 0 • CL C C — O H 

CL . 0 CL OH 

Kloralanhidr Kloralhidrat 
Fizik özelikler : Renksiz, şeffaf,  kuru, aromatik ve biraz keskin ko-

kulu, hafif  acı yakıcı lezzetli billûrlardır; 0,25 k. suda, 1,3 k . alkolde, 
1,5 k. eterde erir; Kloroformda,  gliserinde, katı yağlarda erir; teremen-
ti esansında az erir. 

Tarihi : 1832 yılında Liebieg tarafından  bulunmuş ve 1869 da 
Liebreich tarafından  tedaviye sokulmuştur. Üç klorlu bir asetalde-
hid'dir. Klor gazını susuz alkol içinden geçirmekle elde edilir. Evvelâ Klo-
ral - (yani Kloral anhydre sıvı şekilde susuz kloral) - teşekkül eder. Sonra 
su alarak Kloralhidrat meydana gelir. 

Kloralhidrat aydınlıkta - (hidroklorik asid, üç klorlu sirke asidi ve 
iki klorlu aldehid) - ayrışır, bu sebepten karanlık yerde saklanmalıdır. 

Fizyolojik tesiri : Yüzde 15 oranında kloral eriyiği irkilticidir, de-
riyi kızartır. Uzun zaman kalırsa kabarcıklar ve epitelde nekroz yapar. 
Bu yangı uzun sürer. Bir zamanlar kloralı yakı gibi kullanmak istediler, 
fakat  bundan dolayı bıraktılar. 

Deri altına kloral eriyiği şırınga edilmez, şiddetli ağrılar yapar, do-
kuyu tahrip eder. Flegmon bile hasıl eder. % 5 oranında olan şurubu 



çok defa  midede yanma, ağrı ve bulantı getirir; uzun zaman kullanılırsa 
gastrit yapar; hatta Kolesistit de görülmüştür. 

Kloralli lavmanlar çok kullanılır. Fakat irkiltmemesi - (tahriş et-
memesi) - için kloral müsilâjlı bir sıvıda eritilip verilir. İsotonik bir 
eriyik içinde <% 3 - 1 0 eriyiği hematileri eritir. Daha yoğun eriyiğinde bu 
görülmez. Yoğun eriyiği albumini pıhtılaştırır. Az miktar kloral fagosi-
tosu arttırır. 

Kloral antiseptikdir; ı% 5 eriyiğinde dokular saklanabilir. 

Emilme ve Atılması : Kloral deriden biraz emilir. Tavşanları bu yol-
la zehirlemek mümkündür. Belki bu, lipidlerde erimesiyle izah olunabilir. 
Mukozalardan çabuk kana geçer; başlıca böbreklerden çıkar. Bir kısmı 
olduğu gibi, en çoğu glukuronik asid ile birleşerek atılır, evvelâ üç klor-
lu etilalkol haline geçer, bu cisim glukuronik asidle birleşir. Urokloralik 
asid Fehling reaktifini  redukte eder, idrarda şeker var zannolunur, fa-
kat polarimetre de çevirme görülmez ve idrar fermentleşmez.  Çok mik-
tarda kloralin atılması böbrekleri irkitir. Öd ile de az miktarda atılır. 

Kloral'i beyin çabuk alır ve uzun müddet tutar. Kezalik kloral, kalb 
karaciğer ve böbreklerde de birikir. 

Sinir sistemine tesiri : Bütün sinirsel unsurlar kloralden müteessir 
olur. İnsanlarda 1 g kloral, uyku hasıl eder. Bir defa  için maksimal 
doz olan 3 g derin uyku getirir, tepkiler azalır. Daha fazlası  kloroform 
gibi narkoz yapar. Fakat solunum ve kalbe tesiri fazla  olduğundan bu 
narkoz tehlikelidir. 

Kloralin tesirinde de tıpkı kloroformda  olduğu üzere üç devreyi gör-
mek mümkündür. Meselâ : Bir tavşana kilogram başına 0,12 g kloral-
hidrat veya içi zerk edildikte, hayvan 7 dakika kadar sonra uyumaya 
başlar. Önceleri bazı uyarma belirtileri görülür. Gözde nistagmus olabi-
lir. Uyku sakindir. Tepkiler bu miktarla cüz'i azalır, duygu vardır; hay-
vanı dürtmekle kolayca uyandırabiliriz. Bu devrede bile med. oblongata 
müteessirdir, solunum azalır, kan basıncı, vücut harareti biraz düşer, 
tavşan bir saatte uyanır. 

Eğer şırınga olunan miktar vücut ağırlığına karşı 0,18 g a çıkarılırsa 
o zaman narkoz yapar, derin bir uyku husule gelir, hissiyet kalmaz, 
korne'anm hassasiyeti zail olur. Tepkiler kaybolur, pupille daralır, ay-
dınlıktan müteessir olmaz, kaslar gevşer, veterlein tepkisi kalmaz. 

Tavşanlar için kloralhidratın letal (ölüm) doku kg vücut aığrlığı 
için 0,06 g dır. Bu miktarla önce solunum, sonra da kalb durur (Diastol 
safhasında).  Vena içi zerklerde tromboflebitis  tehlikesinden ötürü dik-
katli olmak icabeder. 



Kloralin perifer  duygu sinirlerine tesiri vardır. Fizyolojik serumda 
- (% 09 sodyum klorür eriyiğinde) - eritilerek şırınga olunursa zerk 
yerinde duyguyu kaldırır. 

İnsanlar kloralle uyutuldukları zaman evvelâ bir yorgunluk duyar-
lar. Uyarma pek nadir görülür, sonra sakin bir uyku gelir. Çok defa  rü-
ya görülür. Aldıkları miktar çok değilse çabuk uyandırılabilirler. Uyku-
da solunum ve nabız yavaşlar, hararet düşer, pupille az darlaşır. Kloral 
uykusundan sonra hafif  bir sersemlik olabilir. Ağızda kuruluk, bulantı 
hatta kusma da görülür. 

Dolaşıma tesiri : Kloral kalbi zayıflatır,  damarları genişletir. Yal-
nız pez az miktarı ile kısa zaman için vasokontsrüksiyon görülür, 
kalbin kuvveti de biraz artar. Kloral uyutucu miktardan daha az verilir-
se damarları genişletir. Bu tesiri başlıca merkezseldir. Lâkin fazla  klo-
ral muhitteki vasokonstiktor sempatikleri de felç  eder. Bunun için ze-
hirleyici miktarlar lâzımdır. 

Kalbe tesiri hem merkezsel hem de periferdir.  Kloral köpeklerde 
merkezsel tesir ile kalbi uzun müddet çabuklaştırır, sonra yavaşlatır. 

Solunuma tesiri : Kloral solunum merkezini uyuşturur. Bu merkez 
karbon dioksidden az müteessir olmağa başlar. Solunum kısa bir zaman 
için biraz çoğaldıktan sonra gitgide yavaşlar, sathileşir, intizamsız olur, 
nihayet ekseriya kalbten sonra durur. 

Metabolizmaya tesiri : Kloral uyku devresinde basal metabolizmayı 
azaltır. Bunu Basedowe'lu hastalarda yapıyor. Kloral kanın alkali ihti-
yatını düşürür, asidos yapar, kanda şeker çoğalır. 

Böbreklere tesiri : Kloral idrar miktarını ve onunla çıkan fosfor, 
klor ve azot bileşiklerinin atılmasını azaltır. 

Kloral irkiltici olduğundan mideyi bozar. Uzun zaman verilirse gast-
rit yapar. 

Düz kaslara tesiri : Az miktarda kloral tonisiteyi ve zaman zaman 
gelen hareketleri çoğaltır. Bu hal kısmen parasenpatik sinir nihayetinin 
tenbihindendir. Çoğu bu hareketi azaltır. 

Kullanılması : Dışarıdan 1/100 eriyiği kaşıntıya karşı sürülür. İçer-
den uykusuzluğa karşı 1 - 2 g verilir. 

BUTtLKLORALHÎDRAT, Butylchloralhydrate 

CH3 CHC1.CC12.CH(OH)2 

Fizik özelikler : Beyaz, fena  kokulu, yakıcı lezzetli billûrsal bir toz-
dur. 50 k. suda, 1 k. alkolde erir. 



Tesiri : Kloarle benzer tesirlidir. Yalnız tesiri ondan zayıftır. 

Dozu : Bir defalık  dozu 0,25, 24 saatlik miktarı ise 2 g dır. 

KLORALAMID, Chloralamide 

C S C L 3 

c W 
NH.OCH 

Fornamidi kloral ile birleştirerek yapılmış renksiz, kokusuz, suda ve 
alkolde eriyen acımsı billûrlardır. Eriyiği kaynatılırsa bozulur. Alkaliler 
adî hararette de bunu ayrıştırır. Vücutta kloral verir, yavaş yavaş ay-
rılır, uyku getirir. Bu uyku kloralinkine nazaran daha geç ve daha ha-
fiftir.  Yalnız mideyi kloral kadar bozmaz. 1 - 2 g ı uyutur, çok defa  baş 
ağrısı, baş dönmesi ve kusma hasıl eder. 

Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, lezzetsiz billûrlardır. Su da eri-
mez 1 - 2 gramı uyku getirir. 

Hipnal, kloral ile antipirinden müteşekkil bir cisimdir. 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, acımsı lezzetli bir tozdur. 13 k. su-
da, az eter ve klorformda,  fazla  miktarda alkolde erir. 

Hipnal kloral ile antipirin gibi tesir eder. Yani sedatif,  hipnotik, 
antiseptik ve antifebril  hassalara maliktir. 

Hipnotik olarak insanlarda 0,5 - 2 g miktarda kullanılır, 

PAPALDEHİD, Pareldehyde, Paraldehydum f " 3 

KLORALIMID, Chloralimide 
CCİ3. CH:NH 

HİPNAL, Hypnal 

CH 

Parldehid 1883 yılında A r v e 1 1 a tarafından 
tedaviye sokulmuş,sonraları birçok hekimler tarafın 
dan üzerine çalışılmıştır. 

c 

ÜH3 .CH CH.CH3 

9 
Paraldehit 



Bilhâssa Mesinus, Dujardiıı, Beaumeııtz, Desnos paraldehid üzerinde 
meşgul olmuşlardır. 

Veteriner Hekimlikte F r ö h n e r paraldehidin köpeklerdeki tesi-
rini mütalâa etmiştir. Fakat bu zat aynı tesirin atlarda husule gelme-
diğini görmüştür. Paraldehid aynı zamanda striknin'in en iyi bir anta-
gonistidir. 

Paraldehid üç defa  aldehiddir. Aldehid alkol'in oksidasyoıı ürünü-
dür ki, müteakip asidler karşısında oksidlenmekle paraldehide çevrilir. 

Fizik özelikler : Berrak, renksiz, özel ve eterimsi kokulu yakıcı se-
rinletici lezzetli bir sıvıdır; takriben 6 k. suda ve 1,7 k. kaynar suda 
erir; alkol, eter, kloroform  ve esanslarla her oranda karışır. Lezzet ve 
kokusunun fenalığı  dolayısile ancak mecburiyet karşısında kullanılır, in-
san Hekimliğinde hipnotik olarak kullanılmaktadır. Atlarda eritrositleri 
eriterek henoglobinurie hasıl eder. Köpeklerde fazla  miktarı aynı tarzda 
eritrositleri eritir. 

Paraldehid içerden alındığı zaman kana çabuk geçer, rektumdan da-
ha çabuk emilir. Bir çeyrek saat sonra tesiri görülür. Çoğu akciğerlerden 
çıkar. Nefes,  sarhoşlarınki gibi kokar. Atılması çabuk olur. Az miktarı 
böbreklerden ve deri bezlerinden çıkar. 

Paraldehid lokal olarak irkiltici ve yakıcı lezzetli bulunduğundan bol 
miktarda su ile (1:20) sulandırılarak, rektal verileceği zaman da (4-8 
sm3 yahut daha fazla  miktarı bir misli çok zeytinyağı ile karıştırılarak) 
kullanılır. 

Paraldehidin hasıl ettiği uyku 4 - 8 saat kadar sürer, karaciğer has-
talıklarında ilâcın parçalanması geciktiğinden tesir uzar. Paraldehid he-
men münhasıran beyne tesir eder. Paraldehid böbreklere de tesir eder ve 
idrar miktarını kloralos'da olduğu üzere arttırır. Antikonvülsif  tesir elde 
edilmek için maksimal dozun üzerine çıkmak lâzımdır. Per os 12 rektal 25 
gramın kullanılmasından sonra çok münferit  ölüm olayları görülmüştür. 
Umumiyetle ölüm dozu 30 -100 g dır. 

KLOEALOS, Chloralose 

Kloralos, kloral ile susuz glikozun birleşmesinden meydana gelen bir 
cisimdir. 

Fizik özelikler : Beyaz, ibre tarzında, acı lezzetli, soğuk suda az, kay-
nar suda fazla  eriyen, alkol ve eterde daha fazla  eriyen bir tozdur. Klo-, 



ralos eriyiğinin hazırlanmasına dikkat etmek icabeder. Aksi taktirde par-
çalanarak zararlı mahsul husule gelebilir. Bunun için 60° de yavaş yavaş 
ve sık sık çalkanmak suretile hazırlanmalıdır. Bu mahzurundan dolayı 
Merck fabrikası  tarafından  hazırlanan % 10 eriyiği dayanıklı olduğundan 
tercih olunur. Rektal kullanıldığı taktirde rektum mukozasını irkilterek 
proctitis hasıl edebilir. 

Kloralos dolaşım sisteminden daha şiddetle solunuma tesir eder ve 
azaltır. Fazla miktarı devri bir solunum hasıl eder. İnsanda 0,25 — 0,5 
g klorolos uyku getirir. Uyanmak kolaydır. Fakat bazı asabî kimselerde 
uykuda ihtilâç geldiği görülmüştür. Geçici unutkanlık da yapabilir. 

Fizik özelikleri : Renksiz, berrak, uçucu, özel kokulu bir sıvıdır, 8 
k. suda erir. 

Tesiri ve kullanılması : Bu cisim çok çabuk absorbe olur ve tesiri, 
alındıktan 10 -15 dakika sonra başlar. Ekskresiyonu bilhassa akciğerden 
olur ve nefese  amilen hidrat kokusu verir. Solunum ve dolaşım üzerine 
zararlı tesiri yoktur, fakat  irkiltici bir cisim olduğundan en fazla  3 • 4 g 
(sulandırılmış bir halde) verilir. Bu doz kısa süren bir uyku verir. 

Avertin 1923 yılında V i l l s t a e t t e r ve D u i s b e r g tarafından 
hazırlanmış ve 1927 de E i c h o 1 t z tarafından  anestezik hassası müta-
lâa edilerek tedaviye sokulmuştur. Avertin üç bromlu etilalkoldür. 

Fizik özelikleri : Beyaz, billûrsel bir cisimdir. 40° deki suda % 3,5 
oramnda erir. Bu dereceden fazla  hararette kolaylıkla hidrobromik asid'e 
ve dibromasetaldehid'e parçalanır. Bu sebepten ötürü eriyikleri taze ola-
rak hazırlanmalıdır. Ekseriyetle 2,5 mahlulû kullanılır. Erime oranını 
arttırmak için 40° de ısıtılmalıdır. 

Avertin eriyiğinin kullanılmasından evvel kongo kırmızısı, yahut uni-
versal endikatörlerle muayene edilmesi ve parçalanmadığı tahakkuk et-

V. ALKOL GURUBU 

AMILENHİDRAT, Hydrate d'amylene, Amylenum hydratum 

Amilenhidrat 

AVERTİN 

C Br3.CH2OH 



tikten sonra kullanılması icabeder (Avertin eriyiğinin PH sı 7-7,5 ol-
malıdır). Terkibinde bulunan amilen hidrat'ta narkotik tesire katılır. 

Avertin ticarette katı bir şeki'de bulunur. Sıvı tarzda bulundukta 
1 sm3, 1 g avertin ile 0,5 g amilen hidratı ihtiva eder. 

Avertin lavman suretile çabuk emilir. Sudan daha çabuk kana geçer. 
Bu emilme en fazla  rektumda olur. Avertin karaciğerde glukrronik asid 
ile birleşmiş olarak çıkar. S t r a u b emilen avertinin % 81 ini idrarda 
bulmuştur. Karaciğeri hasta olanlarda atılma güçleşir ve tehlike artar. 
Avertin böbreklerin çalışmalarının yetersizliklerinde, rektum ve düz bar-
sak hastalıklarında da kullanılmamalıdır. 

Fizyolojik tesiri : Avertin çabuk uyutur. Kedilerde rektal olarak kul-
lanıldıkta sür'atle ve saatlerce süren bir narkoz hasıl eder. Rektum içine 
yapılan su lavmanları ile narkoz müddeti kısaltılabilir. Köpeklerde yalnız 
vena içi zerk suretile kullanılır. Rektal tatbiki bunlarda çok çeşitli ve teh-
likeli tesirler yapabilir. Diğer hayvanlarda kullanılmaz, esasen fiyatı  da 
pahalıdır. 

Kullanılması : Yalnız avertin kullanarak 5 -10 dakika kadar süren 
kısa operasyonları yapmak mümkündür. Daha uzun operasyonlarda eter 
veya eter - kloroform  vermek lâzım gelir. Azot protoksid de verilebilir. 

Kilo başına insanlara 0,1 g hesabile verilir. Eriyiği % 2,5 (40 da 1) 
oranında yapılır. 

Lavman operasyondan yarım saat evvel yapılır. Hastayı loş bir oda-
da tam istirahatte bırakmalıdır. Umumiyetle intibah (Uyarma) devresi 
olmaksızın uyku gelir. 15 - 20 dakikada narkoz tam olabilir. Hemen ope-
rasyona başlanır. Uyanış kolay ve sükûnetle olur. Kusma görülmüyor. 
Narkoz 5 -20 dakika sürer, sonra uyku 10 -12 dakika kadar daha devam 
ediyor. 

Nefes  bozukluğuna karşı Koraraiıı, Kardiazol müessirdir. Avertin 
kalbi zayıf  olanlara da verilebilir. 

Veteriner Hekimlikte avertin kedilerde rektal olarak kullanıldıkta 
sür'atle ve saatlerce süren b:r narkoz husule getirir. Köpeklerde vena içi 
yolla kullanılır. 

Dozu : Kedilere rektal olarak beher kg vücut ağırlığı için 0,3 g, kö-
peklere yine kg vücut ağırlığı için (vena içi olarak) 0,12 g miktarında 
olmak üzere kullanılır. 



KLORETON, Chlereton, Chlorbuton 
CCİ3.C(CH3)2.OH 

Kloreton, triklortersiyer butilalkol'dur. Kloralhidrat da olduğu tarzda 
hipnotik özeliğe maliktir. 

Fizik özelikleri : Renksiz, kâfura  benzer lezzetli, suda güçlükle, al-
kolde, yağlarda ve mayi parafinde  kolaylıkla eriyen bir tozdur. 

Tesiri : Kloralhidratınkine benzer. 0,3 — 1 g ı uyku getirir. Perifer 
duyguyu kaldırmak kabiliyeti yüksektir. Merkezî olarak bulantı ve fena-
lık hislerini azaltır. Biraz antiseptik hassası da vardır. 

Kullanılması : Uyku için 0,5 - 1 g, gebelerin bulantılarına ve deniz 
tutmasına karşı da kullanılmıştır. Chloreton inhalat nezlede, kronik ri-
nit'lerde püskürtme şeklinde kullanılır. 

Fizik özelikler : Beyaz, kâfur  kokulu, yakıcı lezzetli billûrlardır. Adî 
sıcaklıkta bile ko'ay uçar. 35 k. suda erir. Alkolde, eterde ve yağlarda 
kolay erir. 

Fizyolojik tesiri : İsopral çabuk emilir, çabuk tesir eder, vücutta tah-
rip olmaz, glukoronik asid ile birleşmiş olarak idrarla çıkar. Tavşanlarda 
kilo başına 0,1 g derin uyku, 0,2 g narkoz yapar. İnsanlarda 0,5 - 1 gramı 
sakin bir uyku getirir. 2 — 2,5 gramı narkoz yapar. Tesiri kloralinkine 
benzer. Lâkin daha şiddetlidir. Narkozda tepkiler kaybolur, solunum ağır-
laşır, nabız biraz düşer; sonradan idrar tutukluğu yapabiliyor. 

Kullanılması : Uyku için 0,25 — 1 g, akıl hastalarında 1,5 — 2 g 
miktarında kullanılır. 

Bu gurupta hipnon bulunur. 
HİPNON, Hypnon (Methylphenylceton) 

CHı-CO-CeHs 
Fizik özelikler : Renksiz bir sıvıdır, acı badem kokusuna benzer ko-

kuludur. Suda erimez; alkol, eter, kloroform  ve yağlarda erir. 

M ,0H 

tSOPRAL. Trichlorisopropilalkol 

İsopral 

VI. ASETON GURUBU. 



Hipnon kuvvetli hipnotik tesire maliktir. Psihik ve motorik uyarma-
larda beynin faaliyetini  azaltır. 

insan hekimliğinde hipnotik olarak 0,2 — 5,5 g, köpeklerde 0,5 — 2 
g, miktarında kullanılır. 

m . MERKEZSEL SİNİR SİSTEMİNİ YATIŞTIRAN İLÂÇLAR 
(Sedatifler),  Sedatifs,  Sedativa 

SPAZMOS GİDEREN İLÂÇLAR, Antisposmodiques, Antisposmodica 

Sedatifler,  gayrî tabiî bir tarzda çoğalmış bulunan tepkileri azaltmak, 
yahut tamamen gidermek suretiyle beyin üzerine elektif  (seçkin) bir te-
sir hasıl etmek suretile sinir sistemi uyarmalarını belirli derecede azaltan 
ilâçlardır. Meselâ : Brom tuzları gibi. 

Spazmos gideren ilâçlar, patalojik olarak artmış bulunan spazmları 
azaltan, yahut tamamen gideren maddelerdir. Tetanoz, striknin ile zehir-
lenme gibi ağrılı spazmları giderirler. 

Bu guruba dahil ilâçlardan brom tuzları önemli rol oynarlar. 

BROM, Brom, Bromun, Br 

Brom 1826 yılında B a 1 a r d tarafından  keşfedilmiştir. 

Fizik özelikler : Koyu kırmızı esmer renkli, normal hararette keskin 
kokulu ve irkiltici buharlar saçan bir sıvıdır. Takriben 30 k. suda erir; 
alkolde, eterde, karbon sülfürde  kırmızı esmer renkli eriyik vermek sure-
tile kolaylıkla erir. 63° de kaynar. 

Brom şiddetli irkilticidir. Gayetle dilüe şekli dahi lokal olarak 
kuvvetli irkilticidir. Brom kimyasal bazı münasebetlerde klor'a benzer. 
Meselâ : Klorda olduğu üzere albuminli maddelere karşı ilgisi fazladır, 
Esasen lokal olarak dokuları zarara sokması da bundan ileri gelir. 

1 : 1.000.000 dilüe şeklinin solunulmasile bromchitis veya bron-
chopneumonie hasıl eder. Bromik asid (H Br 0 3 ) tuzlar teşkil eder ki, bun-
lardan bromatlar tıpkı kloratlarda olduğu üzere metaemoglobin yapan 
zehirlerdendir. Tedavide yalnız bromid'ler kullanılır. 

Bromid'ler tabiatta bilhassa fazla  miktarda olmak üzere deniz suyun-
da (tahminen % 0,007 kadar) bulunur. Bu sebepten dolayı bütün hayvan-
larda ve bitküerde, bilhassa denizde yaşayan hayvanlarda mevcuttur. 

Hayvansal organizma normal halde bromid'leri ihtiva eder. Hususile 
tiroid bezinde fazla  miktardadır. Normal vaziyette kan serumunda % 1 
mg yani 1 cmg kadardır. 



BROMUN OFİSİNEL TUZLARI 
POTASYUM BROMÜR, Bromure de potasiyum, Kalcü 

bromidum. KBr 
Fizik özelikler : Parlak, renksiz, kokusuz, keskin tuzlu lezzetli, ha-

vada bozulmıyan billûrlar veya beyaz, billûrsel tozdur; 1,5 k. suda ve 200 
k. alko'de erir. 

SODYUM BROMÜR, Bromure de sodium, Natrii bromidum, Na Br 
Fizik özelikler : Higroskopik (su çeken), beyaz, billûrsel bir tozdur; 

takriben 1,2 k. suda, 12 k. alkolde erir. 
AMONYUM BROMÜR, Bromure d'ammıanium, Anınınım broınidum, 

NH,, Br 
Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel, kokusuz, tuzlu lezzetli, ısıtılınca uçan 

bir tozdur; takriben 1,5 k. suda erir, alkolde az ve eterde daha az erir. 

KALSYUM BROMÜR, Bromure de calcium, Calcii bromidum 
Ca Brs + x H 2 0 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, acı tuzlu lezzetli, billûrsel toz, veya 
kesif  parçalardır. Ziyadesile su çeker. Bu sebepten saklanması güçtür. 
0,8 k. soğuk suda ve 1 k. alkolde erir. 

BROMUN OFİSİNEL OLMIYAN TUZLARI 
STRQNSYUM BROMÜR, Bromure de strontium, Strontium bromatum, 

Sr Br2 + 2 H.O 

Fizik özelikleri : Renksiz, kokusuz, billûrsel bir tozdur. 1 k. suda 1,6 
k. alkolde erir. 

MONOBROM KÂFUR, Camphre monobrome, Camphora monobro-
mata. 

Kâfurun  bir hidrojeni yerine bir bromun girmesi ile meydana gelen 
bir cisimdir. 

Fizik özelikleri : Billûrsel, hafif  kâfur  kokulu, acımsı lezzetlidir. Su-
da erimez, alkolde, eterde erir. 

Buna yanlış olarak Brom kâfur  «Bromure de camphre» da denir. 

BROMUN OFİSİNEL OLMIYAN PREPARATLARI 

SEDOBROL. Bitkisel bir hulâsa ile lezzeti oldukça değiştirilmiş bir 
bromür katışığıdır. Ticarette komprime tarzında bulunur. Her kompri-
mede 1,1 sodyum bromür, 0,1 sodyum klorür ve 0,8 bitkisel hulâsa vardır. 



BROMOPİN : Açık sarı renkli bir yağdır. Bromun susam yağındaki 
bir toplantı ürünüdür. Ticarette birisi'% 10, d;ğeri de % 33 lük eriyik şek-
linde bulunur. Birincisi 100 g lık, ikincisi de 50 g lık şişelerde bulunur. 
Birincisinin bir çorba kaşığı 2,25 g ikincisinin bir çorba kaşığı 6,50 g po-
tasyum bromüre tekabül eder. Bununla zehirlenme (Bromisme) vukua 
gelmez, çünki uzviyette ayrışması tedrici olarak husule gelir. 

Tesir ve Kullanılması : Sedatif  olmak üzere potasyum bro-
mürün kullanıldığı hallerede Veteriner Hekimlikte köpeklerin gençlik has-
talıklarının sinirsel şeklinde, epilepsi'de kullanılır. Köpeklerde pe ros (ya-
hut keten tohumu maseresinde olmak üzere rektal), % 10 luk eriyiğinden 
bir tatlı - çorba kaşığı miktarında verilir. 

BROMOCOLL : Tanenli - jelâtinli organik bir brom preparatıdır. 
Sarımtırak renkli, kokusuz ve lezzetsiz bir tozdur. Suda erimez. 

Tesiri : Dıştan toz ve çalkanan misktür veya merhem tarzında 
Veteriner Hekimlikte kaşıntılı ekzamalarda, pruritüslerde, paraziter der-
matitis'lerde kullanılır. 

îçerden, sedatif  antiepileptik olarak köpeklere günde 2 x 3 defa  0,2 -
0,5 g miktarında verilir. Köpeklerin epilepsilerinde 25 grama kadar çı-
kılır, ve sonra tedricen miktar azaltılır. 

BROMALİN : Brometil ile heksametilentetramin'den müteşekkildir. 
% 30 kadar bromür ihtiva eder. 

BROMÎDA : Potasyum bromür, kloral, esrar otu ve ban otundan 
müteşekkil sıvı şeklinde bir brom preparatıdır. 

Sedatif  olmak üzere 1/2 - 3 kahve kaşığı miktarında kullanılır. 

CALMONAL : Kalsyum bromür ile uretandan müteşekkil bir pre-
parattır. 

CALCÎBRONAT, CA - bromid - lactobioııat 

(C12H2ıOl2)2Ca. Ca Br-

CALCtBRONAT : Beyaz, billûrsel tozdur. 100 k. 20° deki suda 31,4 
k. erir. 

Ticarette granül, kabaran (efervessan)  tab'et (1 tablette = 3 g 
ca - Br - lactobionat = 0,23 g Ca + 0,45 Br). 

Ampulleri 5 ve 10 sm1 lük olup (10 sm' = 1,24 g Ca - BrJ - lakto-
binat = 0,0093 g Ca + 0,187 g Br) vena ve kas içi yollarla kullanılır. 

Sedatif  olmak üzere bilhassa Psychoneurose, vasomotor'k bozuk-
luklarda allerjik reaksiyonlarda, kaşıntılı dermatozlarda kullanılır. 



Erişkinlere tabletinden günde 1 - 3 adet verilir. 

Çocuklar için <% 20 lik şurubu da vardır. Bundan çocuklara yaş ve 
boylarına göre 1 - 2 kahve kaşığı miktarında kullanılır. 

Bromürlerin tesiri : Brom tuzlarının lokal tesirleri hiç mesa-
besindedir. İçerden dilüe eriyik halinde kullanıldığı zaman hafif  irkiltici 
tesir (tahriş) hasıl eder. Yoğun eriyikleri ise dindirim kanalı mukozasını 
irkiltir. Brom tuzları eriyiklerinin lezzetlerinin fena'ığı  hasebile alınma-
ları güçtür. 

Sindirim mukozalarından kolaylıkla ve sür'atle emilirler. Meselâ ağız-
dan verildiği zaman 5 -10 dmakika sonra mevcudiyetine idrarda rastla-
nır. Buna karşılık organizmadan atılması nisbeten uzun sürer. 

Brom bütün bezler vasıtası ile bu arada derideki yağ ve ter bezleri 
ile de atılır. Protopla&madaki klor iyonlarını bir dereceye kadar kaçırttık-
larından bu suretle teşekkül eden potasyum klorür, sodyum bromüre na-
zaran vücuttan daha çabuk itrah edilir. İşte bunun neticesidir ki, brom 
tuzlarının alınmasından sonra idrarda fazla  miktarda klor iyonlarına rast-
lanır. Hastalara uzun müddet brom verilirse uzviyette brom birikmesi ne-
ticesi kronik bromla zehirlenme (Bromisme) husule gelir. Bu sebepten 
tuz kronik brom zehirlenmesinde en uygun bir zehir bozan (Panzehir) dir. 

Bromid'lerin tesiri kanın plasmasındaki brom konsentrasyonuna bağ-
lıdır. Bu ise fazla  miktarda bromid!er'.e tahassül etmeyip kan plasmasın-
daki klor konsentrasyonu ile ilgilidir. Yani bromidlerin tesiri kandaki 
Br/Cl yoğunluğuna bağlıdır. Sodyum klorürden fakir  besinlerin alınması 
bromidlerin tesirlerini arttırır. Aynı zamanda bol miktarda hipertonik 
sodyum klorür eriyiğinin vena içi zerki, yahut ağızdan teofillin  verilmesi 
halojenlerin atılmalarını arttırır ve bromidlerin kan plasmasındaki yoğun-
luğu üç saat içinde yarıya düşer. 

Potasyum bromür kan dolaşımı üzerine de tesir eder kalb vurmala-
rını ve bunların kuvvetini azaltır. Nabız ağır, duraklamak ve zayıf  olur. Ka-
piller damarları daralttığından mukozalar solgun bir renk a'ır. Eğer mik-
tar ziyade ise o zaman kalb diastol devresinde durur. Potasyum bromü-
rün kassal (adalî) sistem ve kalb üzerine olan bu tesiri terkibindeki po-
tasyumdan ileri gelir; solunum üzerine de tesir eder, az miktarı solunu-
mu ağırlaştırır, toksik dozu solunumun durmasını mucibolur. Vücut ısısı 
da küçük miktarlarla değişikliğe uğramaz ise de miktar yüksek oldukta 
vücut ısısını azaltır. 

Potasyum bromür kanda ayrışarak sodyum bromür ve potasyum 
klorür husule gelir. Bütün atılma yolları ile - (böbrekler -, tükrük -, ter -, 
yağ -, süt bezleri v.s. ile) - sodyum bromür tarzında atılır. 



Deriden atılması sırasında kısmen ayrışarak serbest brom haline ge-
çer. Brom irkiltici olduğundan deriyi irkilterek brom ekzantemi hasıl eder. 

Brom tuzlarının beyin üzerine seçkin bir tesiri olup med. spinalis'e 
tesirleri az aşikârdır. Bu sebepten bütün tepkileri azaltır. Beyin his sinir-
leri ile motorik merkez arasındaki münasebeti keser. 

Sidik Torbasına Tesiri : Hassasiyeti azaltır. İdrar sidik tor-
basını şişirinceye kadar toplanır. İdrar yapma hissi olmaz. İdrarda fosfat-
lar azalır. 

Kullanılması : Bromürler sinirsel çarpıntılarda, larinks spas-
masında, boğmaca öksürüğünde, korede, astmada kullanılır. Günde 1 - 2 
g verilir. Bazı asabî vak'alarda, astmada, sodyum bromürün veya kals-
yum bromürün t% 10 eriyiğinden 10 sm3 vena şırınga edilebilir. Adet san-
cıları, fazla  kanamalar, astma nöbetleri kalsyum bromürle kesilebilir. Ge-
belerde inatçı kusmalara karşı günde 2 - 4 g bromür lavmanı verilebilir. 
Tetanosta kloral ile karışık bromür kullanılır. 

Kaşekside, böbrek hastalıklarında bromür verilmesinden çekinmelidir. 

BROMOFORM, Bromoforme,  Bromoformium 
CHBr3 

Fizik özelikler : Renksiz, ağır, kloroformu  andıran kokulu, tatlımsı 
lezzetli bir sıvıdır; iyi çalkamak şartile takriben 250 k. suda erir, eter ve 
alkolde kolaylıkla erir. Yoğuluğu 2,814 - 2,818 dir. Terkibi % 99 bro-
moform  ve % 1 mutlak alkolden ibarettir. Suda pek az erir. Alkolde, eter-
de ve yağlarda çok erir. 

Fizyolojik Tesiri : İçerden alındığı zaman çabuk emilir. Buharı 
akciğerlerden geçer. Altıma çabuk olur. Bir kısmı akciğerlerden çıkar. 
Tesiri kloroformun  tesirine çok benzer. Asabî sistemi umumiyetle teskin 
eder. 

Kullanılması : İçerden 20 - 30 damla miktarı sedatif  olmak 
üzere, akıl hastalıklarında hezeyan ve uyarma hallerinde kullanılır. Keza 
boğmaca öksürüğünde de verilir. Nöbetleri azaltır, hastalığı kısaltır. Su-
da erimediğinden posyona koymak yanlış bir usuldür, dibe çöker ve ço-
cuk birdenbire fazla  bir miktar alarak zehirlenir. 

Bromoform  çocukların boğmaca öksürüklerine karşı şeker üstüne 
damlatılmak suretile - (hiç bir zaman aç karna verilmemelidir) - 1 
yaşma kadar olan çocuklara günde üç defa  1 - 2 damla, 1 - 2 yaş'na kadar 
3 - 4 damla, 2 - 5 yaşına kadar 4 - 5 damla, 5 - 8 yaşına kadar 6 - 8 damla 
ve yaş yükseldikçe aym tarzda damla miktarı çoğaltılmak suretile kulla-
nılır. Erişkinlere 1 - 1,5 g verilir. 



BROMİSOLVAL, Bromisolval, Bromisovalum (Bromural) 
H 3 C 

> CH.CHBr.CO .NH.CO.NH2 

H 3 C 

Fizik özelikler : Beyaz, hemen kokusuz, acımsı lezzetli billûr-
sel tozdur; alkolde ve eterde kolaylıkla, 20° deki suda pek az erir; kay-
nar suda ayrışarak erir. 

Bromural hafif  bir uyku ilâcıdır, ziyansızdır. Solunum ve kalbe do-
kunmuyor. Alışma hasıl etmiyor. Çocuklar da alabilir. 

Boğmacada, deniz tutmasında ve birçok asabî ve spazmotik haller-
de yatıştırıcı gibi 0,3 — 0,6 g, uyku için 0,5 — 1 g verilir. 

Fantazi adları : Adalin, Carbronal 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel, hemen kokusuz ve lezzetsiz 
tozdur; soğuk suda ve petrol eterinde pek az, sıcak suda daha kolaylıkla, 
alkol, aseton ve benzolde kolaylıkla erir. 

Bromadal zararsız bir hipnotik ve sedatiftir.  Bazı şahısların hassasi-
yeti olabilir. 0,6 gramı ile 30 saat uyuyanlar vardır. Kaşınmalar yapar. 
Alışma kolay olur. Solunum ve kalbe tesiri hafiftir. 

2 gramı 2 gün kadar süren uyku, 13 -15 gramı koma, 20 gramı ile 
ölüm. Sedatif  gibi 0,3 - 0,5 g, ve uyku için 0,5 - 1 g 

C2H5 
ABASIN 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, acımsı lezzetli, billûrsel bir 
tozdur; suda pek az erir, alkolde erir; Adelinden iki defa  daha tesirlidir. 

BROMDAL, Bromadal, Bromadalum 

c2H5 

ABASIN, Acethyladalin 
NH.CO.CH3 



Abasin hipnotik tesiri hayvanlarda çok zayıftır.  Bu sebepten küçük hay-
vanlarda - (köpek ve kedi) - sedatif  maksatla ticarette bulunan 0,25 
g lık tabletlerinden kullanılır. 

İnsan hekimliğinde sedatif  olarak 0,2 - 0,4 g, hipnotik maksatla da 
0,4 - 0,8 g verilir. 

BROMSTRONTÎURAN : Sodyum bromid, stronsiyum klorid ve üre-
den müteşekkil bir preparattır. Ticarette •% 10 oranında eriyik şeklinde 
ve ampuller içinde, yahut 25 tabletlik ambalajlar halinde ve draje tar-
zında buluntr. Sinir sistemini yatıştırıcı bir tesire maliktir. 

Kaşıntılı dermatos'larda ve kulak uğultularında kullanılır. 

SEDORMID. îsopropylallylacetyluree 
N H 1 

/ 
C'HlCH3)2 

NH.CO.CH 

C H 2 C H . C H : 

Fizik özelikler : Hafif  acı lezzetli, kokusuz, suda kolaylıkla 
eriyen tozdur. Önce'eri geniş ölçüde sedatif  olmak üzere Veteriner He-
kimliğinde küçük hayvan pratiğinde kullanılmakta idi. Mükerrer kullanıl-
maları zararlıdır (Damarlardan kanın dışarı sızması). Bu sebepten halen 
kullanılması tercihe değer görünmemektedir. 

Ticarette 0,25 g lik tabletler halinde bulunur. 

Sedormid İnsan Hekimliğinde sedatif  maksatla 0,25 g, hipnotik ola-
rak da 0,5 g miktarında kullanılır. 

MAGNEZYUM TUZLARI 

Sürgüt a'arak kullanılan magnesyum tuzlarının narkotik özeliği son-
raları tanınmış ve narkotik olarak 1906 yılında M e 11 z e r tarafından 
İnsan Hekimliğinde tetanosun tedavisinde kullanı'mıştır. Genel narkoz 
maksadile ender olarak kullanılır. Bu gaye ile en fazla  sülfat  tuzu kulla-
nıdığından biz de bundan bahsedeceğiz . 

MASNESYUM SÜLFAT, Sulfate  de magnesium, Magnesii 

sulfas,  Mgsoı+7 H 2 0 

Fizik özelikler : Kuru havada pek az çiçeklenen, rutubetli ha-
vada bozulmıyan, renksiz veya beyaz, kokusuz, serinletici acı tuzlu lez-

co< 



zetli, küçük billûrlardır; takriben 1 k. 20° deki suda ve takriben 0,3 k. 
kaynar suda erir; alkolde güç erir, eriyiği nötrdür. 

Magnesyum sülfat  asıl ingiliz tuzudur. Buna Sedlitz veya Epsom tu-
zu da denir. Deniz suyunun terkibinde az miktarda olmak üzere bulunur. 

Tesiri : Lokal olarak umumiyetle su ve tuz tesiri yapar. Mukoza-
iar tarafından  diğer toprak tuzları gibi gayetle güçlükle emilir ve idrar 
vasıtasile sür'atle organizmadan atılır. Bu sebepten emilmesi yalnız vena 
içi tatbikte olur. Uzviyete parenteral dahil oldukta vasomotor sinirlerin 
uçlarını felce  uğratır, ve : 

1) Bütün sinirsel dokuları felç  eder (Kürara benzer tesir) metan 
gurubundaki ilâçlarda olduğu üzere beyin, med. oblongata, kalb ve meta-
bolizma üzerine tesir eder. Bu sebepten anestezik olarak kullanılabilir. 
Yalnız idrar vasıtasile çabuk atıldığından narkoz pek kısa sürer. Çizgili 
kasların motorik uçlarını felce  uğratır ve ölüm solunumun felci  neticesi 
husule gelir. 

2) Kanda yüksek yoğunluğunun mevcudiyeti kalbin, böbreklerin za-
rar görmelerini intaç eder. Tedavi ve toksik dozu birbirine yakındır. Mag-
nesyum i'.e zehirlenmelerde kalsyum klorür'ün vena içi zerki hayat kur-
tarıcı bir tesire maliktir. 

Tesiri : Narkotik tesiri magnesyum ve kalsyumun kandaki yoğun-
luğuna bağlıdır : 

1000 g kandaki Ca ve Mg Ca Mg 
Normal 0,1 0,035 
Magnesyumla narkozda 0,1 0,09 
Kalsyum zerkinden sonra 0,3 0,09 
oldukta narkoz zail olur. 
Kullanılması : Magnesyum sülfat  ve diğer magnesyum bileşik-

leri parenteral yolla kullanıldıkları zaman motorik sinir uçlarım felce  uğ-
ratırlar. Bu sebepten însan Hekimliğinde eklamsi ve kore spazmlarında 
kas içi olmak üzere (% 20), vena içi (% 3 eriyik şeklinde) ve dört saat-
te bir olmak üzere kullanılır. Yalnız tesir edici miktarı şahıstan şahsa 
değişmekte ve aynı zamanda terapötik dozu ile hayatı tehlikeye koyan 
miktarı birbirine fazlasile  yakındır. Diğer bir deyimle terapötik dozun biraz 
üzerindedir. Bu sebeple cüz'i doz aşması ile hayat tehlikeye girebilir ve 
solunum kasını felce  uğratabilir. Bu mahzur göz önünde tutularak anta-
gonist bir tesire malik bu'unan kalsyum klorür'ün (<% 10 eriyiğinin) ha-
zır bulunması icabeder. Bu mahzurundan dolayı halen hemen kullanıl-
mamaktadır. 

Baldıranın yüksek miktarları da sedatif  ve hipnotik özeliğe malik 
olduğundan bu bahiste müta'âasını uygun bulmaktayım. 



KEDİOTU KÖKÜ, Racme de valeriane, radix valerianae 

Şekil : 5 Valer iana officinalis 

Kediotu kökü Valerianaceae (kediotları) familyasından  Valeriana 
officinalis  Linne'nin rizom (*) ve stolonlar (**) ile beraber toplanılmış 
ve kurutulmuş köküdür. 

Asıl rizom 5 sm ye kadar uzunlukta, 2 - 3 sm ye kadar kalınlıkta ve 
ekseriya tulânî (uzunluğuna) olarak ikiye bölünmüştür. Rizomların yu-
karı taraflarında  kalın, tulanî çizgili, bir boş sak bakiyeleri vardır; rizom-
lar her taraftan,  müteaddit uzun, takriben 2 - 3 mm kalınlıkta, tulânî çiz-
gili ve kolay kırılabilen köklerle çevrilmiştir. Asıl rizom ile tâlî rizomlar-
dan bir çok stolonlar çıkar. Rizomlar ve kökler sincabi esmerden esme-
rimsi sarıya kadar değişen renktedir. 

(*) Rizom = Toprağın altında bulunup kökü andıran sak (gövde) 
(**) Stolon = Yer üzerinde uzanıp giden sak. 



Kediotu kökü şiddetli ve hususi kokulu, tatlımsı baharlı ve aynı za-
manda biraz acı lezzetlidir. Terkibinde 1 oranında kediotu esansını (Es-
sence de valeriane) ihtiva eder ki, valerianik asidin borneol asteridir ve 
borneolu havidir. 

Droğun kurtulması ile yahutta depoda bulundurulması ile ferman-
tatif  ayrışma neticesi ter kokusunda valerianik asid ve bununla birlikte 
borneol teşekkül eder. 

PREPARATLARI : 

KEDİOTU TENTÜRÜ, Teinture de valeriane, Tinctura valerianae 

Fizik özelikler : Koyu esmer renkli, kediotu kokulu, ve lez-
zetli, asid reaksiyonlu bir sıvıdır; hacmi kadar su ile tortulanmaz. 

ETERLI KEDİOTU TENTÜRÜ; Teinture etheree de valeriane, 
Tinctura valerianae aetherea 

Fizik özelikler : Sarı renkli, eter ve kediotu kokulu, yakıcı kediotu 
lezzetli bir sıvıdır; zamanla rengi esmer kırmızılaşır; hacmi kadar su ile 
bulanıkça eriyik verir; su ile bulanır, alkol ile berrak kalır. 

KEDİOTU HULÂSASI, Exstrait de valeriane, Extractum valeria-
nae 

Fizik özelikler : Koyu esmer renkli, kediotu kokulu, baharlı ve tat-
lımsı lezzetli bir hulâsadır; sudaki eriyiği bulanıktır. 

KEDİOTU ESANSI, Essence de valeriane, Oleum valerianae 

Valeriana officinalis  Linne (Valerianaceae) nin angustifolia  Miquel 
nevi kökünden elde edilen esanstır. 

Fizik özelikler : Sarımsıdan esmerimsiye kadar değişen renk-
te, oldukça seyyal (oynak) hoş olmıyan, kedi otuna benzer kokulu, acı 
lezzetli, polarize ziyaya tesirli bir sıvıdır. 

YATIŞTIRICI ENVA, Species nervina 

Bu enva, kediotu kökü, nane ve su yoncasından müteşekkildir. Ke-
di otuna benzer tesirlidir. 

VALERYANIK ASİD, Acide valerianique, Acidum valerianicum 

Valeryanik asid, bilhassa isovaleryanik asidle, metiletil asetik asidin 
çeşitli oranda karışımından teşekkül eder. 



CH 
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Fizik özelikler : Berrak renksiz, keskin valeriyan kokulu, ek-
şi ve yakıcı lezzetli bir sıvıdır; 29 k. suda erir; alkol, eter ve kloroform 
ile her oranda karışır. 

VALİDOL, VALYL, BALDIRAND1SPERT, BORNYVAL, REC-
VALYSAT, HOVA TABLETLERİ olup bunlar însan Hekimliğinde ge-
niş bir kullanılış sahasına maliktirler. Fiatlarının pahalılığı ve tesirle-
rinin kediotundan bir hususiyet arzetmemesi hasebile Veteriner Hekimlik-
te hemen kullanılmaz'ar. 

Menthol ile îsovaleryanik asid Metilester'in bir karışımı olup 
(Methylvalerianat) yağlı, berrak, renksiz ve valeryanik asidle mentolü 
andıran özel kokulu, yakıcı ve acı lezzetli, suda az, alkol, eter ve kloro-
formda  kolaylıkla eriyen bir sıvıdır. 

Kullanılmasa : Mide ilâcı ve hususile deniz tutmalarına karşı 
günde birkaç defa  5 -10 damla almak suretile, karminatif  olmak üzere 
de yine günde birkaç defa  10 -15 damla, aynı surette analeptik (canlan-
dırıcı ilâç) olarak kullanılır. Nevrasthenie ve Hysterieye karşı da veri'ir. 

1 k. Kâfur  ve 9 k. Validoldan müteşekkil katışık Validoium cam-
phoratum adı altında ticarette bulunur. Dışardan ağrı dindirici ilâç ol-
mak üzere çürük dişlerde kullanılır. 

VALYL (CH ) CHCH, C O N (C2H5)2 

Renksiz, özel baharlı kokulu bir sıvıdır. 0,125 g lık perler halinde 
ticarette bulunur. Kediotu preparatlarmın kullanıldıkları hallerde ve 
günde üç defa  2 - 3 peri kullanılır. 

BORNYVAL, Gyııoval, Eter borneol isovalerianik. Renksiz, aroma-
tik kokulu lezzetsiz bir sıvı olup, suda erimez; alkol, yağlar, eter ve k'o-
roform  ile karışır. 0,25 g lık kapsülleri vardır. Nevrasteni, histeri ve 
çarpıntılarda iyi ge ir. Vücutta çabuk değiştiğinden yerine neobornyval 
(eter borneol valeriglikolik) verilir. Renksiz, kokusuz, tatsız bir sıvıdır. 
0,25 g lik kapsüllerinden günde 4 - 6 tane verilir. 

KEDİOTU'NUN BENZERİ PREPARATLAR 

VALİDOL, Mentholum Valerianicum 



NEU - BORNYVAL. Renksiz, tamamen kokusuz ve lezzetsiz, suda 
erimeyen; alkol, eter, katı yağlarda eriyen yağlı bir sıvıdır. 

Bornyval'in kullanıldığı hallerde kullanılır. Bornyval'e nazaran da-
ha dayanıklıdır. Asid mayilere mukavim olduğundan tesiri barsaklarda 
husule gelir. Günde birkaç defa  0,25 g lik perilerinden verilir. 

ADAMON. Borneol dibromdihidros'ıınamik 

Beyaz, kokusuz, lezzetsiz bir tozdur. Suda erir. Tablet veya kaşe-
lerde bulunur ve günde 2 - 3 defa  0,5 g miktarında kullanılır. 

VALISAN. (CH.) a CH CH Br CO. OCıo Hır 

Renksiz, hafif  kokulu, hoş lâtif  lezzetli, suda erimiyen, organik eri-
ticilerde eriyen yağlı bir sıvıdır. 

Kullanması : Asabî hallerde günde birkaç defa  olmak üzere ve 
bilhassa yemekten kısa bir müddet sonra kullanılır. 

NEURONAL. (C2H5) t CBr. CO NH2 

Hafif  kâfur  gibi kokulu, acı, serinletici, ve keskin lezzetli, beyaz, 
billûrsel bir tozdur. Hipnotik olmak üzere 0,5 - 2 g, sedatif  olarak ya 
yalnız veya asetanilid ile birlikte kullanılır. 

VALEROBROMÎNE. Le Gronel'inkinde kahve kaşığında 0,5 g sod-
yum brom valeryanat vardır. Günde 2 - 4 kahve kaşığı miktarı kulla-
nılır. 

NEURİNASE. kahve kaşığında 0,15 g Verona1, 0,5 g taze kediotu 
seyyal hulâsası bulunur. Günde 1 - 3 kahve kaşığı miktarı verilir. 

Tesiri : Kediotu az miktarda (bilhassa kedilerde) sinir sistemini 
tenbih (eksite) eder. Yüksek miktarları yatıştırıcı olarak tesir eder, tep-
ki ve uyarma yeteneğini azaltır, büyük miktarlar merkezi felce  uğratır. 

Kediotunun müessir maddesi esansında değil, aynı zamanda sudaki 
ekstraktinde (kediotu infusyonu)  ve alkolik hulâsasında da az miktarda 
(kediotu tentürü) mevcuttur. 

Kökler aynı zamanda a - methyl pyrilketon'u ihtiva ederler ki, bu 
sentetik olarak ta hazırlanabilir. Bunun yüksek miktarları ağrı ve spazm 
dindirici ve hipnotik tesirlere maliktir. Diğer bir fikre  göre de Chatin'irı 
ve Valor'ın alkaloidleri de bu tesire katılırlar, bunlar yalnız taze kökler-
de bulunurlar ve kurumakla zayi olurlar. Birçok memleketlerde taze kök-
ler tercih olunur. 



Bu maddenin karakteristik farmakolojik  tesirleri merkezî sinir sis-
temini uyaran maddelerin antagonisti olmalarıdır. 

AFYON, Opium, Opium 

Afyon  bitkisel bir ilâçtır. Kelimenin aslı Yunancadan gelir. Opion 
(bitki özsuyu) demektir. 

Afyon  Papaveraceae «Gelincikgiller» familyasından  Papaver somni-
ferum  Linne'nin ham meyvalarına yapılan şaklardan akan, havada ku-
rumuş usaresi (özsuyu) dir. 

Afyon  eski bir maziye malik bir ilâç olup Isadan 3000 yıl evvel Çin 
vesikalarına nazaran kullanılmakta idi. Keza doğunun kültür kavimleri 
de afyonu  tanıyor ve kullanıyorlardı. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar (Hi-
pokrat, Homor) ve Roma imparatorluğu zamanlarında (Galenus) za-
manlarında afyon  ağrı dindirici bir ilâç olarak kullanılmakta idi. Bu ilâ-
ca Opium adı Romalı hekim Plin tarafından  verilmiştir. Bu zat afyonun, 
haşhaş başlarını çizerek elde edildiğini eserlerinde bildirmektedir. 

Afyon  hakkında bilimsel araştırmalar ingiliz Doktoru S y d e n h a m 
tarafından  yapılmıştır. Bu zat safranlı  afyon  tentürünü de bulmuştur. 

Şekil : 6 Papaver Somniferum 



Haşhaş halen Çin, Hindistan, îran, Cezayir, Anadolu ve Balkanlarda 
yetişmektedir. 

Afyonun  ihtiva ettiği alkoloidlerin en önemlisi olan morfin  ilk de-
fa  Alman eczacısı S e r t ü r n e r tarafından  elde edilmiştir. 

Afyon  haşhaşın havada kurutulmuş, süte benzer özsuyudur. Henüz 
olgunlaşmamış olan haşhaş meyvalarından elde edilir. Haşhaş meyva-
ları tamamen olgunlaştıkta terkibindeki alkaloidlerin miktarı pek azalır. 
Bunun için güneş doğmadan evvel haşhaş başlarına hususi bıçaklarla 
ufkî  (yatay) çizgiler yapılır. Bu çizilen yerlerden dışarıya sızan beyaz 
usare hava ile temasa geldikte esmerleşir ve 1 - 2 saat içinde katılaşır, 
toplanarak kurutulur, çeşitli şekil ve ağırlıkta (300 - 700 g) olmak üze-
re yuğrulur ve sonra haşhaş yapraklarına sarılarak ticarete sevkedilir. 
Hekimlikte kullanılan afyonun  büyük bir kısmı Anadolu ve Balkanlar-
dan temin edilir. En meşhur afyonlar  İstanbul ve İzmir afyonlarıdır. 

Bugün ticarette üç nevi afyon  bulunmaktadır. 1) İzmir afyonu,  2) 
İstanbul afyonu,  3) Mısır afyonu'dur.  Bunlardan en makbulü ve Hekim-
likte kullanılan İzmir afyonudur.  Her üç afyonun  da terkibi aynıdır. 
Yalmz nevilerine nazaran terkiplerindeki alkaloid miktarı değişir. 

İstanbul'a başlıca : Geyve, Karahisar, Bigadiç ve Balıkesir afyon-
ları gelir. İzmire de : Beypazarı, İsparta, Burdur ve Konya taraflarının 
ürünleri gönderilir. Halen bu iş Hükümet tarafından  ele alınmıştır. 

Mısır, İran, Hindistan, Çin ve Avrupada da haşhaş ekimi yapılır, ve 
afyon  çıkarılır. Mısır afyonunun  terkibinde morfin  miktarı azdır. 

İran afyonu  başlıca : Şiraz, Meşhed, Horasan, İsfahan  ve Hemedan'-
dan gelir. Çoğunda hemen morfine  yakın miktarda narkotin mevcuttur. 
Bu sebepten makbul değildir. 

Hind afyonunda  morfin  miktarı azdır. % 4 - 5 kadardır. Afyonun  en 
fazla  sarfedildiği  memleket Çindir. Çinliler kendi yetiştirdikleri afyon-
dan başka Hint afyonunun  da 9/10 u, İran ve hatta Anadolu afyonunun 
da büyük bir kısmını alırlar. 

1960 yılında bütün dünyada elde edilen afyonun  miktarı 1.498.443 
kilogram olduğu halde, 1961 de bu miktar 1.244.123 kilogram, yurdu-
muzda 1960 da 366.316, 1961 de 181.528, 1962 de de 318.212 kg dır. 

Afyonun  terkibine giren alkaloidlerin en mühimi morfindir.  Morfin 
bütün alkaloidlerin tümünün yarısıdır. Bununla beraber bu oran daima 
sabit değildir. Umumiyetle afyonda  % 10-14 oranında morfin  bulunur. 

Bazan bu miktar % 20 - 21 e kadar yükselebilir. Türk ve Alman 
Farmakopeleri afyonun  terkibinde % 12 morfin  bulunmasım bildirirler. 



Memleketimizde yetişen haşhaşlardan elde edilen afyonlarda  % 12 
-18 oramda morfin  bulunmaktadır, iran afyon'arı  % 6 -12 kadar mor-
fini  ihtiva ederler. Afyonda  morfinden  başka mevcut bulunan başlıca 
alkaloid'ler şunlardır : 

Narkotin % 4 -10 
Papaveriıı % 1 
Kodein % 0,50-0,75 
Tebain % 0,15 
Narsein % 0,2 

Mekonin, lavdanin v.s. olup bunlar mekon asidi CıHıO, ve elma asi-
di C3H603 ne bağlı alarak bulunurlar. 

Afyonun  Hekimlikteki önemi iki tesirine dayanır. Bunlardan birin-
cisi ağrıları dindirmesi (analjezik tesir) ikincisi de her hayvan türünde 
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husule gelmiyeıı merkezsel sinir sistemini genel olarak yatıştırmasıdır 
(sedatif  tesir). Sonuncu tesirde afyonun  yeri morfin  tarafından  alınmış-
tır. Fazla miktarda meselâ : afyon  sigara tarzında içildikte keyif  ve rüya-
lar hasıl eder. Bu sebepten birinci dünya harbinde medeniyetin başına 
belâ olmuştur. Afyonun  kullanılması bu keyiflendirici  özelliğinden ileri 
gelir. 

Tedavide en önemli tesiri yangı sonu irkilmiş olan barsağın afyon 
alınması ile teskin edilmesidir. Sürgünlerle - (ishal) - savaşta afyon  en 
uygun bir ilâçtır. Her ne kadar papaverinle morfin  afyonun  bu tesirine 
katılırlarsa da hiç birisi afyonun  yerini tutamaz. Alkaloidlerin tesirleri 
bir arada bulunduğu zaman artar. Pratikte önemli olan afyonun  peklik 
yapıcı tesirinin açıklanmasıdır. Uzun tartışmaları mucibolan bu tesir 
bugün tamamile izah edilebilmektedir. 

İzcle edilmiş, yaşıyan, afyon  veya morfin  eriyiği içine konmuş olan 
barsak parçasında afyonun  bu yatıştırıcı tesiri hiç bir zaman görülme-
mektedir. Buna karşılık insan ve hayvanlarda içerden kullanıldığı zaman 
afyonun  barsak haraketlerini (peristaltiği) önemli bir tarzda durdurdu-
ğunu röntgen muayeneleri itirazsız bir tarzda isbat etmektedir. 

Diğer bir açıklama tarzı da şudur : Afyon  beynin sinir hücreleri 
üzerine nasıl yatıştırıcı bir tesir hasıl ediyorsa, barsakların peristaltik 
hareketlerini düzenliyen sistemin ki, barsakların kaslarının içinde bulu-
nan Auerbach pleksürüdür, bunun uyarma kabiliyetini de avnı tarzda 
azaltmaktadır. Bu sistem ki, merkezî sinir sisteminin bir şubesi gibi ka-
bul olunabilir. 

AFYONUN PREPARATLARI 

AFYON TOZU, Poudre d'opium, Opium pulveratum 

Afyon  tozu, afyon  parçalarının orta incelikte toz haline getirilmesile 
ve terkibindeki morfin  miktarının yüzde ona indirilmesi için süt şekeri 
ve pirinç nişastası ilâvesile elde edilir. 

MÜTEKASÎF AFYON, Opium concente, Opium concentratum (Pan-
topon) 

Mütekâsif  afyon,  açık esmer renkli bir tozdur; terkibinde % 50 mor-
fini  ihtiva eder. 15 k. suda erir, afyonun  bütün alkaloidlerini hidroklo-
rat tuzu halinde ihtiva eder. 

AFYON HULÂSASI; Extrait d'opium, Extractum opii 

Afyon  hulâsası terkibinde % 20 oranında morfini  tutar. Esmer sin-
cabi, suda bulanık olarak eriyen bir hulâsadır. 



AFYON TENTÜRÜ, Teinture d'opium, Tinctura opii 

Afyon  tentürü, kırmızı esmer renkli, karakteristik kokulu, acı lez-
zetli bir sıvıdır; su ile her oranda berrak, alkol ile bulanık eriyik verir. 

Terkibinde <% 0,95 -1,05 anhidr morfini  ihtiva eder. 

BENZOİK ASIDLt AFYON TENTÜRÜ, (Paregorik iksir), Teinture 
d'opium benzoique (Elixir paregorique), Tinctura opii benzoica. 

Benzoik asidli afyon  tentürü, sarı esmer renkli, anason ve kâfur  ko-
kulu, baharlı ve tatlımsı lezzetli bir sıvıdır; turnsol kâğıdım kızartır. 

Terkibinde % 0,5 anhidr morfini  ihtiva eder. Ekspektorans olmak 
üzere (benzoik asid, kâfur)  ve öksürük dindirici (afyon)  kullanılır. 

SAFRANLI AFYON TENTÜRÜ, (Afyon  ruhu), Teinture d'opium 
safranee  (Landanum), Tinctura Opii crocata 

Safranlı  afyon  tentürü, berrak, koyu turuncu renkli, karanfil,  tar-
çın, ve safran  kokulu, acı ve baharlı lezzetli bir sıvıdır; su ile berrak, 
fazla  alkol ile bulanık karışımlar verir. 

Terkibinde % 0,95 -1,05 anhidr morfini  ihtiva eder. 

DOVER TOZU, Poudre de Dover, Pulvis ipecacuanhae opiatus (Pul-
vis Döveri) 

dan ibarettir. 
Dover tozu, açık esmer renkli, şiddetli afyon  kokulu, ve biraz acı 

lezzetli bir tozdur. ı% 10 afyon  tozunu ve % 10 ipeka tozunu havidir. 

Afyonun  Tesiri : Afyonun  terkibine giren alkaloidler kimya 
yönünden iki büyük guruba dahildir : 

1) Fenantren gurubu ki, bu gurupta morfin,  kodein ve tebain bulu-
nur. Bunların kimyasal bünyeleri bütün hususiyetleri ile henüz açıklan-
mamıştır. 

2) tzokinolin gurubu, ki bunda da papaverin, narkotin ve narsein 
bulunur, bunların kimyasal bünyeleri tamamen açıklanmıştır. 

Her iki gurubu biyolojik yönden birbirinden ayıra nhususiyetler şun-
iardtr. Fenantren gurubu alkaloidleri merkezî tesire maliktirler. Halbuki 
izokinolin gurubu alkaloirlerinde bu özelik mevcut değildir. 

Terkibi : 
Afyon  tozu 
İnce toz edilmiş ipeka kökü 
İnce toz edilmiş süt şekeri 

1 k. 
1 k. 
8 k. 



Bundan başka fenantren  gurubu alkaloidleri düz kasların tonusla-
rını arttırırlar, izokinolin gurubu alkaloidleri ise felce  uğratırlar. 

AFYONNUN ALKALOİDLERİ 

Afyonnun  en önemli alkaloidi morfindir.  Morfin  18C5 yılında Alman 
eczacısı S e r t ü r n e r tarafından  hazırlanmıştır. 

MORFİN, Morphine, Morphinum 
C,7H1 9 O3N 

Fizik özelikler : Renksiz, parlak, kokusuz, prizma şeklinde billûr-
sel bir tozdur; 5000 k. 20° deki suda, 500 k. kaynar suda erir; 265 k. al-
kolde erir. Buna karşılık tuzları suda kolaylıkla erirler. 

MORFİN HİDROKLORAT, Chlorhydrate de morphine, Morphinum 
hydrochloricum 

Oı 7 H19 Os N. HCL + 3 HoO 

Fizik özelikler : Beyaz, ipek gibi parlak, ekseriya demet şek-
linde birleşmiş ibre tarzında billûrlar veya mikroskopik billûrlardan te-
rekküp etmiş, mikâp (kübik) şeklinde, beyaz parçalardır : 25 k. suda, 
1 k. kaynar suda, 50 k. alkolde 10 k. kaynar alkolde, 19 k. gliserinde 
erir. 

MORFİN SÜLFAT, Sulfate  de morphine Morphinum sulfuricum, 
(Cır H,9 0 3 N)]2. H. SO, + 5 H, o 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, ipek gibi billûrdan yapılmış mi-
köplar (tavla zarı şeklinde) veya billûrsel tozdur; aydınlıkta uzun za-
man kalırsa esmerleşir. 16 k. suda, 570 k. alkolde erir. Amerikan far-
makopesinde morfinin  yalnız bu tuzu vardır. 

Morfinin  fizyolojik  tesiri. Morfin  diyastazlara tesir eder. % 0,3 mor-
fin  pepsinin tesirini % 4 kadar azaltır. Bakterilere tesiri önemli değil-
dir. 

Emilmesi : İçerden alındığı vakit kolay emilir. Fakat morfin  çok 
defa  deri altı olarak kullanılır. Bu taktirde 5 -10 dakika sonra tesiri 
görülür. Morfin  kanda az kalır, çeşitli organlara dağılır. 

Gebelere verilen morfin  yavruya da geçer. Fakat anne kanı ile bes-
lendiğinden morfinin  büyük bir zararı olmaz. Yalnız doğumdan evvel 
hamileye zerk edilen morfin  dünyaya gelen yavrunun solunum merkezini 
uyuşturabilir, ve tehlike doğurabilir. 

Organizmadan Atılması : Morfin  zerk suretile de verilirse mi-
deden atılır. Atılması birkaç dakika sonra başlar ve ilâcın devam ettiği 



müddetçe sürer. Morfinin  <% 60 ı bu yolla (mide bezleri vasıtasile) atı-
lır. Kusma hasıl etmesi bundan doğar. 

Morfinle  zehirlenmelerde midenin tekrar tekrar yıkanması bundan 
ileri gelir. Mideye alkol, saponinli bir mayi % 10 sodyum klorür eriyiği 
ithal edilirse mide mukozası hiperemiye duçar olur ve morfinin  atılması 
bir misli artar. Mideye atılan morfinin  bir kısmı barsaklardan tekrar 
emilir ve bu suretle tesir uzar. Karaciğerden geçen morfin  orada kıs-
men değişikliğe uğrar, tesirsiz bir madde haline geçer. 

Morfin  böbreklerden de kısmen atılır. Tavşanlarda bu miktar % 4 
- 20 arasındadır. İnsanlarda 24 saat içinde idrarla morfinin  % 9 u atılır. 
Morfin  az miktarda süt ile de itrah edilir. Büyük bir kısmı uzviyette yı-
kımlanır. Bu miktar morfine  a'ışmış olanlarda (morfinomanlarda)  daha 
yüksektir. Morfinin  önemli bir kısmı uzviyette değişip yıkımlanır. 

Tesiri : Morfinin  lokal tesiri pratik yönden önemli değildir. Sağ-
lam deri üzerinde dikkati çeken bir tesir husule getirmez ise de prepa-
ratları uzun müddet cilde sürtülür ise o kısmı uyuşturur, hissiyeti azal-
tır. Epidermsiz deri ve yaralar üzerinde önce şiddetli bir ağrı hasıl eder-
sede bu ağrı az sürer, yerine lokal aneztesi kaim olur. 

Morfin  per os alındıkta evvelâ ağız mukozasını uyararak salye sal-
gısını arttırır, sonra salgıyı azalttığından ağzın kuruluğu husule gelir. 
Yutmada da zorluk hasıl eder. Mide - barsak salgısı önce artar, sonra 
mide - barsak salgı ve hareketlerini durdurarak hazım işini güçleştirir. 
Bundan dolayı hazım esnasında afyon  ve morfin  tuzlarının kullanılma-
ları doğru değildir. Eğer yemekten sonra alınmış ise gıda hazmoluna-
maz ve yabancı bir cisim gibi mideye tesir eder. 

Emilme tesiri. 1) Sinir sistemi üzerine : Morfinin  merkezî sinir sis-
temine tesiri her hayvanda aynı değildir. Aşağı sınıfta  bulunan hayvan-
lar morfinden  az müteessir olurlar. Bu madde en fazla  beyni gelişmiş 
olan merkezlere tesir eder. Yüksek merkezleri yatıştırır. Aşağı merkez-
lere tesir ederek çırpınmalar hasıl eder. 

Morfinin  tesirini bir kaç hayvanda mütalâa edelim : 

20 g ağırlığında bulunan bir kurbağaya 0,03 g morfin  hidroklorat 
hayvanın lenfa  kesesine zerk olunursa bunun yavaş yavaş ilâçtan mü-
teessir olduğu görülür. Halbuki bu miktar 60 kg ağırlığında bulunan bir 
insana sür'atle tesir ederek uyku hasıl eder. 

Kurbağada tesir bidayette bir uyuşukluk ile başlar. Hayvan bu de-
virde beyni çıkarılmış bir kurbağaya benzer, bulunduğu yeri arzusu ile 
değiştirmez. Fakat tepkiler henüz körleşmemiştir. Dürtülür ise munta-



zam sıçrra, kasları kuvvetini muhafaza  etmektedir. Sonraları hareket-
ler düzenini kaybeder. Sıçrayış fena  olur, hayvan tüberkülleri çıkarılmış 
gibidir. îlâcm tesiri ilerledikçe hayvan artık sıçrayamaz, kuvveti azal-
mıştır. Fakat bu devrede arka üstü yatırılırsa yavaş yavaş döner, buda 
beyinciğin çıkarılmasına benzer. Nihayet med. oblongata da müteessir 
olur, teneffüs  durur, hayvan arka üstü yatırılsa doğrulamaz yüzüne do-
kunulursa gözlerini kaoamaz. Halbuki med. spinalise ait refleksler  ba-
kîdir. En son med. spinalise ait tepkiler de kalkar. 

Tabiî bu devrede hayvanın beyni, sonra beyinciği, nihayet medullası 
kesilerek yapılan tecrübelerde olduğa kadar kesin olarak yekdiğerinden 
tamamiyle ayrılmış değildir. Buna mukabil morfinin  yüksek merkezler-
den başlıyarak gitgide aşağı merkezleri müteessir ettiğini göstermeye 
kâfidir.  Hayvan sonra yavaş yavaş kendine gelir. Birçok saat sonra çır-
pınmalar görürüz. Bu devre hayvana göre 12 - 30 saat sonra husule ge-
lebilir. Bu tecrübe bize morfinde  hem yatıştırıcı hem de çırpınmalar ha-
sıl edici hassa bulunduğunu gösterir. 

Beynin yüksek merkezleri pek az gelişmiş bulunan balıklarda mor-
fin  yalnız çırpınma hasıl eder, sükûnet yapmaz. 

Morfinin  memeli hayvanlarda da tesiri birbirinden oldukça farklı-
dır. Meselâ bir kedide morfinin  tesirini mütalâa edelim : 

Bir kediye kg başına 0,008 g morfin  hidroklorat (deri altı) zerk 
edildikte hayvanı hemen bir kafese  goymak icabeder. Çünki bir müddet 
sonra çıldıracaktır. Bidayette morfinin  ilk tesiri olmak üzere hayvanın 
kustuğu görülür. Kusma zerkten 5 - 6 dakika sonra husule gelir. Hay-
vanın bol salyası akar. Bunlar bazı sempatik merkezlerin uyarıldığını 
gösterir. Hayvanda papilla genişler, bunu beyinde bulunan okulomotor 
mekrezi nehi eden yüksek bir merkezin uyarılmasile izah edebiliriz. Ni-
hayet hayvanda uyarma husule gelir. Hayvan kafesin  bir tarafından  di-
ğer tarafına  kçşar, dışarı çıkmak ister, gözlerinde çılgınca bir bakış 
vardır. Bazen de bir hayalet görüyormuş gibi dalar. Bazen de bir şey-
den korkar gibi geri geri çekilir, hayvanda teneffüs  sıklaşmıştır. Bu hal 
1,5 saat kadar sürer sonra hayvan hiç bir sükûnet devresine geçmeden 
tedricen kendine gelmeye başlar. Kediyi morfin  ile uyutmak kabil değil-
dir. 

Köpekteki tesiri : Bir köpeğe kg vücut ağırlığına mukabil 0,015 g 
morfin  hidroklorat (deri altı) zerkedildikte 3 - 4 dakika sonra köpek ku-
sar ve pisler. Bir müddet sonra aşikâr bir sersemlik ve bazı uyarma âlâ-
metleri gösterir. Bir zaman yerinde sakin kaldıktan sonra kalkar, sar-
hoş gibi intizamsız bir yürüyüş ile dolaşır, nereye gittiğini kendi de bil-
miyor gibi görünür, sonra yatar, uyur tekrar kalkar, kaslarında bir der-



mansızlık varmış gibi bacakları vücudünün ağırlığı altında bükülür. En 
fazla  arka ayaklarında zafiyet  husule gelir. Bu sebepten sırtlan gibi ar-
ka ayakları alçak ön ayakları yüksek göriıür. Nihayet uykuya dalar, 
pupille küçülür ve teneffüs  yavaşlar, bazen titreme hareketleri yapar. 
Köpek bu halde dört saat kadar kalır, uyandığı zaman sersem, sarhoş 
ve sırtlan gibi yürüyüşlüdür. 

Eğer morfinin  miktarı arttırılırsa çırpınmalar husule gelir. Hülâsa 
edersek morfin  köpekte uyarma, sonra sükûnet ve uyku, bilahara da 
çırpınmalar hasıl eder. 

Köpek yavruları morfinden  yaşlılara nazaran fazla  müteessir olur-
lar. Son senelerde timüs bezi çıkarıldığı taktirde köpek yavrularının mor-
fine  dayanışmalarının arttığı görülür. Bir aylık bir köpeği kilo başına 
0,005 g morfin  öldürmeye kâfidir.  Halbuki yaşlılarda 8 -16 misli fazla, 
yani kilo başına 0,04 - 0,08 g morfine  ihtiyaç vardır. 

Merkezî sinir sistemi hayvanda ne kadar gelişmiş ise morfin  o dere-
ce fazla  reaksiyon verir. Morfin  narkotiklerde olduğu üzere merkezî sinir 
sistemi uyarmasını azaltır. Fakat onlarda olduğu üzere o sırayı takip et-
mez. Evvelâ beyine, sonra beyinciğe tesir eder. Med. spinalis tepkilerini 
durdurmadan med. oblongataya tesir eder. Bu sebepten morfin  her ne 
kadar narkotik maksatla bazen köpeklerde kullanılırsa da iyi bir narko-
tik değildir. Kurbağalar derileri vasıtası ile de teneffüs  ettiklerinden mor-
finin  med. spinalis üzerindeki uyarıcı tesirini daha iyi mütalâa edebiliriz. 
Med. spinalis kısa bir müddet için felce  uğradıktan sonra tepki kabiliye-
tinin tetaniye kadar şiddetle artmasını mücibolur. İnsana verilen dozla 
kurbağalar reaksiyon vermezler. 

Morfin  tavşanlara pek çabuk tesir eder. Bir tavşanın kulak venasma 
azar azar morfin  şırınga edelim. Her defasında  kilo başına 0,01 g vere-
lim. İlâç yeter miktarı bulunca hayvanda hiç bir zehirlenme belirtisi gö-
rülmez, sonra hayvan hiç bir uyarma devresine geçmeksizin uyumaya 
başlar, teneffüs  gitgide yavaşlar, intizamını kaybeder, bir kaç çabuk ne-
fes  aldıktan sonra uzunca bir müddet teneffüs  durur, pupille daralır, tep-
kiler mevcuttur. 

Morfinin  hayvanlar üzerindeki tesiri birbirinden farklıdır.  Beyin ne 
kadar inkişafa  (gelişmeye) mazhar olmuş ise morfine  karşı tepki de o 
nisbette fazladır. 

İnsanlarda beyin hayvanlara nazaran fazlası  ile gelişmiş olduğundan 
cüz'i morfin  miktarından müteessir olurlar. Kilogram vücut ağırlığı için 
0,001 - 0,002 g morfin  yaşlı bir insanı öldürmeye kâfidir.  Tavşanlarda öl-
dürücü miktar kg vücut ağırlığı için 0,3 gramdır. Köpeği öldüren mik-



tar insana verilen dozun 10 mislidir. Ot yiyen hayvanlardan atlar, sığır 
ve domuzlara nazaran morfine  daha hassastırlar. Atlardan da iyi ırka 
mensup bulunanlar soğuk kanlılara nazaran daha hassastırlar. Sıcak kan-
lılardan kanatlılar buna mukabil mukavimdirler. Meselâ güvercinler in-
sanlara kıyaslanınca büyük miktarlara dayanırlar. Bunlarda deri altı yol-
la 0,1, per os 0,5 g (kilo başına) morfin  öldürücü miktardır ki, insanlara 
nazaran 300 - 500 mislidir. Soğuk kanlı hayvanlar morfine  mukavimdir-
ler. Meselâ : Kurbağalar insanlara kıyaslanınca 1000 misli morfine  da-
yanırlar. Sıcak kanlılar da kuantatif  olarak merkezî sinir sisteminin muh-
telif  derecede reaksiyonları husule gelir. Köpekler kolaylıkla narkoze ol-
dukları halde atlar, sığırlar, koyunlar, keçiler, kediler ve domuzlar aksi-
ne olarak şiddetli psihik uyarma arazı gösterirler. Bazen kusma da gö-
rülebilir. İnsanlarda şahsi istidat dolayısı ile cildî tegayyürat görülebilir. 
İnsan ve köpeklerde bilhassa gençler hassastırlar. Meselâ bir kaç damla 
afyon  tentürü bir kaç günlük bir çocuğu öldürebilir. 

Morfin  ağrı doğuran hissiyet üzerine, sonrada psihik merkezlere te-
sir eder (sükûnet tevlit eder.) sonra öksürük merkezine tesir eder öksü-
rüğe karşı) ve teneffüs  merkezine (asabî astmaya) tesir eder. 

Tedavide mühim olan nokta morfinin  küçük miktarlarının dahi ağrı 
dindirici merkez üzerine yaptığı yatıştırıcı tesir hiç bir ilâçta morfinde 
olduğu derecede mükemmel değildir. Evvelâ ağrı merkezi ve ağrıyı şuur-
landırma merkezi tenbih edilir. Bunun neticesinde müdafaa  hareketleri 
ve bağırmalar görülebilir. Çünkü morfin  ağrı merkezini felce  uğrattığı 
halde ağrıyı şuurlandırma merkezini felce  uğratmaz. Bu sebepten hissî 
devre kapandığı halde inlemeler görülür. Vagus tonusunu durdurmadan 
vagus merkezî uzuvları ile muaddel merkezin münasebetini keser. Kalb 
vurmaları adet itibarile azalır. 

Teneffüse  tesiri : Morfin  teneffüs  merkezine çabuk ve şiddetli olarak 
tesir eder, onu uyuşturur. Sükünet devresinde teneffüs  sayısı azalır ve 
intizamını kaybeder. Bir kaç teneffüs  birbiri ardından gelir ve sonra uzun-
ca bir duraklama devresi husule gelir. Uzviyete giren oksijen miktarı aza-
lır, CÔ  miktarı artar. Morfin  ile ağırlaşan teneffüs  kâfur,  koramin, kar-
diyazol gibi maddelerle yeniden çabuklaşır. Fazla miktarı bilâkis teneffüs 
sayısını çoğaltır. 

Kan dolaşımına tesiri : Deveran üzerine tesiri teneffüse  nazaran za-
yıftır.  Hayvanlar üzerinde yapılan tecrübelerde teneffüsün  çok ağırlaştı-
ğı bir devrede bile kalbin nisbeten kuvvetli attığı ve vurum sayısının pek 
ızalmadığı görülür. 

Kana tesiri : Morfinin  tesiri ile CÔ  daha fazla  tutulur ve akciğerler-
den atılması güçleşir. Bu suretle kanda CO, kanın PH sini biraz indirir. 



Buna mukabil vücut idrarla fazla  asid itrahına ve kanda daha fazla  bi-
karbonat toplanmıya başlar. Bu suretle kanın alkaliliği normal şeklini alır. 
Kollestrin, lesitin miktarı azalır. Morfin  lokositleri çoğaltır, fakat  onla-
rın fagosite  kabiliyetlerini azaltır. Fazla miktardaki morfin  vücudun en-
feksiyonlara  karşı mukavemetini azaltır. 

Morfinin  az miktarı teneffüs  adedim düşürür ve derinleştirir. Yük-
sek miktarlar adedini ve hacmini azaltır (sathileştirir). 

Az miktarla öksürük teskin edildiğinden akciğer hemorajlerinde kul-
lanılır. Bununla beraber pnumenilerde eğer havanın alveollere girmesin-
den dolayı bir dispnoe mevcut ise çok dikkatli olmak icabeder. 

Mide ve barsak kanalı üzerine tesiri : Peristaltiğin azalmasını ve böy-
lece barsakların istirahate geçmesini intaç eder. Terapötik bakımından 
önemlidir. İstirahate geçmenin sebepleri arasında Auerbach pleksüsünün 
felci  ve Sphincter anti pylorici'nin kontraksiyonu ileri sürülebilir. Böyle-
ce mide muhteviyatının düodonuma geçmesi tevkif  olunur. Artık düodo-
numa gıdadan mütevellit tenbihler gelemez. Sifinkterin  kasılması (takal-
lüsü) ve bununla alâkalı olmak üzere fondüs'ün  genişlemesi morfin  veril-
mesini müteakip görülen kusma ile ilgilidir. 

Düz kasların tonüsü ve ritmik kontraksiyonları üzerine arttırıcı bir 
tesir yapar ve dolayısı ile pilorisin ve kalın barsakların spazmodik kont-
raksiyonu, his sinir uçlarının uyarma kabiliyetinin azalması, aynı zaman-
da splanishus sinirinin uyarma kabiliyetinin çoğalmasını mucibolur (pe-
ristaltiğin durması). 

Bezler üzerine tesiri kısmen bez salgısını arttırır (salıvasvon bilhassa 
köpeklerde artar, ter salgısı keza çoğalır), kısmen de salgı azaltır (bronş, 
barsak salgıları), üupille daralmakla beraber kedilerde merkezî felç  so-
nu genişler. Kalb ve damarlar ancak büyük miktarlardan müteessir olur-
lar. Damarlar geniş'er, arter basıncı düşer, kalb yavaşlar (ağırlaşır), 
aritmi ve bilâhara kalbin felci  husule gelir. 

Kullanılışı : Morfin  en ziyade kum sancıları, angor pektoris gi-
bi şiddetli ağrıları kesmek için deri altına şırınga edilir. Maksima dozu 
bir defada  0,03 ve günde 0,1 g dır. 

Afyon  tozu ishale karşı günde bir kaç defa  0,01 - 0,05 g miktarında 
ve ekseriya bismut subnitrat gibi ishal kesen ilâçla birlikte, 

Afyon  hulâsası maksimal doz olarak 0,025, 
Afyon  tentürü erişkinlere 5 -20 damla 
Dover tozu bronşitlerde öksürük dindirici ve ekspektorans olmak 

üzere 0,3 - 0,05 — 1,5 g miktarında kullanılır. 



KODEİN, Codeine, Codeinum 

CkH,.0(0H) (0CHr,)N + H,0 

Kodein, afyonun  terkibine dahil alkaloidlerden biridir. Fenantren gu-
rubu alkaloidi olup afyonun  terkibinde ortalama olarak % 0,50 — 0,75 
kadar bulunur. Kimya yönünden morfine  yakındır, bir metilmorfindir. 

Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, havada tozlanan ve bir atom 
suyu ihtiva eden billûrsel bir tozdur; 121 k. suda erir. Hekimlikte bu se-
bepten suda kolay eriyen tuzları kullanır. Bunların başlıcaları şunlardır : 

KODEİN FOSFAT, Phosphate de codeine, Codeini phosphas 

Cı8C2103N.H3P0,+2H20 

Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, acı lezzetli billûrlar veya billûr-
sel tozdur; 3,2 k. suda erir, alkolde az erir, eriyiği turnsal kâğıdını hafif 
kızartır. 

KODEİN HİDROKLORAT, Chlorhydrate de codeine, Codenium hyd-
rochloricum 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz bir tozdur; 32 k. suda erir, alkolde 
güçlükle erir. 

Tesiri : Kodein morfine  benzer tesirlidir. Yalnız ondan 5-10 defa 
daha hafif  tesirlidir. Morfine  nazaran iştah ve barsak boşaltımı üzerine 
müessir olmaması ile ayrılır. Aynı zamanda morfinde  olduğu üzere alış-
ma (itiyat) da hasıl etmez. Mideden kolay emilir. Atılması başlıca böb-
reklerle olur. Küçük bir miktarı barsaklardan çıkar. Kodeinin uyutucu 
özelliği zayıftır. 

Kodein ağrıları biraz azaltır. Hususile öksürük merkezi üzerine te-
sir eder, bunu uyuşturur. 

Kullanılması : Kodein en fazla  öksürüğe karşı kullanılır. Mak-
sima dozu bir defada  0,05, günde 0,2 g kodein fosfat  bir defada  0,1, gün-
de 0,3 g miktarında kullanılır. 

PREPARATI : 

KODEİN ŞURUBU, Sirop de codeine, Sirupus codeini 

Terkîbî : 0,2 k Toz edilmiş kodein 

C18H210,N.HC1+2H20 

5 k 
95 k. 

dilüe alkol 
basit şuruptan 



ibarettir. 20 g kodein şurubunda 0,04 g kodein bulunur. Kaşık dolusu 
- (Çorba kaşığı) - 0,04 g miktarı kullanılır. 

PAPAVERİN, Papaverine, Papaverinum 
C20H21O1N veya CıeH^OCHa^N 

Papaverin afyonun  terkibine giren aikaloidlerden biri olup ortalama 
olarak % 1 kadar bulunur. 1848 yılında afyondan  ayırt edilmiş ve 1913 
de tedaviye sokulmuştur. 

Papaverin bir izokinolin türevidir. 
Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel, lezzetsiz bir tozdur ; suda he-

men hiç erimez, alkolde az erir; kloroformda  daha az erir. Hekimlikte 
hidroklorat tuzu kullanılır. 

PAPAVERİN HİDROKLORAT, Chloryhydrate de papaverine, Pa-
paverini hydrochloridum 

C20H21O4N.HCI 
Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, evvelâ acımsı, sonra yakıcı lez-

zetli billûrsel bir tozdur; 40 k. suda yavaş yavaş erir; alkolde hafif  ısı-
tıldıkta dahi güç erir. 

Tesiri : Papaverin narkotik özeliğe malik olup, morfinle  kodeine 
yakın tesirlidir. Papaverin bilhassa spazm hallerinde kullanılır. 

Papaverin düz kaslara müessirdir. Bilhassa barsak ve arterlerin gev-
şemesini mucipolur. Bu sebepten koronar arterlerin, broşların ve barsak-
ların spozmalarında kullanılır. 

Papaverinin maksima dozu bir defada  0,08, bir günde 0,2 g ise de 
son zamanlarda bu dozun 10 misli arızasız kullanılır. Bazı inatçı kaşıntı-
larda günde bir kaç defa  veneye 1 g şırınga tavsiye ediliyor. 

EUCODAL (Dihidrokodeinonhidroklorid) 
Cı8H12NO 

Fizik özelikler : Sarı beyazımtrak renkli, biraz acı lezzetli, su-
da 1/10 oranında eriyen ve hararete dayanan bir tozdur. 

Eucodal merkezsel tesire malik - (ağrı -, öksürük dindirici) - bir 
ilâçtır. Ağrılara karşı per os 0,005 - 0,01 g miktarında kullanılır. Bir de-
falık  maksima dozu 0.03, günlük maksima dozu ise 0,1 g dir. Spazmoli-
tik - (ispazmoz giderici - maksima miktarı 0,3 (günlük 1,2 g) dır. 

Ticarette 0,005 g lik tablet şeklinde de bulunur. 

ETİLMORFIN HİDROKLORAT, Chlorhydrate d'ethylmorphine, 
Aethylmorphini hydrocholoridum (D i o n i n e ) 

Ci7Hl7(OH) (OC2H5)ON HCI+2H2O 



Fizik özelikler : Beyaz yahut hafif  sarımsı renkte, kokusuz, 
acımsı lezzetli, billûrsel bir tozdur; takriben 12 k. suda ve 25 k. alkolde 
erir, eter ve kloroformda  erimez, eriyiği turnsol kâğıdının rengini değiş-
tirmez. 

Tesiri : Morfinle  kodein arasında bir tesire maliktir ve daha zi-
yade sonuncuya yakındır. Euphomanie tehlikesi nisbeten azdır. % 2-5 , 
oranındaki sudaki eriyiği Konjuktival boşluğa damlatıldıkta Konjunk-
tivanm kuvvetli bir hiperemisini ve ödematcz bir şişliğini mucbolur. Bu 
sebepten oftalmc'oji'de  emilmeyi sağlayıcı ilâç olarak kullanılır. 

Dionin bundan başka öksürük dindirici olmak üzere de per os verilir. 
Maksima bir defalık  dozu 0,C5, günlük dozu ise 0,15 g dır. 

DÎASETtLMORFÎN HİDROKLORAT, Ch'orhydrate de diacethyl-
morphine, Diacethylmorphini hydrochloridum (Heroîne) 

Ci7Hı7ON(OOC.CH3)2.HCl 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel, kokusuz, acı lezzetli bir toz-
dur. 3 k. suda, 11 k. alkolde erir; eterde erimez, Eriyiği tunrsol kâğıdını 
hafif  kızartır. 

Fizyolojik tesiri : Heroîne morfinden  daha şiddetli bir zehirdir. 
Az miktarla önemli tesirler yapar. Heroin kediyi ve dimağına şırınga edil-
diği zaman kobayı çıldırtır. Heroine morfinde  olduğu üzere alışma tevlid 
eder ve heroinomani pek çok görülen bir felâkettir.  Heroinin analjezik 
dozu morfinin  ağrı dinrici dozunun yarısı kadardır, bilhassa öksürüğe te-
siri morfininkinden  üstündür. Heroine'e alışkanlık morfine  nazaran daha 
çabuk olur. 

Heroîne solunum merkezini pek şiddetle uyuşturur. Tavşanlarda so-
lunumu dakikada 10 dan aşağı düşürür - (normal o'arak tavşanda solu-
num sayısı 50 - 60 dır) - bu bize insanlar için kuvvetli bir zehir olaca-
ğını gösterir. Solunum üzerine olan tesiri bazı dispnoe olaylarında hero-
ıne'den istifade  edilebileceğini anlatır. Öksürüğü de iyi keser. Maksima do-
zu bir defada  0,005 g günde 0,015 g dır. 

Faydasından çok zararı olması ve onun yapacağı iş'eri görecek baş-
ka ilâçlar bulunması hasebile Birleşik Amerika Heroine'in memlekette ima-
lini ve hariçten ithalini yasak etmiştir. 

DİLAUDİD (dihidromorfinon) 

Ci7Hı903N.HCl 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel tozdur; suda ve alkolde erir; 
eterde erimez. 



Tesiri : Morfinde  olduğu üzere kuvvetli ağrı - öksürük dindirici 
tesirlere maliktir. Fakat ona nazaran en az üç defa  daha kuvvetli tesir-
lidir. 

Kullanılması : Ağrı ve öksürük dindirici olmak üzere bir defa-
da 1 - 2 ve günde 4 - 6 mg, şırınga için bir defalık  orta dozu 2 mg, dır. 
Solunum merkezine olan tesirinden dolayı cardiazol ile birlikte şırınga 
edilmesini tavsiye etmişlerdir. 

Dilaudid ticarette 0,0025 g lik ve 100 tabletlik, 1,1 sm3 lük 5 ampullük, 
0,0025 g lik 5 şaflık  ambalajlar halinde bulunur. 

DİCODÎD (Dihidrokodeinon) 
C18H2103N 

Tartarat ve hidroklorat tuzları kullanılır. Tuzları suda kolaylıkla 
erirler. 

Kullanılması : Öksürük ve ağrı dindirici olarak ve uyarma hal-
lerinde yatıştırıcı olmak üzere içerden ve deri altı yolla kullanılır. Diko-
did bitartarat yahut hidroklorat per os günde 2 - 3 defa  0,005 (5 mg), 
kuvvetli ağrılarda da 0,02 g a kadar miktar yükseltilebilir. 

Dikcdid ticarette 0,005 g lik 10, ve 20 tabletlik keza 0,01 g lik 10 
tabletlik ve 1,1 snu lük 5 ampullük ambalajlar halinde bulunur. 

CARDİAZOL — DİCODID 

Terkibinde % 10 cardiazol ve <% 0,5 dicodid hidrokloratı ihtiva eden 
sulu ve per os kullanılmaya yarayan bir eriyiktir. 

Solunum sisteminin yangısal hallerinde kullanılır. 

Sütteki ve küçük çocuklara günde 2 - 3 defa  2 - 5 damla, büyük ço-
cuklara 3 defa  5 -10 damla verilir. 

PARAKODÎN (Dihidrokodein) 
Ci8H3»O.N.C«H.Oe 

Hekimlikte tartarat tuzu kullanılır. Bu beyaz, billûrsel bir tozdur, su-
da ve alkolde erir. Kodeinden daha kuvvetli bir yatıştırıcıdır. Öksürüğü 
iyi keser. Kodeinden daha şiddetli solunum merkezini uyuşturur. Barsak-
ları kodeinden fazla  teskin ediyor. Öksürüğe karşı tavsiye edilmiştir. Bir 
defada  0,01 — 0,03 g, günde 0,1 g, miktarında kuiianıiır. 

Ticarette : 0,01 g. lik 10 ve 20 tabletlik 
% 02 lik 50 ve 100 g. lik şişelerde şurup 
% 1 lik 15 ve 100 g. lik şişelerde damla 

olarak bulunur. 



OCTÎNUM D (Konll) 

Terkibi : İsoamilamino — metilheptan olup ticarette 0,05 lık 10 
drajelik % 5 — 10 g lık sıvı ve 1,1 sm3 lük ampulluk ambalajlar halin-
de bulunur. 

Tesiri : Spazmolitik özeliğe sahiptir. Ağrılı barsak spazmalarında, 
vagcsempatik bozukluk husulünde tevazün temin etmek maksadile kul-
lanılır. Octinum yüksek spazmolitik - (spazmoz giderici) - tesire ma-
liktir. 

Kullanılması : Oktinum öd ve böbrek taşı sancılarında, mide ve 
barsak spazmlarında, adet sancılarında, astma'da kullanılır. 

Octinum bitartarat 0,05 g. lik tabletlerinden günde 3 - 4 tane, P/c  10 
eriyiğinden günde 3 - 4 defa  15 - 20 damla, 0,1 g Octinum hidrokloratı 
havi ampullerinden deri altına günde 1 - 2 adet zerkedilir. 

ATEŞ DÜŞÜREN İLÂÇLAR 

Antipyretiques, Antithermiqııes, Antipyretica, Antithermica 

AĞRI DİNDİREN İLÂÇLAR, Analgesiques, analgetica 

ROMATİZMA İLÂSLARI, Aııtirheumatismales, Antirheumatica 

Bu gurupta ateş (fiyevri)  düşüren, romatizmaya karşı kullanılan ve 
ağrıları dindiren ilâçları gözden geçireceğiz : 

Ateş düşüren ilâçlar fiyevrili  hallerde ateş düşürmek maksadile kul-
lanılırlar. Bilindiği üzere vücut ısısı değişen hayvanlar istisna edilirse in-
san ve diğer hayvanların belirli bir vücut hararetleri vardır. Bu vücut ha-
rareti normal hallerde dış sıcaklık ne olursa olsun değişmez, sabit kalır. 
Meselâ vücudun bir kısmı soğukta kalırsa hemen o kısmın cildinde bir 
refleks  (tepki) hasıl olur, damarlar daralır, kan damarlardan az geçer, 
sinirler soğuk hissini beyinde bulunan ve bu işe ait merkezlere götürürler, 
ve vücut hararetinin sabit kalmasına yarayan merkezler çalışmaya baş-
lar, metabolizma çabuklaşır, daha fazla  karbonhidrat yanar, aynı za-
manda bütün cilt damarları daralır, bu suretle hararet intişarı (yayılma-
sı) azalır, neticede kalori sarfiyatının  önüne geçilmiş olunur. Aksine ola-
rak sıcakta cildin damarları genişler, bu suretle ve ter salgısının artması 
ile hararet yayılması çoğalır, metabolizma ağırlaşır. Bu suretle vücut 
hararetinin belirli bir derecede kalması sağlanmış olur. 

Vücut hararetini düzenliyen merkez ventriculus tertius'ün altında 
Tuber cinereum'da bulunur. Bir tecrübe hayvanında bu merkezin arka kıs-



mından beyin kesilirse hayvan tıpkı soğuk kanlılara benzer, dış muhitin 
sıcaklığına göre vücut harareti artar veya azalır. Böyle bir hayvanı etü-
ve koyarak etüvün harareti çeşitli zamanlarda değiştirilir ise hayvanın 
vücut harareti de buna uyarak çoğalır veya azalır. Hararet merkezinin 
bulunduğu eskidenberi bilinmektedir. Beynin hararet merkezlerinin ya-
kınlarına bir mil batırıldığı zaman vücut hararetinin yükseldiği görülür. 
Hararet merkezinin çift  olduğunu gösteren bir çok deliller vardır. Bu 
merkezlerden birisi hararet hasıl eden merkezdir. Bunun tenbihi vücut 
hararetinin artmasını mucibolur. Diğeri de vücut hararetini düşüren mer-
kezdir, bunun uyarılması (tenbihi) vücut hararetini indirir. 

Yükselmiş bulunan vücut hararetinin düşürülmesine çeşitli yollarla 
baş vurulur. Bunlardan en iyisi hastalık etmenine (âmil) doğrudan doğ-
ruya tesir edüerek fiyevriyi  şüdürmektir. Bu maksatla hastalığa ait (Se-
ro - , Hemo, Şimiyoterapi) tedavi tatbik etmektir. Bundan başka semp-
tomatik olarak da fiyevriyi  düşürmek kabildir. Bu gün en fazla  müraca-
at edilen metot da budur. Bunun için kan alınır, diyüretik, terletici ter-
tipler kullanılır, soğuk sularla duşlar, lavmanlar, kompresler yapılır. Ya-
hut doğrudan doğruya ateş düşüren ilâçlara baş vurulur. 

Fiyevri hararet merkezinin tenbih kabiliyetinin artmasından, yahut 
da uyarmaların kuvvetli olmalarından ileri gelir. Bu sebeple ilâçlar fazla 
tenbihe uğramış olan hararet merkezini yatıştırarak (narkotik tesir) ha-
raret hasılatını azaltırlar. Yahut da hararet intişarını arttırmakla vücut-
tan hararet kaybını sağlarlar. 

Organizmada hararetin çoğalması iç ve dış birçok faktörlerle  mey-
dana gelir. înfeksiyon  etmenleri, yahut bunların mübadele ve ayrışma 
ürünleri, albuminli maddelerin parçalanması, maden oranının değişmesi 
gibi sebeplerdir. Bunlardan en önemlisi zehir tesiridir. 

Ateş düşüren ilâçlar kısmen oksit'eme mahsullerini azaltırlar ve or-
ganların eritrositlerinin oksijen taşımalarını ağırlaştırırlar - (iç solu-
nu) - ki bu tesir zayıftır. 

Normal vaziyette ateş düşüren ilâçlar ya vücut hararetine gayetle 
az tesir ederler, yahut da hiç etmezler. Buna mukabil hararet merkezi-
nin fazla  tenbihe uğradığı hallerde (yani fiyevrili  anlarda) tesirleri kuv-
vetlidir. 

Ateş düşüren ilâçlar başlıca aşağıdaki hallerde kullanılırlar : 

a) Devamlı ve yüksek fiyevrilerde,  kalbi zarar görmkten korumak 
maksadı ile, 

b) Pyrogene mevadm teşekkülünü önlemek, 



c) Artmış bulunan patalojik mübadele mahsûllerini azaltmak, 
d) iştahı açarak gıda alma durumunu düzelterek şifayı  sağlamak 

maksadile kullanılır. 
Fiyevrili hallerde ateş düşüren ilâçların bir defa  kullanılmaları ile 

ekseriya maksat hasıl olmaz, bu sebepten ilâcın tekrarlanması icabeder, 
Tali tesirler : Büyük miktarlar vücut hararetinin anî düşme-

sine sebebiyet verir. Antipüretikler kan dolaşım kollapsı da yapabilirler. 
Bu sebepten tedavi maksadile kullanıldıkları zaman bu hususu daima dü-
şünmek lâzımdır. Bundan başka antipüretikler eritem, kurdeşen v.s. gibi 
deri belirtileri (ârazi) de yaparlar. Bu tesir antipirin gurubu ilâçlarda 
fazla,  buna mukabil salisilik asid türevlerinde nadirdir. 

Analjezik tesir : Antipüretiklerin ufak  miktarları nevraljik ve 
romatizmal ağrılar, baş ağrıları ve benzeri hallerde hafif  analjezik tesire 
maliktir. Kuvvetli ağrılı hallerde tesir kat'î değildir, ve analjezik tesir 
makanizması bilinmemektedir. 

Ateş düşüren ilâçlar aşağıdaki guruplarda gözden geçirilir : 

I — PÎRAZOLON GURUBU 

Pirazolon iki hidrojenli pirazol'un bir ketonudur. Sentez yolu ile de 
elde edilir. 

HC CH HC CH HC CH 2 HC - =CH 

NH NH NH NH 

Pirrol Pirazol Pirazolin Pirazolon 

Bu gurupta bulunan ilâçların antipüretik tesirleri kuvvetlidir. Fiyev-
rili olaylarda vücut harareti bunların kullanılmaları ile 1 - 3 saat içinde 
düşer ve bu düşme 10 saat kadar devam eder, sonra yine yavaş yavaş 
yükselir. Ateşin düşmesi perifer  damarların genişlemesi sonu hararet in-
tişarının artması suretile olur, ter salgısı da çoğalır. Bu da vücut harare-
tinin düşmesine yardım eder. Aynı zamanda hararet merkezi üzerine de 
narkotik bir tesir yaparak fiyevriyi  düşürür. 

ANTİPİRİN, Antipyrine, Antipyrinum, Fantazi adları 

Antipirin, pirozolon gurubundan en eski bir antipüretik ilâçtır. 1884 
yılında K n o r r tarafından  sentetik olarak hazırlanmıştır. 



CH 

CH 3 N 

V 
co 

N.C6H5 

Antipirin 

Fizik özelikler : înce pullar şeklinde, renksiz, hemen kokusuz, 
acımsı lezzetli billûrlar veya beyaz billûrsel tozdur; 1 k. suda 1 k. alkol-
de, 1,5 k. kloroformda,  80 k. eterde erir. 

Antipirin Kinin hidroklorat gibi bazı cisimlerin sudaki erime yete-
neğini arttırır. 

Tesiri : Antipirin (Phenazon) lokal olarak hafif  irkilticidir. Ça-
buk emilir, buna karşılık organizmadan atılması fenasetm  gurubu ilâç-
lara nazaran ağırdır. Organizmadan saatte tahminen % 6 sı atılır, % 35 - 40 
ı ise 4 hidroksifenazon'a  oksitlenir ve çift  tuz halinde idrarla itrah edi-
lir. Tahminen % 5 i değişikliğe uğramamış bir şekilde atılır. Eliminasyonu 
sırasında idrar kırmızı bir renk alır. 

Phenazon diğer antipüretiklere nisbetle çeşitli deri belirtisinin husu-
lüne imkân verir. Organizmada metaemoglobin teşekkülüne sebep ol-
maz. 

1/2 -1 g fenazon  emin bir analjezik tesirle birlikte antiküretik te-
sir yapar. 1 g antipirinin içerden alınması ile ateş düşer ve fiyevri  4 - 6 
saat kadar böyle düşük kalır, sonra tedricen yine yükselir. Antipirinin 
letal dozu insanlarda 24 - 30 gramdır. 

Migrenine beyaz bir tozdur. Terkibi 90 k. antipirin, 9 k. kafein  ve 1 
k. sitrik asidden ibarettir. 2 k. suda erir, alkolde daha kolay erir. 

Başağrılarma karşı 0,5 - 2 g miktarında kullanılır. 

ANTİPİRİN SALİSİLAT, Salicylate d'antipyrine, Antipyrini salicy-
las (Salipyrine) 

MİGRENİNE 

N.CGHG.CGH^OHJCOOH 

CH 3N CO 

C HOC CH 

Salipirin 



Fizik özelikler : Kaba billûrlardan yapılmış, buruk ve tatlımsı 
lezzetli beyaz toz veya safihalardır;  takriben 220 k. suda 40 k. kaynar su-
da erir; alkolde, eterde ve kloroformda  erir. Aydınlıkta bozulur. 

Tesiri ve Kullanılmak : Antipirin ile salisilik asid'den (57 + 
43) müteşekkil olduğundan antipüretik ve analejezik özeliklere maliktir. 
Bir defalık  doz olarak 0,5 -1,5 g miktarında (toz ve tablet şeklinde ticaret-
te bulunur. Tabletleri 0,5 g. lık olup 10 ve 20 tabletlik ambalajlar halin-
dedir) kullanılır. 

AMÎNOPÎRÎN, Amiııopyrine, Aminopyrinum 

Fantazi adları : Pyramidon, Amidophenazone, Dimapyrine 
CH3C C—N(CH3 )2 

N.C6H5 

Aminopirim 
Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz hafif  acı lezzetli, küçük bil-

lûrlardır; 20 k. suda erir, alkolde, benzolde, karbon sülfürde  çok, eterde 
ve petrol eterinde az erir. 

Ticarette : 0,1 g. lık 20 tablet, 
0,3 g. » 20 tabletlik ambalajlar halinde bulunur. 

Tesiri : Piramidon takriben yarı dozla antipirinin yarı dozu gibi 
tesir eder. Geniş ölçüde yapılan klinik tecrübeleri iyi bir analjezik özeli-
ğe malik olduğunu ortaya koymuştur. Bu sebepten özel analjezik olarak 
kendisinden istifade  edilir. 

Organizmada amino gurubundaki 2 metil gurubu 4 - Aminofenazon 
teşkil etmek üzere sür'atle parçalanır, aminofenazon  bir analjezik (arı 
dindirici ilâç) tesire sahiptir ve muhtemelen bilâhara 4 - Hidroksifena-
zon'a parçalamr. Ekseriya bu sırada idrar erguvani kırmızı bir renk alır. 

Kullanılması : Fiyevrili hastalıklarda ateş düşürücü olmak 
üzere 2 - 3 saatte bir 0,1 g verilebilir. Fiyevrili hastalara 24 saatte 1 
gramdan fazla  verilmemelidir. 

Ağrı dindirici olarak bir defada  0,3 - 0,5 g; 24 saatte 1 -1,5 g kullnılır. 

MELUBRÎNE 
C H 3 C = = C — N— CH2(S03Na) 

N.C6H5 

Melubrine 



Melubrine, billûrsel bir tozdur, suda kolaylıkla erir, Antipirin sodyum 
aminometan sulfonattır. 

Ticarette : 0,5 g. lik 20 tabletlik 

2 sm3 lik (ı% 50) 10 ampulluk ambalajlar halinde bulunur. 

Tesir ve kullanılması : Yarım gramı harareti yavaş yavaş indi-
rir. Ağrıları keser. Vücutta bir miktar formikaldehid  hasıl ediyor. Bun-
dan ötürü hafif  bir antiseptik tesiri oluyor. 

Romatizmada ve sinir ağrılarında günde birkaç defa  0,5 g miktarında 
kullanılır. 

Novaljin, melübrinden yalnız bir metil cezri fazladır. 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel, suda kolaylıkla eriyen bir toz-
dur. 

Ticarette : 0,5 g. lık 10 ve 20 tablet, 
2 sm3 lük (% 50) 10 ampul, 
5 sm3 lük (% 50) 5 ampul, 
10 ve 20 sm3 lük şişelerde, 
(% 50) damla mahlûlü, 
0,30 g. lik 5 şaflık  ve 
1 g. 5 şaflık  ambalâjlar halinde bulunur. 

Tesiri : Melubrine benzer tesirlidir. Romatizmalarda ve diğer ağrılı 
hallerde günde birkaç defa  0,5 g miktarında kullanılır. 

Ampulleri kas içi olarak verilir. 

Novaljin, aminopirin ve melulerinde olduğu üzere merkezsel tesirle 
analjezik ve düz kaslar üzerine perifer  spazmos dindirici tesire sahiptir. Bu 
sebepten Veteriner Hekimlikte atların sancılarında (Spazmoslu barsak san-
cılarında - ince barsak -, kolon obstipasyonlarından doğan sancılarda, 
Tympanie'lerde % 50 oranındaki eriyiğinden 1 - 2 defa  olmak üzere vena 
içi yolla 20 sm3 kullanılır. 

NOVALGİNE 

N.CeHs 
Novalgine 



n — ANILIN GURUBU 

Anilin, formülünden  de anlaşılacağı üzere bir fenilamin'dir.  Sinir sis-
temi üzerine toksik tesiri fazladır.  Antipüretik özeliği de zayıftır.  Anili-
nin amin gurubuna bir asid girmekle hem zehirliliği azalır, hem de ateş 
düşürücü tesiri artar. Bu grupta bulunan ilâçların başlıcaları şunlardır : 

ASETANİLİD, Acetanilide, Acetanilidum (Antifebrine) 

NH2 

Anilin 

NHCOCH, 

Asetanilid 

Fizik özelikler : Parlak, beyaz billûrsel, kokusuz, hafif  yakı-
cı lezzetli küçük parçacıklardır; takriben 200 k. suda, 18 k. kaynar suda, 
3,5 k. eterde ve 6,5 k. kloroformda  erir. 

Asetalid, fenasetinin  aksine faydasız  olup, bazen zehirlemelere sebe-
biyet verir. Emildikten sonra büyük bir kısmı Asetil - p - aminofenol'a 
inkilabeder. Bu suretle analjezik tesir yapar. Sülfürik  asid yahut Gluko-
ronik asidle birleşir ki, bu bileşikler kolayca itrah edilirler. 

Bir defalık  büyük miktarda alındıkta öldürücü bir yürüyüş takip eden 
bir zehirlenme görülür. Bunda metaemoglobin teşekkülü ön plânda bu-
lunur. 

Asetanilid ve asetanilddi havi preparatların (çeşitli mürekkeb baş 
ağrısı tozları) uzun süren alınmalarında veya aşırı miktarda kullanılma-
sından sonra kronik zehirlenmenin husülü nadir değildir. Bu zehirlen-
mede esas âraz olmak üzere kurşunî mavi veya kurrunî menekşe mor-
renk evvelâ el ve ayakların parmaklarında, kulaklarda, burunda, yanak-
larda, dudaklarda ve dilde görülür, vücudun diğer kısımlarında bu az 
aşikârdır. 

Yukarıdaki hususatdan da anlaşılacağı üzere asetanilid'in kulla-
nılmasında dikkatli olmak icabeder. 

Asetanilid analjezik olarak 0,2 - 0,6 g, Antipüretik olmak üzere de 
0,3 g günde en çok 1 g miktarında kullanılır. 



IH — PARAAMINOFENOL GURUBU 

Paraaminofenol'un  zehirlilik hassası analinden azdır. Bundan dolayı 
bileşikleri Hekimlikte fazla  kullanılır. 

FENASETİN, Phenacetine, Phenacetinum 

Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, hafif  acımsı lezzetli, küçük 
billûrlar, veya beyaz billûrsel tozdur, takriben 1400 k. 20° deki suda, 80 
k. kaynar suda, takriben 16 k. alkolde ve 333 k. kaynar gliserinde erir. 

OH 

/ \ 
OC 2K 5 

/ s 

V V 
NH 2

 N H 2 

Paraaminofenol  Fenetidin 

0G2H5 
/ \ 

V 
NHCOCH3 

Fenasetin 

OC2H5 

/ \ 

NH.COCHOH.CH3 

Laktofenin 

Fenasetin, asetanilide yakın bir cisimdir. Asetanilidin bir H i yerme 
gurubunun girmesile meydana gelir. 

Tesiri ve Kullanılması : 0,5 g, fenasetin,  yükselmiş bulunan 
ateşi sür'atle düşürür. Aynı zamanda büyük dozlarda alınırsa asetanilid'-
de olduğu gibi kronik zehirlenme yapar. 

LAKTOFENİN. Lactophenin, Lactopheninum 

Laktofenin  yahut Laktil - parafinitidin  bir fenasetindir.  Asetil gu-
rubu yerine laktil gurubunun girmesile meydana gelmiştir. 

O.CjHs 

A 
V 

NH .CO.CH0H.CH3 

Laktofenin 
Fizik özelikler : Renksiz, şeffaf,  billûrlardan ibarettir. Koku-

su yoktur. Lezzeti hafif  acımsıdır. 400 k. 20° deki suda, 45 k. kaynar su-
da erir. Alkolde daha kolay erir. 

Laktofenin  iyi bir antipüretiktir. Ateşi çabuk düşürür. Bazen sarılık 
yapıyor. Günde bir kaç defa  0,25 — 0,5 g miktarında kullanılır. 



C1TROPHENE. Fenetidin ve sitrik asid. Beyaz, billûrsel tozdur, 40 
k. suda erir. Fenasetinden daha zehirlidir. Günde bir kaç defa  0,5 g ve-
rilir. 

MELAKIN. Salisiliden - fenetidin.  Açık sarı, billûrlardır. Suda eri-
mez, alkolde az erir. 

Romatizmaya karşı günde bir kaç defa  0,5 g miktarında kullanılır. 

IV _ SALISİL GURUBU 

Salisilatlar, bunlardan ilk defa  bulunanı Salicyne glikozididir. Bu gli-
kozid 1830 yılında söğüt ağacının kabuğundan çıkarılmıştır. Eskidenberi 
bu kabuk romatizmaya karşı ilâç olarak kullanılmakta idi. Bu sebepten 
bir zamanlar kinin yerine övülmüştür. 1839 yılında Spria ulmaria'dan al-
dehid salisilik C6H, (OH) (COH) çıkarılmış, sonra bu salisilik aside 
çevrilmiştir. 

Bundan başka frenk  üzümü, ağaç çileği, çilek ve üzüm gibi meyva-
larda da az miktarda bulunmaktadır. 

1867 de L a u t m a n ve K o b b e sudlu fenolü  karbon dioksid-
le muamele ederek sodyum salisilatı elde etmişlerdir. 

SALİSİLİK ASİD, Acide salicylique, Acidum salicylicum 
OH 

/ \ 

C00H 

p-okoibenzoikasid 

OH 

/ \ 
COOH 

m-oksibenzoikasid 

OH 

/^COOH 

o-oksibenzoikasid 
(Salisilik asid) 

Salisilik asid, çeşitli söğüt türlerinin kabuklarında bulunan Şalisin 
adlı bir glikozitten elde edilir. Bu glikozidin parçalanması ile salisil al-
kol ve şeker, salisi alkol'ün oksitlenmesi ile de (salisil alkol C4 He (OH) 
CH2OH salisilik asid meydana gelir. Fenik asit'ten sentez yolu ile de elde 
edilir. 

Fizik özellikler : Beyaz, ince kokusuz, önce tatlımsı, sonra ek-
şi ve yakıcı lezzetli, ibre tarzında billûrlardır. 460 k. suda, 15 k. kaynar 
suda, 27 k. alkolde, 2 k. eterde, 60 - 70 k. katı yağlarda, 100 k. gliserinde, 
62 k. kloroformda  ve 136 k. benzolde erir. 

Amonyum asetat, amonyum sitrat, sodyum fosfat  ve boraksin su-
daki erime kabiliyetini arttırır. 

Ankara 
Eczacılık 

Kütüphanesi 

1 sı 
üUesi 



Dolaşıma geçen salisilatın büyük kısmı, plasma proteinlerine bağlan-
mış bulunur ve difizyon  ile plasmayı terketmez. Salisilatların plasmadan 
interstisiyel fluid  sahasına geçmesi, bu fluidin  ihtiva ettiği «salisilat bağ-
layıcı protein» in miktarına tabidir. 

Alınan salisilat'ın % 25 i organizmada oksidleşir; geri kalan kısmı 
idrarla itrah olur. İdrardaki salisilatın ancak dörtte biri serbest salisilat 
molekülü halinde bulunur; dörtte üçü muhtelif  bağlantılar şeklinde ve en 
büyük kısmı, salisilik asid'in glicine ile yaptığı bileşik olan salisilinique 
asid şeklindedir. 

Asetilsalisilik asid, kısmen gastro-intestinal kanalda, kısmen de ob-
sorpsiyon'dan sonra organizamda hidroliz olur. Bir kısmı değişmemiş ola-
rak dolaşımda bulunur ve böbreklerden böylece itrah edilir. Asetilsalisik 
asidin analjezik tesirinin, hidroliz olmıyan bu kısma ait olduğu kabul edi-
liyor. 

Ağız tariki ile alman salisilat'ın absorpsiyonunda bir arıza yoksa, 
kan seviyesi, böbreklerle eliminasyon'un sür'atine bağlıdır. Böbreklerle 
eliminasyon ise idrarın PH sına tâbidir. İdrarı alkali yapacak dozda sod-
yum bikarbonat alınırsa, salisilatların itrahı çok sür'atlenir; plasmadaki 
salisilat seviyesi de o derece düşük olur. (Şekil 7) Bunâ mukabil salisi-

Giinler 16 20 24- 28 32 36 40 44 

Ş e k i l : 7 Salisilat tedavisi altında bir hastada günde 20 g sodyum bikarbonat' ın 
kanda salisilat seviyesi üzerine düşürücü tesiri (Dr . Sedat Tavat , Dr. Reşat 

Garan, Dr. Suphi Ar tunka l ve Dr. Alâat t in Akcasu'ya göre) . 
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latlarla beraber idrar PH sını alçaltan amonyum klorür veya p. amino-
benzoik asid verilirse salisilatların itrahı yavaşlar ve plasma salisilat se-
viyesi yükselir. P. Aminobenzoik asid, aynı zamanda glycine ile P. ami-
nohipürik asid teşkil ederek salisilatların glicine ile bağlanmasına mani 
olur. Salisilatların glisin ile yaptığı salisilürik asid, salisilatların böbrek-
lerden itrah olunan başlıca şekli olduğundan P. aminobenzoik asid, sali-
silatların plasma seviyesini en çok yükselten bileşiktir. 

Salisilatların en mühim tesiri akut mafsal  romatismasına karşı olan 
tesiridir. 48 saat zarfında  plasmada 35 mg. % salisilat konsentrasyonu 
sağlıyan dozda sodyum salisilat (takriben günde kilo başına 150 mg) ile 
akut mafsal  romatizmasında ateş, ikinci günden itibaren lizis şeklinde 
düşer (şekil 8) mafsallarda  ve afete  iştirak eden seröz boşluklarda ilti-
habın (yanğımn) bertaraf  olduğu görülür; lokal edem, hiperemi ve ağrı 
zail olur; sedimentasyon hızı, normal hadlere doğru alçalır. Bu dozda sa-
lisilatın akut mafsal  romatizmasındaki endokad lezyonları üzerine de mü-
essir olduğu söylenmiştir. 

Hararet 
Derecesi 

-41 

•40 

•39 

•38 

•37 

Şekil : 8 

(Coburn 1943). Yeni çalışmalar, yukarıda gördüğümüz müessir sa-
lisilat dozlarının, plasma'da 17 - hidroksikortikosteron'u yüksettiğini ve 
idrarda kortikostreoid ıtrahmı arttırdığını göstermiştir (Caunenberge ve 
Heusghem 1951, Roskarm ve Caunenberge 1952). Bu tesir hipofizekto-
mize hayvanlarda görülmemiştir. O halde salisilatların terapötik tesiri-



nin adrenokortikotrop hormon ifrazını  stimüle etmek suretile olduğu ka-
bul edilebilir. (Aynı eserden alınmıştır) 

Terapötik kullanımı : Salisilat'lar Antipüretik olarak kullanıl-
mıştır. Bugün simptomatik antipüretik tedaviye hiç müracaat edilme-
diği için bu hususta salisilatların da kıymeti yoktur. Nom. specifique 
analjezik olarak salisilat'lar (asetilsalisilik asid) baş ağrısı, muhtelif  mi-
jalji ve nevraljilere karşı kullanılır. Uricosurique tesirlerinden ötürü sali-
silatlardan gut tedavisinde istifade  edilir, gut vak'a) arında salisilat, gün-
de 5 gramdan aşağı olmamak üzere verilir. Burada salisilat'lar (akut 
mafsal  romatizmasındakinin aksine) sodyum bikarbonat ile beraber ve-
rilir. Bu suretle uricosurique tesir yükselir. 

Salisilat'lar kilinikte bilhassa akut mafsal  romatizması tedavisinde 
kullanılır. Günlük doz kg başına 0,10 - 0,15 gr, yani bir erişkinde 6 -10 
gramdır. Bu doz, 4 - 6 saatte bir verilmek üzere ufak  dozlara bölünür. 
Midede serbest çıkan salisilik asidin tahrişini önlemek için, salisilik asid 
çok defa  müsavi miktarda sodyum bikarbonat ile beraber verilmiştir. Yu-
karıda gördüğümüz gibi sodyum bikarbonat, salisilatların plasma kon-
sentrasyonu'nu düşürdüğü için mide tahrişine mani olmak üzere bikar-
bonat yerine alüminyum hidroksid veya silisyum tuzları vermeli, veya sa-
lisilatları keratinize tabletler şeklinde kullanmalıdır. 

Akut mafsal  romatizmasında salisilat'lar ile tedavi müddeti, ortala-
ma dört haftadır.  Bu müddet esnasında ateş düşer, mafsallardaki  iltihap 
tezahürleri kaybolur, sedimantasyon hızı normale döner. Tedavi vaktin-
den evvel kesilirse, hastalık semptomları tekrar zuhur eder. 

FENİLSALİSILAT, Salicylate de phenol, Phenyli salicylas (Salol) 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel, hafif  aromatik kokulu ve lez-
zetli tozdur; suda hemen hiç erimez; 10 k. alkolde erir; kloroformda,  eter-
de, benzolde ve katı yağlarda erir. Terkibi l% 60 salisilik asid ve <% 40 
fenolden  ibarettir. İlk defa  1886 yılında N e n e k i tarafından  hazırlan-
mıştır. 

Fenilsalisilat antipüretik hassaya malik, romatizmaya karşı mües-
sirdir. Barsakların alkali reaksiyonu ve fermentlerin  tesiri ile salisilik 
asid ve fenol'a  ayrılır. Bu suretle antiseptik olarak da tesir eder. 

s v c o ° 

Salol 



Önceleri salisilik asid yerine tavsiye edilmiş ise de fenol'un  zehirlili-
ği dolayısile eski yerini kaybetmiştir. Dıştan antiseptik olarak deri ve mu-
koza hastalıklarında kullanılır. 

Salol barsaklarda salisilik asid ve fenole  ayrılır. Orada antiseptik gi-
bi tesir eder. Romatizmada 1 - 4 g miktarında verilir. Dışarıdan iyodo-
form  gibi yaraların tedavisinde, toz, merhem, gaz ve şaf  yapılır. Küçük 
kızların vagina iltihaplarında 0,1 salol'lü küçük şaflar  kullanılabilir. 

ASETİLSALİSİLİK ASÎD, Acide aeetylsalicylique, 

Acidum acetylsalicylicum 

Fantazi Adlan : Aspirine, Aceticyl, Acetysal 

0 

/^N^O-C-CPa 

COOH 

Asetilsalisilik asid 
Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel kokusuz veya pek hafif  sirke 

kokulu, hafif  ekşi lezzetli, küçük ibreler veya küçük safihalardır;  300 k. 
kadar suda, 5 k. alkolde, 20 k. eterde, 25 k. kloroformda  erir. Ferri klo-
rür ile renk vermemelidir. 

Tesiri : Antiromatizmal, antipüretik ve analjezik - sedatif  özelik-
lere maliktir. 

Asetilsalisilik asid alkali vasatta meselâ barsaklarda yavaş yavaş 
parçalanır ve salisilik asid ile asetik asid verir. 

Maksima dozu 1 - 6 gramdır. İçinde aspirin bulunan bir çok ilâçlar 
vardır. Bunlardan bazılarını söyliyeceğim. 

ARCANOL (Methylatophane + acide asetilsaflicylique)  1 gramlık 
komprimelerinden günde 2 - 4 tane. 

KALMOPYRİNE. Acethylsadicylate de calcium. Beyaz, suda erir bir 
tozdur. Asetilsalisilik asid yerine aynı miktarda kullanılır. 

HYDROPYRÎNE. Litinm asetilsalisilat. Beyaz, suda çok eriyen billûr-
sel bir tozdur. Havada sulanır. Eriyiği çabuk ayrışır. Günde 1,5 - 4 g 

METHYLASPIRIN. Methylrhodine. Asetilsalisilik asidin metilli bir 
esteridir. •% 60 asetilsalisiliği havdir. Suda erimez. Mideyi daha az bozar. 0,5 
g lık komprimeleri vardır. Günde 5 grama kadar verilir. 



N0VASPIR1RIN. İki asetilsalisilik asid metilensitrik ile birleşmiştir. 

Tadı biraz ekşi, beyaz bir tozdur. Suda hemen hiç erimez. Alkolde erir. 
% 62 asetilsalisiliği vardır. Günde bir kaç defa  1 g., tesiri aspirinden da-
ha hafiftir. 

BENZOİK ASÎD, Acide benzoique, Acidum benzoicum 

y\cOOH 

V 
Benzoik asid 

İlk defa  asilbent (benjoin) den çıkarılmıştır. Bir çok balsan ve 
ginelerde bulunur. Bazı kokulu bitkiler ve bazı meyvalarda da vardır. Ot 
yiyen hayvanların idrarında hippurik asid bulunur. Bu bir kısım benzoik 
asidin bir kısım glikokol ile bileşimidir. Metilbenzolu okside ederek de 
benzoik asid çıkarılır. Satılan benzoik asidlerin bir kısmı hippurik asid den 
veya kimyasal metodlarla yapılır. Makbulü asilbent'tin destilasyonu ile 
yapılanıdır. Bu Siyamda gelen Styrax tonkinense ve Styrax benzoides'in 
reçinesidir. 

Fizik özellikler : Beyaz, ipek gibi parlak, pullar veya ibre tar-
zında billûrlardır; kokusu yok gibidir, lezzeti evvelâ mayhoş sonra yakı-
cıdır; takriben 270 k. suda erir. Kaynar suda kolay erir. 

ASİLBEND, Benjoin, Benzoe 
Fizik özellikler: Yassı veya yuvarlak, dışarısı sarımsı beyaz, 

kırmızı veya sarı esmer, içerisi beyazımsı lekeli, ısıtmakla daha aşikâr 
olan hoş ve aromatik kokulu, hafif  baharlı lezzetli parçalardır; klorofarm-
da pek az, eterde kısmen, alkolde pek cüz'î bir bakiye (kabuk gibi yaban-
cı cisimler) bırakmak üzere tamamile erir. 

SODYUM BENZOAT, Benzoate de sodium, Natrii benzoas 
CeHsCOONa 

Sodyum benzoat 

Fizik özellikler : Beyaz, kokusuz veya hemen kokusuz, tatlım-
lı tuzlu ve hoş olmıyan lezzetli, ekseriya hubeybî bir tozdur; takriben 2 
k. suda, takriben 45 k. alkolde ve 9 k. gliserinde erir. 



AMONYUM BENZOAT, Benzoate d'ammonium, Ammonium 
benzoicum 

C6H5COONH4 

Amonyum benzoat 
Fizik özelikler : Renksiz tuzlu ve acımsı lezzetli, billûrlar ve-

ya amorf  bir tozdur; 105 k. suda, 23 k. alkolde erir. 

ASİLBEND TENTÜRÜ, Teinture de benjoin, Tincturae 
benzoes 

Fizik özelikler : Sarı kırmızımsı renkli, asilbend kokulu ve lez-
zetli bir sıvıdır; hacminin iki misli su ile süt manzarasında, bulanık ve 
turnsol kâğıdını kızartan bir eriyik verir; sulu alkolde, alkolle ve müsavi 
hacim gliserin ile berrak katışıklar verir; fazla  gliserinde bulanır. 

Terkibi : 1 k. kaba toz edilmiş asilbend, 5 k. alkoldür. 

Tesiri : Ekspektorans, antiseptik, antizimotik, antipüretik, antiro-
matizmal özeliklere maliktir. 

Benzoik asidin % 1 eriyiği etin kokmasına mani olur, meyva suları 
tündür. Binde 2 eriyiği mikropların üremelerini durdurur, 12 - 24 saatte 
tifo  ve kolera mikroplarını öldürür. Sodyum benzoat daha az antiseptik-
tir. Bunun binde 5 eriyiği asidin binde 1 eriyiğinden daha hafif  tesir eder. 

Benzoik asidin % 1 eriyiği etin kokmasına mani olur, meyva suları 
gibi asid mayilerde bu tesir daha yüksektir. % de 0,5 - 1 miktarı bunların 
bozulmadan muhafazasını  temin eder. Diataslara tesiri azdır. Benzoik 
asid ve tuzları ağızdan alındığı zaman kolay emilir. Büyük bir kısmı böb-
reklerden ve bunun \% 75 i hippurik asid halinde çıkar. Hippurik asid 
böbreklerde benzoik asidin glikokol ile birleşmesinden hasıl oluyor. Vü-
cuttan ayrılmış böbrekten bu iki cisim geçirilirse hippurik asid husule ge-
lir. Benzoik asidin bir kısmı öd ile çıkar. Ödü biraz çoğaltır ve antisep-
tik yapar. Az bir kısım bronşlardan çıkar, ifrasızını  biraz arttırır ve anti-
septik kılar. Bu özeliği önemlidir. 

Benzoik asid fazla  alınırsa mideyi irkiltir, kusturur ve kanatabilir. 
Sodyum benzoat mide için daha az irkilticidir. Uzun zaman veya çok alı-
nırsa sindirimi bozar. Hayvanlarda titreme, zayıflık  ve bazen çırpınma-
lar gösterir. 

Kalb evvelâ çabuk atar, sonra yavaşlar, kan basıncı önce artar, son-
ra düşer. Hayvan solunumun durmasile ölür. Tavşanda kilo başına 2 g 



öldürür. Daha azı venaya şırınga edilirse idrar çoğalır ve idrardaki azot-
lu maddeler artar. idrar yolunda yangı olduğu zaman idrarın asid kalma-
sını temin eder. insanlarda bir defada  5 g sodyum benzoat bulantı verir, 
terletir, salye çoğalır, baş dönmesi ve ağrısı, kulak çınlaması gelir, bazen 
sade veya kanlı ishal olur. 

Kullanılması : Akut romatizmaya karşı tesiri salisilatlardan 
zayıftır.  Bronş salgısını arttırdığından ekspektorans maksatla da kulla-
nılır. Aynı zamanda kollagog özeliğe de sahiptir. 

Balgam söktürücü (ekspektorans) olmak üzere içerden günde 3 - 4 
defa  0,3 - 0,5 g miktarında, (benzoik asid) tentürü de gingivitis'lerde diş 
etlerine sürülmek suretile kullanılır. 

DOLAŞIM SİSTEMİNİN FARMAKOLOJİSİ 

Kan dolaşımının vücut ihtiyaçlarını karşıiıyabilmesi için kalb ve da-
marların hareketleri düzgün ve dolaşan kan miktarının yeter ve uygun 
olması icabeder. 

Kan dolaşım sistemi hastalıklarında kalb ve damarlara karşı kulla-
nılan ilâçlarla uzviyete tesir edilir. İlâcın tesiri Vagus otonomu ve Nervus 
accelerans cordis üzerine tesir etmek suretile miyokard lifleri  üzerine 
doğrudan doğruya vaki olur. 

Vasomotor merkez üzerine yahut da damarlarda bulunan vasomo-
tor iç cihazlar (plaque terminale) üzerine olur. 

Kalbin ve damarların fizyolojisinin  etraflıca  mütalâasım fizyolojiye 
bırakarak burada kısaca bahsedeceğim: 

Kalbin hareketlerinin uzviyetin ihtiyaçlarına göre düzenlemek işini 
idare eden sinirler vardır. Bunlardan bir kısmı sempatik, diğer bir kısmı da 
parasempatik liflerle  kalbe girerler. Bunların uyarılması (tenbihi) kal-
bin hareketlerini yavaşlatır, yahut çabuklaştırır. 

Sempatik sinirler kalb hareketlerini çabuklaştıran sinirlerdir. Bunun 
tesiri vagus'un tamamile zıddıdır. Tenbih husulünü çabuklaştırır, nakili-
yeti arttırır; tonisiteyi azaltır. 

Bu iki ve tamamen yekdiğerine zıt tesire malik sinir sistemi ya doğ-
rudan doğruya, yahut geçişleri esnasındaki ukde yahut da sinir uçlarının 
uyarılması ile, yahut reflex  sonu faaliyete  geçerek kalbin hareketini de-
ğiştirirler. Meselâ : Veratrin, striknin, medulladaki vagus merkezini uya-
rırlar. 



Kolin, eserin, pilokarpin ise sinir uçlarını uyarır. Kalbuki bunlara 
mukabil nikotin sinir yollarında bulunan gangliyonları önce uyarır, son-
ra da felce  uğratır, bu suretle kalbin hareketlerini değiştirirler. 

Dolaşım sistemi hastalıklarında kalbe ve damarlara karşı kulla-
nılan ilâçlarla bu sistem üzerindeki değişikliklerin önüne geçilir veya or-
tadan kaldırılır. 

Gerek insanlarda ve gerekse evcil hayvanlarda kalb hastahkları çe-
şitlidir ve çok görülür. Bu değişiklikler ya kalbin kapaklarında (dessame) 
ve yahut da kasında bulunur. Kapaklarda bulunanlar stenos ve infuffi-
ens husule getirirler ve kalbin auscultasyonu (dinleme) ile işitilen nefha-
lar'la (soufre)  kolaylıkla teşhis olunurlar. Bunların yerleştikleri kapak 
ve hastalığın tabiatı ne olursa olsun gerek stenose ve gerekse insuffici-
ens'in tefriki  teşhisleri farmakoloji  yönünden büyük bir önem arzetmez, 
çünkü tedavileri aynıdır. 

Ventriküllerin kasılmaları normal oldukta (Eusystolie) kan dolaşı-
mı arızasız olarak devam eder. Eğer kalbin kasılması artar ise (Hypersys-
tolie) bu takdirde tansiyon gayri tabiî bir tarzda artar. Bu gibi hallerde 
kalb sedatifleri  ve damar genişleten ilâçlara baş vurulur. 

Tersine olarak kalbin kasılması zayıf  olursa o zaman arterlere gön-
derilen kan miktarı azalır ve arterlerdeki kan gerilmesi (tevettürü) nor-
malden aşağı olur (Hyposystolie) bu gibi hallerde kardiyotonikler (yük-
sük otu ve preparatları, strofantüs,  adasoğanı v.s.) kullanmak icabe-
der. 

Bunlardan başka bir de enfeksiyonlu  ve ateşli hastalıklarda, kalbin 
akut zarfiyetlerinde,  kalbin hareketlerini kamçılamak, bu suretle kalbin 
durmasına mani olunmak maksadile kalbi uyaran ilâçlara müracaat edi-
lir. 

Şu halde kalb ilâçları üç guruba ayrılarak mütalâa edilir : 

1) KARDİYOTONİKLER, 2) KALB ANALEPT1KLERİ, 3) KALB SE-
DATİFLERİ. 

I. KARDİYOTONİKLER 

Kardiyotonikler (kalbi kuvvetlendiren ilâçlar), kalb kasının gerilme 
(tevettür) kapasitesini yükseltmeye hizmet eden ilâçlardır. Bu guruba 
bilhassa kalbin hareketlerini kolaylaştıran glikozitler dahildir. Tabiatta 
rastlanan glikozitler kolaylıkla parçalanarak bir taraftan  şeker, diğer ta-
raftan  da genin denilen her hangi organik unsura ayrılabilen bitiksel mad-



delerdir. Bitklerin glikozitleri ne için hazırladıkları henüz lâyıkı ile bilin-
memektedir. 

Kan dolaşımı için bir çok ilâçlar arasında en iyisi ve en eskisi Folia 
digitalis (Yüksükotu yaprağı) dır. Strofanthus,  Bulbus scillae (Adaso-
ğam), Oleander (Zakkum), Herba adonis vernalis (Sonbahar avcıotu), 
Convalaria majalis (İnci çiçeği), Helleborus niger (Karaçöpleme) gibi 
kalbin hareketlerini kolaylaştıran glikozitler dahildir. 

İngiliz doktoru W i t h e r i n g (1775 — 1786) İngilterede uzun 
müddet ev ilâcı olarak kullanılmış olan yüksükotu yaprağını kendi uzun 
tecrübelerine dayanarak tedaviye soktu ve bir çok yüz yıldan fazla  bir 
zamandan beri digitalis kan dolaşımı hastalıklarında kullanılan önemli 
bir ilâç oldu ve bugün de yerini aynen muhafaza  etmiştir. 

Akdeniz kıyılarında yetişen, aslında birikme (cumulatif)  özelliğe ma-
lik olmıyan ve aym müessir maddeleri ihtiva eden Adasoğanı hakkında-
ki bilgi de aynen kalmıştır. 

YÜKSÜKOTU (DİJİTAL) 

Bugün kalb glikosidleri adı altında topladığımız dijitalis serileri 
çok eskiden beri tanımakta ve çeşitli maksatlarda kullanılmaktaydı. 

Meselâ : Bu digitalis serisine dahil olan Strophantus türleri ilkel ka-
bilelerde savaş aracı olan zehirli ok yapımında; yine bu seriye dahil 
olan Scillae bulbus (Adasoğanı) M.Ö. 1500 de yayılan Ebers papyrınların-
da zikredildiğine göre eski Mısırda birçok hastalıkları tedavide kullanıl-
mıştır. 

Çeşitli memleketlerde, değişik maksatlarla kullanılan digital bir kalb 
ilâcı olarak tedavide ilk defa  1785 de İskoçyalı YV i 1 1 i a m W i t h e -
r i n g tarafından  tanıtılmıştır. 

YVithering zamanında bir ev ilâcı olarak ihtiyar kadınlarda görülen 
dropsy hastalığında digital serilerinin kullanıldığını görerek bu yönden 
de araştırmalarını ilerletmiştir. Hatta 1875 de klasik digitalin monogra-
fisi  adlı eserinde de; Dropsy hastalığı [ (ıstıska illeti = sıskalık) = yaş-
lı kadınlarda çok görülen hastalık.] hakkında pratik mütalâalar ve diğer 
hastalıklar için yüksükotunun kullanılış yollarını izah etmiştir. 

YVithering ayrıca digitalis'in diüretik tesirini ve kalbe müessir ol-
duğunu da belirtmiştir. 

Dijital daha önceleri tüberkloza karşı ve ernetik olarak kullanılır-
dı. Kardiotonik gibi ancak 1860 da kullanılmaya başlandı. Geçen yüzyı-
lın yarısında birçok sinir hastalıklarında, tavsiye edilirdi, ilâcın farma-



kodinamisi ve hastalar üzerindeki tesirleri, bilhassa yirminci yüzyılın ba-
şından beri incelendi. Huehard, Mackenzie, Wenckebach, Mayor, Cush-
ııy ve Lenvis'in araştırmalarile, dijital üzerine kıymetli bilgiler elde 
edildi. Elektrokardiyografi  ve klinik metodları sayesinde son 20 sene 
içinde dijital'i daha iyi tanıyoruz. Dijital'in tesirli maddelerini meydana 
koymak için uğraşanlar arasında bilhassa Nativelle, Schniedeberg, Cloet-
ta ve Stoll'ü saymak icabeder. 

ilk kullanılan ve halen Türk Farmakopesinde bulunan Digitalis pur-
purea'dır. iki senelik bir ot olan bu nebat Scrophulariaceae familyasın-
dandır; yaprakları kullanılır. Mevcut bir çok variyeteler arasında, diğer 
ikisi önemlidir. 1) D. lanata = ensiz ve uzun yaprakları vardır, uzunca 
tüyleri olduğundan bu isim verilmiştir; en çok Macaristan'da tesadüf 
edilir. 2) D. ferruginea'dır,  yurdumuzda sık tesadüf  olunan bu varye-
tenin farmakodinamisi  ve klinik tesirleri Prof.  Reşat Garan tarafından 
mütalâa edilmiştir. D. ferruginea  üçte bir nisbetinde, D. purpurea'dan 
daha toksiktir. 

[Dijitalden başka kalb üzerine aynı tesirli maddeleri ihtiva eden bit-
kiler şunlardır : Stophanthus, Scillae bulbus (Adasoğanı), Oleander 
(Zakkum), Herba adonis vernalis (Sonbahar avcı otu), Convalaria ma-
jalis (inci çiçeği), Helleborus niger (Kara çöpleme) gibi kalbin hare-
ketlerini kolaylaştıran glikozitler dahildir.] 

Akdeniz kıyılarında yetişen, aslında birikme (cumulatif)  özeliğine 
malik bulunmıyan ve aynı müessir maddeleri ihtiva eden Adasoğanı hak-
kındaki bilgide aynen kalmıştır. 

DİGÎTALIS PURPUREA 

Scrofulariaceae  «Kahverengi köklülerö familyasına  mensup, orta av-
rupada kendiliğinden biten Digitalis purpurea'nın hekimlikte kurutulmuş 
yaprakları kullanılır. Yapraklar çiçek açma mevsiminden evvel - (tem-
muz, ağustos - aylarında) toplanır, kurutulur, kaba toz haline getirilir. 

YÜKSÜKOTU YAPRAĞI, Feuille de dlgitale, 
Digitalis Folium 

Digitalis purpurea Linne (Scrofulariaceae)  nin kuru havada topla-
nıp hemen 40° de kurutulmuş ve sonra 50 - 60° de yarım saat ısıtılmış 
yaprağıdır. Bir senelik bitkinin sonbaharda alt yaprakları, iki senelik çi-
eeklenmiş bitkinin ilkbaharda saka bitişik yaprakları toplanır. 

Yüksükotu yaprağı uzunca beyzî (yumurta biçiminde) şekilde olup 
bitkinin aşağı kısmmdakiler uzun saplı ve yukarısındakiler kısa saplı 



veya sapsızdır. Yaprağın kursu buruşuk ve kenarı dişlidir. Üst yüzü ko-
yu yeşil renkli ve yumuşak tüylü, alt yüzü daha açık yeşil renkli ve 
pek kabarık useyplidir; bu useypler üzerinde yumuşak tüyler vardır. 
Yaprak ziyaya karşı tutulup bakıldıkta kalın useypler arasında ince ve 
yarı şeffaf  diğer bir şebeke görülür. 

Yüksükotu yaprağının hafif  özel bir kokusu ve bulandırıcı acı lez-
zeti vardır. înfusyon  yapıldığı zaman kokusu pek belli olur. Yapraklar 
5 -20 sm uzunlukta, yumurta şeklinden lanset biçimine varan bir form-
dadır. (şekil 9) 

Şekil : 9 Digitalis purpurea 

Yapraklar farmakolojik  olarak tayin edilen tesir kıymetini havi ol-
malıdır. 

Yapraklar koyu renkli ve 2 -100 g lık şişelerde veya ampullerde ol-
mak üzere ticarette bulunur. Yaprakların terkibinde : 

1) Müessir olmıyan madde, bilhassa tanen, şeker ve aıızim. 



2) Digitoxine, fazlasile  müessir, suda erimiyen alkol ve kloroform-
da eriyen billûrsel bir glikozit'tir. 

3) Gitalin, suda eriyen, hafif  tesirli bir glikozit'tir. 

4) Gitoxine, suda eriyen prisma şeklinde billûrlaşan bir glikozit'tir. 

Yüksükotu yapraklarının terkibinde bulunan glikozit miktarı yap-
rakların toplanma zamanına, kurutma tarzına ve saklanmalarına göre 
büyük farklar  gösterir. Alman farmakopesine  göre mahallî farmakolojik 
tesir kıymetini haiz bulunmalı ve esmer renkli şişelerde muhafaza  edil-
melidir. 

Yüksükotu yaprağı durmakla tesirini kaybeder. Meselâ : bir yıl için-
de yapraklar tesirinin % 74 ünü zayi ederler. Fakat bu yapraklar 55 -
60° de ısıtı'ıp ve bu derecede bir saat tutulduktan sonra desikatörde 
kurutularak karanlıkta saklanır ise o zaman tesirlerini muhafaza  eder-
ler. Bu maksatla halen cam ve ağızları iyice kapatılmış ampullerde sak-
lanması daha garantilidir. 

Yaprakların tesir dereceleri kimyasal metodlarla ölçülmeyin far-
makolojik olarak tecrübe hayvanları üzerinde - (kurbağa, kedi, kobay 
ve güvercin) - tesbit edilir. Bir kurbağa dozu 1 g ağırlığında bulu-
nan küçük bir kurbağayı öldüren yaprak miktarıdır. (K. Ü.) B'r gram 
ofisinel  yüksükotu yaprağı 2000 (K. Ü.) kurbağa donunu ihtiva etmeli ve 
2000 g kurbağayı 24 saat içinde ve sistolik kalb durması ile öldürme-
lidir. 

Son zamanlarda Digitalis lanata, yünlü dijital yaprakları ensizce 
uzundur. Bilhassa Macaristanda bulunmaktadır. Terkibinde A.B.C. lana-
tosid bulunmaktadır. Bunlar billûrseldir ve ekstraksyonu üzerinde çalışıl-
maktadır. Bu glikozit yönünden digitalis purpurea'dan zengindir. 

Lanata glikozitlerinin tesirlerinin devamı ve nabız adedi üzerine olan 
tesirleri strafantüs  ile digitalis purpurea arasındadır. Digitalis purpu-
rea'ya nazaran uzviyette daha az tesebbüt (yapışmak) ettiklerinden ida-
re edilebilir tesirlidirler ve talî tesirleri purpurea glikozitlerinden daha 
azdır. 

Lanata preparatlarmdan Digilanid ve Pandigal'in 0,4 mg = 0,1 g 
yüksükotu yaprağına karşılıktır. 

Preparatlan : 

1) YÜKSÜKOTU YAPRAĞI, Feuille de digitale, Digitalis Folium 

Evvelce izahat verildiğinden tekrarından vaz geçilmiştir. 

2) YÜKYÜKOTU TENTÜRÜ, Teinture de digitale, Tinctura digitalis 



Fizik özelikler : Yeşilimsi sarı renkli, pek acı lezzetli, hacmi-
nin 10 misli su ile hafif  bulanan bir sıvıdır. 

YÜKSÜKOTU İNFUSYONU, İnfusion  fuille  de digitale, înfusum 
foliorum  digitalis 

Yüksükotu infusyonu,  1 k. yüksükotu yaprağı ve 150 k. su ile ha-
zırlanır. Suda erimiyen dijitoksin'in mevcut olmaması mahzurunu havi-
dir. Uzun müddet durmakla tesirini zayi eder. Meselâ : 24 saat durmak-
la etsirinin tahminen % 50 si kaybolur. Bu sebepten taze olarak hazır-
lanmalıdır. 

İnfusyonun  uzviyette emilmesi çabuk olur. Tesiri de hap şekline na-
zaran çabuktur. Tesiri yaprağa nazaran üç defa  zayıftır,  infusyonun  da-
yanıklılığını sağlamak maksadile bilhassa yazın içine bir az alkol katıl-
ması tavsiye edilmektedir. Bu maksatla 1,5 : 150,0 lik bir infusyona 
5 g % 40 lık alkol ilâve edilir. 

Dekoksiyon kaynatma esnasında glikozitlerin ayrışması dolayısile 
uygun şekil değildir. 

4) DİJİTAL ŞURUBU, Sirop de digitale, Sirupus digitalis 

Terkibi : 
Yüksükotu tentürü 5.0 

Basit şurub 950,0 

Dijital şurubunun 20 gramı 1 g yüksükotu tentürüne tekabül eder. 
Bunlardan başka bir de yüksükotu maserasyonu (Maceration de di-

gitale) vardır ki, bu % 1 oranında, ufalanmış  yüksükotu yaprağının 
24 saat adî hararetteki su ile temasa bırakmak suretile hazırlanır, in-
fusyonun  kullanıldığı hallerde ve aynı miktarda kullanılır. 

Dijital serisinin lokal tesiri. Dijital serisindeki droklar, glikozitler-
de dahil olmak üzere temas ettikleri yerlerde tahriş yapar. Mukozalar -
daki iritasyonu, duygu sinir uçlarının falci  takip eder. Gözde ufak  mik-
tar eriyikleri kızartı, şiddetli ağrı, konjesyon gibi akut enflamasyonun 
bütün işaretlerini husule getirir. Dilde acılık hissinden sonra, yakıcı bir 
ağrı duyulur. Deriye büyük bir şey yapmaz. Fakat deri altına enjeksi-
yon, çok defa  abse (aseptik) yapar. 

İmtisas, âkibet ve itrah. Dijital preparasyonları ağzından verilince, 
barsaktan yavaş imtisas olunur. Mideden imtisas ihmal olunabilir. 6 - 8 
saat içinde imtisas tamamlanır, fakat  3 - 4 saat sonra tesir kendini gös-
termiye başlar. Bununla beraber, ağızdan verilen dijital tamamile imti-
sas olunmaz; yüzde 20 emilir. Dijitoksin ağızdan alınınca çabuk ve tam 



olarak imtisas olunur. Karaciğerde tahrip olunmaz; oral ve damar içi 
dozları hemen hemen aynıdır. Digitoxin ağızdan iyi imtisas olunur, fa-
kat emilme tam olmaz, (yüzde 50). Gitaline daha az iyi imtisas olunur. 
Halbuki Strophanthus ve scilla'nın imtisasları güç ve pek intizamsızdır; 
bu ilâçlar için ağızdan alınma emin bir yol sayılmaz. 

Saf  glikozit preparasyonları deri altına injekte edilmez; ağrı ve ab-
se yapar. întramüsküler injeksiyonları ağrılı olduktan başka, imtisas-
ları intizamsızdır ve emniyetli değildir. Dijital rektumdan da imtisas olu-
nur. Ağızdan alınmadığı zaman bu yolla verilebilir. Vena hemorirhoida-
lis inferior'dan  v. hypogastrica vasıtasile, karaciğer dolaşımına uğrama-
dan, genel dolaşıma geçmiş olur; barsak cidarındaki edemden ve karaci-
ğerdeki stazdan kurtulmuş olur. 

Ouabaîne, dijitoksin gibi glikozit'ler damar içine verilince, tesir 15 
dakika sonra başlar ve bir saatte tam olur. 

Kana geçen glikozitlerden bilhassa dijitoksin ve lanatosit A serum 
albumine yapışır ve serum albumin tamamile meşbu olmadan, kalb üze-
rine tesirini göstermez. Halbuki, Ouabaîne ve lanatosid C (Cedilanide) 
serum albumine adsorbe olmaz: bu sebeple tesirleri çabuk görülür. Se-
rum albumine adsorbsiyon dolayısile vücut haricinde yaşayan kurbağa 
kalbini durdurmak için dijitoksin, kan serumunda dilüe edilirse kesafeti 
Ringer mayiiııdeki dilüsyonuna göre 5 - 1 0 defa  daha yüksek olmalıdır. 
Gitoxine ve Scillarene bu hususta dijitoksinle ouabaîne arasında yer alır. 

Radioaktif  digitoxine'le hayvanlar üzerinde yapılan tecrübeler, in-
jekte edilen glikozit'in kab, karaciğer, böbrek ve iskelet adalelerinde 
toplandığını göstermiştir; fakat  kalb gram hesabile diğer organların her 
hangi birinden daha fazla  miktarda glikozit tutar. Kedide damar içine 
verilen glikozidin yüzde 10 u kalbde toplanır. Dijitoksin kalbe sıkı sıkı 
bağlanır; kalbden ayırmak için uzun zaman yıkama lâzım gelir; bu se-
bepten kalbe tesiri uzun devam eder. Digitaloide'ler kalbde daha hafif 
tutulur. Dijital edem mayiinde az miktarda toplanır. 

Dijitalin vücuttaki akibeti pekiyi bilinmiyor. Vücutta yavaş tahrip 
ve itrah olunur. Dijitoksin gibi kalbte sıkı tutulan glikozit'in de ıtrahı 
pek yavaş olur. Halbuki Strofantus  glikozitleri çabuk itrah olunur. La-
natokside C diğer lanata glikozitleri arasında en geç itrah olunanıdır. 
Tahribinin karaciğerde olup, böbreklerden itrah vaki olduğu kabul olu-
nuyor. Verilen dozun % 40 ı idrarla itrah olunur. Mûtad günlük dozda 
bu miktar takriben 30 - 50 mikrogramdır. Radio - digitoxine ile yapılan 
incelemelerde damara injekte edilen glikozit'in % 60 - 80 i idrarda gözü-
kür; lâkin ancak yüzde 10 u değişmemiş glikozit halindedir, (en çok su 
miktarı % 3) ve ağzı iyi kapatılmış şişelerde (mantarı parafinle  ör-



tülmek suretile), 2 g lık uçları hararetle iyice kapatı'mış cam ampuller-
de dayanıklılığı garanti edilerek saklanır. Maksima dozu 0,2 (1,0). 

Yüksükotu tentürü : 1 k. yüksükotu yaprağı ve 10 k. mutlak alkol 
ile hazırlanır. Maks. dozu 1,5 (5,0) dır. 

Tesir : Yüksükotunun tesiri ikiye ayrılarak gözden geçirilir : 

1) Lokal tesir. Dijitoninden dolayı lokal olarak irkiltici olduğundan 
kusma, mide bulantısı hasıl eder. 

2) Genel tesir, (amilme tesiri) Aşağıdaki organlarda kendini gös-
terir : 

a) Bizzat kalb üzerine, 
b) Vagus üzerine, 
c) Damarlar üzerine. 

Yüksükotunun esas tesiri kalb üzerindedir. 

Özet olarak söylemek icabederse nabız adedi düşer, kalb çalışmaları 
artar ve tansiyon yükselir. Tesirin hususiyetleri şunlardır : 

a) Kalb kası üzerine: kalb liflerinin  esnekliği (elastikiyeti) yani ge-
nişleme ve kasılma kabiliyeti artar, ayni zamanda koronar arterler iyi 
kanla dolar. Bunun neticesi gerek sistol ve gerek ise diyastol üzerinde 
kendini gösterir. Sistolik kasılmalar büyür, kuvvetlenir, bu suretle kal-
bin çalışması artar. Bununla beraber kalbin mutlak kudreti (ameli mi-
haniki) değişmez. Nabız dolgunlaşır, eğer kalbin kasılma gücü (kudret) 
bozulmamış ise ancak o zaman iş görme yeteneği artar. Sağlam bir 
kalbte bu türlü bir tesirin husulü mümkün değildir. Zira kalb normal 
çalışmaktadır. Miyokart liflerinin  genişleme ve daralma yetenekleri art-
tığından daha fazla  (ve meselâ : 2 - 3 misli) kan alabilecek tarzda kal-
bin diyastolik genişlemesi husule gelir. 

b) Vagus üzerine : Kalbin değişken (muaddil) sinirini uyarması 
sonunda nabızda bir yavaşlama husule gelir. Böylelikle kalb daha fazla 
dolabilmek ve boşalabilmek için zaman kazanır. Nabız yavaşlar, aynı 
zamanda dijital yapraklarının tesiri ile mevcut aritmiler bertaraf  olur. 
Pulsus arhytmicus (muntazam olmıyan nabız) düzelir. Dijital glikozit-
leri ekseriya atriumlarda husule gelen uyarma toplanmasının (tenbih 
terakümü) ventriculus'lere geçerek ekstrasistol doğuramıyacak şekilde 
uyarma ötelemesini (tenbih intikali) güçleştirir. 

a ve b tesirlerinden dolayı kan toplardamarlardan boşalıncıya 
kadar atardamarlara da tamamiyle dolar. Bu sebepten kan durgunlukla-
rı (kan rüküdeti) meselâ ödemler kaybo'ur. 



c) Damarlar üzerine : Perifer  yani bizzat damar çeperine (cidar) 
olan tesiri ile damarlar daralır. Bu daralma bilhassa splanchnicus saha-
sı damarlarında aşikârdır, (barsak damarları, barsak c;darı, barsak kas 
damarları), tersine o'arak böbrek damarları genişler. Bununla ve kan 
basıncının yükselmesi ile dijital müessir maddelerinin diyüretik tesiri ay-
dınlatılır. 

d) Vücut harareti üzerine : deride fazlalaşan  kan dolaşımı dolayı-
sı ile çabuk hararet intişarı ile vücudun harareti tamamile mihaniki ol-
mak üzere düşer. 

e) Beyin ve med. spinalis üzerine : Kan tazyikinin değişmesinden 
talî bir tesir yapar. 

f)  Dijitalin uzun müddet kullanılmasi ile (per os) hazım işinde bo-
zukluk husule gelir. 

Dijitalin önemli özeliği tesirinin yavaş yavaş başlaması, fakat  uzun 
sürmesidir. Bu sebepten devamlı verilmeleri ile birikme neticesi zehir-
lenmeler meydana gelir. Bundan dolayı reçete tertibinde fazla  dikkatli 
olmayı icabettirir. 

Kullanılmas: : Dijitalisin kullanılması için bahse mevzuu haller, 
bilhassa muhiti dolaşım bozukluğundaki kanın dağılışmdaki tegayyürat-
tır. Digitalis dekompensasyon (decompensation veya incompensation) 
devrindeki bütün kalb bozukluklarında, yani kronik kalb zafiyetlerinde, 
kalb hatalarında, kalbin genişlemesinde, akut ve kronik endo-, miyo ve pe-
rikarditlerde, kalb kasının hafif  dejenerasyonunda, ödemlerde, hidrops-
larda kullanılır. 

Aşağıdaki hallerde yüksükotu ve preparatlarının kullanılmaları doğ-
ru değildir : 

1) Kompenzasyon (compensation) devrindeki kapak hatalarında, 
2) Kalb kasının parankim, yağlı dejenerasyonlarında, 
3) Anormal yüksek kan basıncının bulunduğu hallerde (Arterios-

clorose gibi). 
Amilnitrit ile bertaraf  edilebilen veya kafein  gibi kalb ilâçları ile 

önü alınabilen damar daralmalarında pektor angini (Angine de poitrine) 
gibi. 

Ventriculus'ler kalbin birdenbire durması tehlikesi karşısında ken-
di nazmı altında çalışırlar. Bunlardan başka kalsyum'un yüksükotunun 
tesirine karşı alâkası dikkati çekicidir. Kalsiyum ventriculus kaslarının 
uyarma ve kasılma yeteneğini kolaylaştırarak yüksükotunun tesirine 
karşı kalb kasını hassaslaştırır. 



Dijital kalbin diğer çalışmaları üzerine de önemli tesirler yapar. Ev-
velâ hem sempatik hem de parasempatik sinir uçlarının eksitasyon ka-
biliyetlerini arttırır. Bu evvelâ diyastolde tonisitenin azalmasını (pnö-
mogastrigin tenbihi) ve sistolde artmasını (sempatiğin tenbihi) mucip-
olur. 

Pnömogastriğin (Vagus) daha fazla  müteessir olmasından kalb vu-
rumlarmın sayısı azalır. Aynı zamanda tenbih nakleden hüzme nakiliye-
ti de azalır. Kas liflerinin  frakter  devresi de kısalır. 

Kullanılış Şekli : Gerek yüksükotu yapraklarının ve gerek 
ise preparatlarınm müessiriyeti dozuna, ihtiva ettikleri glikozit miktarı-
na ve kullanıldığı ilâç şekline (toz, infusyon,  maserasyon v.s.) ve kul-
lanıldığı yola (per os, deri altı, vena içi) tabidir. 

Yüksükotu yaprakları ya toz haline getirilerek toz şeklinde, hap, 
macun, çalkanan mikstür, yahut (1 : 100) infüsvon  şeklinde kullanılır. 
Bunlardan en kuvvetlisi ve emin tesirlisi yaprakların toz şeklinde kulla-
nılmasıdır. Sudaki ekstraksiyonlar (infusyon,  maserasyon) az miktar-
da dijitoksin, buna mukabil fazla  miktarda gitoksin ve gitalini ihtiva 
ederler. 

Dijital antipüretik olarak da kullanılır. Yalnız tesirinin süratle gö-
rülmesi hasebiyle yeni antipüretikler dijitale tercih olunur. Fakat ağır 
kalb hastalığı ile birlikte bulunan enfeksiyonlu  fiyevrilerde  dijital ateş 
düşürücü hassasından başka kardiyak tesirinin de bulunması ciheti ile 
tercih edilir. Bilhassa atların enfeksiyonlu  akciğer yangısında (ki kalb 
kasının dejenerasyonu neticesi kalb zafiyetinden  çok tehlikeli komplikas-
yonlar dcğabilir) kullanılır. Bu maksatla bir defalık  doz olarak 6 -10 g 
yüksükotu yaprağının kullanılması ile ekseriyetle yalnız fiyevri  12 - 24 
saat içinde düşmekle kalmaz, aynı zamanda kalb üzerine kuvvetlendirici 
ve düzenleyici tesiri ve genel durum ve hastalığın yürüyüşü üzerine de 
iyi tesiri görülür. Bundan başka sığırların fena  tabiattaki şaplarında 
tesadüf  edilen kalb zafiyetinde  de yüksükotu tavsiyeye şayandır. 

Sığırların tromatik perikarditlerinde (pericarditis traumatica) teş-
his maksadı ile digitalin (venaya zerk) kullanılır. 

DİGITALÎN. Digitoxin. Digitaline cristalisee, 
Digitoxinum 

Suda hemen hiç erimediğinden alkol, gliserin ve sudan mürekkep 
bir mayide eriyiği yapılır. 50 damlası 1 g = 1 milig dijitalin. Maksi-
ma bir defada  0,0003 g ve günde 0,001 g. 

Kalb yetersizliği vak'alarında ekseriya ilk günü 25, ikinci günü 15 
ve üçüncü günü 10 damla verilip ilk tedavi devresi bitirilir. Bu miktar 



üç günde 75 damlaya çıkarılabilir. Bazı ağır vak'alarda ilk günü bir-
den 1 milig digitalin verilir. 

Bigitalin eriyiği 10 sm3 isotonik mayide vene şırınga edilebilir. 

DİGALEN. Cloetta tarafından  dijital yapraklarından elde edilmiş be-
yaz veya sarımsı amorf  bir tozdur. Suda erir. 

Ticarette damla tarzında kullanılmaya mahsus sıvı şeklinde, şaf  ve 
parenteral yolla verilmeye yarayan eriyik ve komprime suretinde bulu-
nur. 

Damla mayiinin 40 damlası 1 sm:ı ı 0,1 g standart yaprağa (150) 
takabül eder. 1 ampul ve 1 komprime — 0,05 g standard yaprağa kar-
şılıktır. 

Kalb zifiyetlerinde  kullanılır, 

PREPARATLARI : 

YÜKSÜKOTU TETÜRÜ. Terkibinde % 75 oranında müessir mad-
deyi ihtiva eder. 1 g tentür = 100 -150 k.ü. 

VERODGİGEN. Bilhassa gitallin glikozidini havidir. 0,8 miligramı 
0,1 g dijital yaprağına muadil addolunur. Dijitoksinden daha çabuk te-
sir eder ve daha az birikir. Tablet ve ampullerinde 0,8 milig , granül-
lerinde 0,08 mg şaflarında  1,2 mg vardır. 

Günde 3 defa  1/2 -1 tablet, venaya veya kasa 1 ampul zerk edilir. 
Şafından  da 1 - 2 adet kullanılır. 

DIGIPURATUM. Yüksükotu yapraklarından sıcak su ile hazırla-
nan hulâsayı tannik asidle çöktürerek elde edilen bir preparattır. Bu 
suretle meydana gelen digitannoit'ler soğuk suda erimezler. Buna kar-
şılık dilüe alkalilerde kolaylıkla erirler. Asidlerde de erimezler, bunun 
için mide mukozasını irkiltici özeliğe malik değildirler. Barsaklardan 
kolaylıkla emilirler. Ticarette şırmgalık ve ağızdan kullanılmaya mah-
sus eriyik, tablet ve şaf  şekillerinde bulunur. 

Günde 3 defa  20 - 30 damla, 2 - 4 tablet veya 1,1 sm3 lık ampulle-
rinden 1 - 2 ampul ve 0,1 lik ki 5 şaflık  ambalajlardır 1 - 2 şaf  kalb 
zafiyet  ve kifayetsizliklerine  karşı kullanılır. 

DIGITALYSAT. Ticarette sıvı - (ağızdan ve parenteral yolla kulla-
nılmaya mahsus) -, tablet ve şaf  şekillerinde bulunan bir yüksükotu yap-
rağı preparatıdır. 

Aynı hallerde kullanılır. 
DIGITALISDISPERT. Kuru bir dijital hulâsasıdır. Ticarette dam-

la tarzında kullanılmaya yarayan eriyik - (10 cc lük damlalıklı şişelerde 



bulunur ve 30 damlası = 250 k.ü)-, tablet (12 tabletlik ambalajlar 1 
tabi. = 200 k.ü.), ve şaf  (6 şaflık  ve her şaf  = 300 k.ü.) şekillerinde bu-
lunur. 

DİGİFOLİN. İrkiltici maddelerden ayrılmış dijital yaprağı hulâsa-
sıdır. Eriyiği, tableti ve ampulleri vardır. 1 sm1 veya 1 tablet = 0,1 g 
yaprak. 

DİGİNORGİNE. Bir hulâsadır; ampulleri, eriyiği, draje ve şafları 
vardır 1 sm3 = damla = 4 draje = 1 şaf. 

İNTRAİT DE DİGİTALE (Dausse). Suda iyi eriyen bir hulâsadır. 
0,1 gı 0,001 g digitaline mukabildir. Günde 0,04 g verilir. Dausse'ın 
digitalden yapılmış şeyyal hulâsası da vardır (1 g = 0,2 dijital yapra-
ğı), suya iyi karışır. Bir gramı 50 damladır. 

LANAKLARİN. Billûrsel şekilde lanata glikozitleri eriyiği sm3 ın-
da, tabetinde ve şafmda,  0,5 mg, 2 sm3 lük ampulünde 0,4 mg mües-
sir madde bulunur. Günde 3 defa  x-xx damla veya 1/2 -1 tablet, 1 - 2 
ampul vena ve kas içi olarak kullanılır. 

PANDİGAL. Lanata'dan elde edilen billûrsel glikozit'lerdir. Eriyi-
ğinin 1 sm3 = 0,5 mg glikozit = 30 damla, tablet ve şafmda  0,4 mg 
ampulünün her santimetre küpünde 0,1 mg glikozit bulunur. 

CEDİLANİD. C digilanid. Eriyiğinin 1 sm; = 1 mg = 30 damla, 
tabletinde 0,25 mg, şafında  1 mg, ampulünde (1 sm3) 0,2 mg, C lanato-
sid vardır. Günde 3 defa  15 damla veya 2 tablet (mecmu 1,5 milig) 
ile başlanır. 2 - 3 gün sonra doz indirilir. Ampullerinden günde 1 - 2 ta-
ne vena veya kas içi kullanılır. 

Dijital'den sonra en ön kardiyatonik ilâç strofantüs'dür.  Apocyna-
ceae'lerden olan bu bitkinin vatanı Afrikadır.  Afrika  yerlileri strofantüs 
tohumlarından okları için bir zehir hazırlarlar. F r a s e r 1872 yılında 
strofantüs  glikozidini ayırmaya muvaffak  olmuş ve 1885 de strofantüs 
tentürünü kalb ilâcı olarak tavsiye etmiştir. 

Bu bitki büyük sarmaşıklardır. Bir çok türleri vardır, en önemli-
leri şunlardır : 

1) Strophantus gratus veya strophantus glabra. Tüysüz strafan-
tüs'dur, ki Gaban ve Kongo'da yetişir. Bizim Farmakopemize dahildir. 

2) Strophantus hispidus. Senegal'de yetişir. Fransız Farmakopesi-
ne girer. 

3) Strophantus kombe. Sengibar ve Sambez'der biter. Alman Far-
makopesine dahildir. 



1882 de A r n a u d yine bir ok zehiri olan Acocanthera Ouabaio'-
nun odunundan, iyi kristalize olan cuabaine ismiyle bir glikozit ayırmış-
tı, ki Str. gratus'dan çıkan g - strofantüs'in  aynıdır. 

Ouabaine aglikonu ouabaingenine'dir ve şekeri bir rhamnoz'dur. 

Str. Kombe'nin glikozitleri son yıllarda öğrenilmiştir. Billûrî üç gli-
kozit ayrıldı: Cynarine (suda çok güç erir, kloroformada  erir), k - Strop-
hanthine B (kloroformda  güç erir, suda erir) ve k - strophanthoside 
(kloroformda  erimez, suda erir). Bu glikozitlerin genine'leri stropharıt-
hidine'dir: üç glikozit birbirlerinden havi oldukları glucose miktarı ile 
ayrılır. K - strophanthoside enz;mle parçalanırsa, bir giükoz terk ederek, 
k - strophanthine B olur. Bundan bir glükoz çıkarsa Cymarine meyda-
na gelir. Cymarine'den cymarose ayrılırsa strcphanthidine ismindeki ge-
nine geriye kalır. 

Bunların içinde en tesirlisi K - strophanthosidti'dir; ouabaine'den te-
sirli görünüyor; kullanılan da budur, strophoside adı ile ticarette bulu-
nur. 0,25 ve 0,50 mg lık ampulleri vardır, damar içine injeksiyon şeklin-
de kullanılır. Satürasyon seviyesi ortalama 0,50 mg dır ve günlük ida-
me dozu ortalama 0,25 mg dır. Strophanthine - k tasfiye  edilmiş bir 
preparasyondur; saf  glikozit değildir, bir mahlûttur. 

STROFANTUS TOHUMU, Semence de strophantus, 
Strophanthî semen 

Strophantus gratus (Apocynaceae) nin sorguç şeklindeki parçasın-
dan ayrılmış olgun tohumudur. 

Strofantüs  tohumu iğ şeklinde, kaidesi az çok yuvarlak, bazen ke-
sik ve yassıdır; yukarıya doğru keskin hafeli  (kenarlı), bazen müdev-
ver (yuvarlak) bazen kanatlı gibidir. Zirvesi (uç) sivridir ve ekseriya 
sorguç bakiyesi taşır; uzunluğu 11-19 mm ve ekseriya 12-15 mm, ge-
nişliği 3 - 5 mm ve kalınlığı 1,3 mm ye kadardır. Sarıdan sarı esmere 
kadar değişen renkli ve tüysüzdür. 

Strofentus  tohumu hafif  özel kokulu, şiddetli ve devamlı acı lez-
zetlidir. Ortalama olarak en az % 4 g- strofantini  ihtiva eder. 

Strofantüs  glabra tüysüzdür, hispidus türünün üstünde ipek gibi 
parlak sık yatkın tüyler vardır. Kombe'nin daneleri daha büyüktür ve 
tüyleri daha uzundur. 

PREPARATLARI : 

STROFANTUS TENTÜRÜ, Teinture de strophaııthus, 
Tinctura strophanthi 



Fizik Özelikler : Berark, sarı esmerimsi renkli, pek acı lez-
zetli bir sıvıdır, % 0,38 - 0,40 anhidr g-strofantini  ihtiva eder. 54 dam-
lası 1 g dır. 

STROFANTİN - G (OUABAIN), G - Strophanthine (Ouabaîne), 

Strophanthinum - G (Ouabainum) 

C30 H4« Oıo + 9 Ho O 

Fizik özellikler : Renksiz, acı lezzetli, parlak billûrlar veya 
billûrsel tozdur; takriben 100 k. suda, daha kolaylıkla sıcak suda ve 
alkolde erir; eterde, kloroformda  güç erer. Eriyiği turnsol kağıdının 
rengini değiştirmez. 

Tesiri : Lokal olarak dijitale nazaran daha kuvvetli tesire malik-
tir. Emilme tesiri çabuk ve geçicidir. Strofantin  lokal şiddetli irkiltici 
olduğundan deri altı şırınga suretile kullanılmaz. Yalnız vena içi tatbik 
edilir. 

Tesir dijitale nazaran 1500 defa  daha kuvvetlidir. Alınmasından 
3 -12 saat içinde tesiri tamamen kaybolur. Bu sebepten tesiri uzun 
müdet devam etmediğinden birikme mahzuru da yoktur. 

Strofantin'in  rnutad dozu bir defada  per os 0,001 g, 24 saatte 0,005 
g a kadardır; maksimum doz bir defada  0,005 g, 24 saatte 0,020 g, 
întravenöz mûtad doz bir defada  0,00025 g, 24 saatte 0,0005 g, maksi-
mum doz bir defada  0,0005 g, 24 saatte 0,001 g dır. 

ADASOĞANI, Scille, Scillae bulbus 

Adasoğanı eski Yunanlılar, Romalılar ve Araplar zamanında bili-
nen bir bitki olup, drastik ve diyüretik olarak kullanılmakta idi. Kardi-
yotonik tesiri bilâhara anlaşılmıştır. 

Adasoğanı Liliaceae «Zambakgiller» familyasından  Urginea mariti-
ma'nın soğanıdır. (Şekil 10). Ege denizi kıyılarında çok bulunur. 

Çiçek mevsiminden bir az sonra toplanmış soğanın şerit şeklinde 
kesilip 40 - 50° de kurutulmuş ortadaki etli harşefleridir. 

Soğan bazan 2,5 kg ağırlığında olabilir. Soğanın harşefleri,  sarım-
sı beyaz renkli, yarı şeffaf,  sert, hemen hemen cam gibi kırılan, kolay-
lıkla rutubet çeken parçalardır; bu parçalar müteaddit dılılı (kenarlı), 
düz veya iğri olup 3 - 4 mm ye kadar kalınlıktadır. 

Adasoğanı hemen kokusuzdur, müsilajlı ve fena  lezzetlidir, 



Şekil : 10 Urginea mari t ima 

Adasoğanında şeker, tanen, boyalı madde, proteit'ler, ve hu-
susile tuzlar bulunur. Müessir maddesi 1925 yılında S t o 1 ve S u t e r 
taraflarından  ayrılmış ve Scillarene adı verimiştir. Adosağanında iki 
türlü scillarene vardır. Birincisi A scillarene olup suda erimez, billûrsel 
ve çabuk parçalanan bir glikozit'tir ve fazla  miktarda bulunur, ikincisi 
B scillarene dir ki amof,  suda kolaylıkla erir, evvelkinden güç ayrılır. 
Bunlardan başka adasoğanında scillipicrine denilen bir reçine ile sapo-
scilline adında bir saponin bulunur. Adasoğanmm bütün glikozit'lerinden 
yapılmış scillarene tabletlerinde 0,5 mg glikoscillarene bulunur. Vane içi 
kullanılmaya yarayan saf  (arı) B Scillarene ampullerinde 1/2 mg gli-
kozit vardır. 

Tesiri : Adasoğanı taze iken fazla  irkilticidir. Mideyi tahriş eder, 
kusma ve ishal hasıl eder. Kurumakla bu hassası azalır; deri altı, kas 
içi yollarla kullanılmaz. Çünkü ağrılı şişlikler yapar. 

Dolaşıma Tesiri : Kalbe tesiri dijitale benzer. Kalbin sistolik ka-
sılmasını kuvvetlendirir, kalb çalışması ağırlaşır, arter basıncı artar, bu-
nu görmek içi adasoğanı preparatlarım vena içi kullanmak lâzımdır. 

Böbreklere Tesiri : Adasoğanı ve scillarene doğrudan doğ-
ruya böbreklere tesir ederek idrar miktarını çoğaltır. Bu başlıca tübülüs 
hücrelerini irkilterek salgıyı çoğaltmasından ileri gelir. Adasoğanı dyüre-
tikler arasında en çok ure altımım arttıran. Uzun müddet kullanıl-
masile albuminurie yapar, bu sebepten akut böbrek yangılarında kulla-
nılması doğru değildir. 



Sindirime Tesiri : Mideyi irkiltir. Fazla mide özsuyu salgılatır, 
bazan kusma ve bulantı yapar, barsak salgısını arttırır, fazla  verildikte 
ateşi düşürür. 

Kullanılması : Kardiyotonik, diyüretik ve ekspektorans özelik-
lere maliktir. 

Hekimlikte scil'.arene B nin eriyiği kulanılır. 1 ml. si 20 damla 
gelir ve 0,0008 g glikozidi havidir. C,10 g dijital yaprağına muadildir. 
Mütad doz 0,8 - 1,6 mg dir. 1 ml sinde 0,0005 g scillaren B yi havi ampul-
leri vardır. Damar içine 0,50 - 1 ml injekte edilir. 

PKEPAKATLARI : 

ADASOĞANI TENTÜRÜ, Teinturo de scille, Tinctum scillae 

KANADA KENEVİRİ. Apocynaceae familyasından  Apocynum can-
r.abium adında bir kenevirdir. Kuzey Amerika'da, rutubetli yerlerde ve 
nehir kenarlarında biter. 

Rizomu kardiyotcmk, emeto - katartik ve diyüretik olarak çok kul-
lanılır. 

KANADA KENEVİRİ RİZOMU, Racine d'aposyn chanvrin, 
Radix apocyni caıuaabini 

Halen Meksika farmakopesine  dahildir. Bu bitkinin rizomlarıjıda 
cymarine denilen bir glikozit vardır. Cymarine hidroliz ile 
cymarigenine (=k - strofantidin)  ve cymaros (şeker) verir. Cymarige-
nin ve k-strophanthidin digoxigenin ile pek yakın oldukları anlaşılı-
yor. 

Cymarine. Billûrsel bir maddedir. Soğuk suda az erir. Alkolde erir. 
Eu cismin terkibi k-strofantininkine  çok benzer. Yalnız şekeri biraz baş-
kadır. Strofantin  gibi tesir eder, fakat  daha hafiftir.  Tesiri çabuk görü-
lür. Birikmiyor. îç organ damarlarını çok darlaştırır. Böbreklerin da-
marlarını sıkıyor. Solunumu da azaltmak kabiliyeti vardır. 

Tıpda devamlı bir surette miyokardit tedavisinde tavsiye edilmiştir. 
Diğer kalp kifayetsizliklerinde  de faydalıdır.  Fibrillasyon vak'alarında 
da bazen iyi netice vermiştir. 

Vena içi 0,5 ilâ 1 milig. şırınga edilir. Bir günde 1 miligı geçme-
melidir. 1/2 ve 1 milig. lik şafları  vardır. Deri altına veya kasa şırın-
gaları ağrı verir. 

Rizomun tozu 0,1 - 0,3 g, tentürü 0,5 - 2 g, ve cymarin 0,3 - 1 milig 
ağızdan verilebilirse de irkiltici olduğundan çok defa  kusturur ve amel 
verir, tahammülü güçtür. 



SONBAHAR AVCIOTU, Herbe d'adonide, Herba adonis vernalis 

Bu bitki Ranunculaceae «Düğün çiçekleri» familyasından  20 - 25 
sm yükseklikte ve sarı çiçeklidir. 

Şek i l : 11 Adonis vernalis 

Bitkinin kökten başka kısımları kullanılır. Kokusuz, şiddetli acı lez-
zetlidir. 

Tesir ve Kullanılması : Son yapılan araştırmalara nazaran 
sonbahar avcıotu kalb üzerine müessir iki glikozidi ihtiva eder. Bunlar-
dan birincisi amorf;  su ve alkolde kolay'ıkla eriyen, kloroform,  eter ve 
petrol eterinde erimiyen adonidosid adlı glikozit ile amorf,  suda he-
men erimiyen, alkol, kloroformda  çok kolay ve petrol eterinde erimiyen 
adcnivernosid isimli ikinci glikozidi havidir. 

Bunlar dijital glikozit'lerinde olduğu üzere kalbe müessirdirler. Ay-
nı zamanda ağızdan da kullanılabilirler ve dijitalde olduğu gibi uzviyet-
te birikme mahzurunu da havi değildir. 

Sonbahar avcıotu infusyon  şeklinde (4 - 8 g/200 g) günde 4 - 6 
çorba kaşığı miktarında kullanılabilir. 

Yalnız infusyon'u  çok dayanıksızdır ve asid ilâvesi g'ikozid'lerin 
aside karşı hassasiyetleri dolayısı ile doğru olmadığı gibi, aside tahavvül 
ederek asid tesiri yapacağından infusyona  şurub katılması da caiz de-
ğildir. 



Hulâsasından 0,5 - 1,5 g, seyyal hulâsasından 4 - 8 g; stabilize taze 
usaresinden de 2 - 5 kahve kaşıdı miktarında kullanılır. 

İNCt ÇİÇEĞİ (Mayıs çiçeği), Muguet, Convalaria majalis 

Liliaceae «Zambakgiller» familyasından  bir bitki olup kuzey yarım 
kürenin (dünyanın) mutedil mıntıkalarında yetişir. Yurdumuzda da ye-
tişmektedir. Mayıs ayında çiçek açtığından Mayıs çiçeği de denir. Bitki-
nin her tarafı  zehirlidir. Bunun çiçek ve yapraklarında kalbe tesirli 
glikczit'ler vardır. Kurumuş çiçek ve yaprakları kokusuz, tatlı ve biraz 
keskin lezzetlidir. 

Şekil : 12 Convalaria majalis 

Tesiri : Bitkinin terkibinde balmumu, sarı renkli boyalı bir mad-
deden başka dijitale benzer tesirli convallamarine ve % 0,02 Convallari-
ne glikozitleri bulunur. Kardiyotonik olarak evvelkinin kullanıldığı hal-
lerde kullanılır. 

Sulu hulâsası 1 - 3 g, tentürü 0,5 - 2 g, infusyon  halinde 1 - 5 g ve-
rilir. Taze çiçeklerin infüzesi  en tesirli görünür. 



ZAKKUM, Laurier - rose, Nerium oleander 
Zakkum (Apocynaceae) yapraklarında ve bütün bitkide dijitalin gi-

bi tesirli glikozit'ler vardır. S c h m i d e b e r g ' in çıkardığı oleandrin 
hidrolize olduğu zaman oleandrigenine isminde bir aglycon ile oleandros 
şekeri verir. Oleandrigenine bir acetylgitoxigenine'dir. Bundan başka ne-
riine isminde bir glikozit daha ayrılmıştır. 

Zakkum yapraklarında ditijal yapraklarından 2 -1/2 defa  daha faz-
la k.ü. bulunmuştur. Oleander glikozitleri dijital glikozitlerinden daha 
çabuk imtisas ediyor. Oleandrinin tesiri dijital tesirine çok benziyor. Ne-
riine de dijitalin gibi tesir ediyor. Yaprakları 0,05 - 0,5 g infuse  şeklin-
de, hulâsası 0,1 - 0,2 hap şeklinde kullanılır. 

FOL1NERIN. Zakkum yaprakları glikozidi preparatı, eriyiği, tablet-
leri ve şafı  vardır. Günde 3 defa  damla, 2 defa  1 - 2 tablet, 2 - 3 şaf  kul-
lanılır. 

II KALBİ UYARAN İLÂÇLAR, Kalb Analeptikleri, 
Cardiaca excitantia 

Dijital ilâçlarının yanında geri kalan ilâçların önemleri azdır. Fa-
kat buna karşılık her şeyden evvel kan dolaşımının akut bozuklukları 
ile savaşılması icabeden olaylarda kalbi uyaran ilâçlar geniş bir kullanı-
lış sahasına maliktirler. Ön sırada olmak üzere kalbe tesir eden alka-
loid'ler, bunlardan da ksantin türevleri yer alırlar. 

KAFEİN, Cafeine,  Coffeinum 

Bu husustaki etraflı  bilgiyi merkezsel sinir sistemini eksite eden ilâç-
lara bırakarak burada yalnız dolaşım sistemi üzerine olan tesirini göz-
den geçireceğiz : 

Kafein,  kalb analeptiği (Uyarıcısı) olarak bilhâssa kalbin bilumum 
zafiyetlerinde,  akut kalb zayıflığında,  ateşli enfeksiyonlu  hastalıkların 
yürümeleri sırasında kalb kasımn zarar gördüğü hallerde, kalb dilatas-
yonlarında (genişlemelerinde) kullanılır. 

Kafein  kalbi eksite eder, sistolü kolaylaştırır. Kalbin mutlak kud-
retini (ameli mihanikisini) arttırır. Arterlerin daralması hasebile kırmı-
zı kanbasıncı artar. Kalb kası üzerine de tesir eder (kalb kasının ka-
sılması), kalb vurumları volüm itibarile azalır, nabız çabuklaşır, kalbin 
damarları (koronar arterler) genişler. 

Digitalisin tesirinden esaslı farki  kalbin faaliyetinin  artmasından 
mütevellit kalbin genişlemesinin azalmasıdır. Bundan başka kafeinin  da-
marlar üzerine tesiri bilvasıta kalbin çalışması üzerine de olur. Vasomo-



tor merkezin geçici, hafif  tenbihinden sonra damarlar genişler ki, bu 
genişleme belirli organlarda kendini gösterir. Bu arada koronar-, böbrek-, 
beyin damarları üzerine tesiri (damarların genişlemesi) görülür. Kanın 
akışmdaki mukavamat azalmakla kalbin çalışması hafifler.  Fazla mik-
tarları kan basıncını düşürür, ve kalbin faaliyetini  azaltır, aritmiler ha-
sıl eder, öldürücü miktarı kalbi diyastol devresinde durdurmakla ölüm 
hasıl eder. 

Kafein  kalbi uyarmak maksadile kalb zafiyetlerinde,  kalbin durma-
sı tehlikesine karşı derialtı yolla, 0,10 - 0,25 g miktarında kullanılır. 

KÂFUR, Camphre, Camphora 

(Bu husustaki etraflı  bilgi merkezsel sinir sisteminde verilmiştir. 
Oraya bakılması). 

Tesiri : Kâfurunun  kalb üzerine doğrudan doğruya uyarıcı tesiri 
yoktur. Toksik miktarları psihik uyarma ve spazmoz nöbetleri hasıl eder 
ki, bilâhare felce  inkilabeder. Kâfur  iptidaî bir kalb ilâcı değildir. Çün-
kü kloralhidrat ile durdurulan bir kalbi tekrar harakete getirmez. Va-
zomotor merkezi uyarmak suretile kan dolaşımı üzerine tesir eder. Bu 
sebepten akut kalb zafiyetlerinde,  kalb üzerine doğrudan doğruya mües-
sir olan adrenalin ve kafein  tercih edilmelidir. 

Kullanılması : Akut kalb zafiyetlerinde  şırıngalık kâfurlu  zeyt 
(yağ) 10 : 100 ve kuvvetli şırıngalık kâfurlu  zeyt 20 : 100 oranındaki 
(1 ve 2 sm3 lük ampulleri) preparatlarınden bir defalık  doz olarak 
1 - 2 ampul, 24 saatte de en çok 4 ampul zerk suretile kullanılır. 

IH — KALBİ YATIŞTIRICI İLÂÇLAR. 
Cardiaca sedativa 

Bunlar kısmen med. oblongata'daki kardiyal merkez üzerine yap-
tıkları narkotik tesirle vasomotor uyarmayı azaltmak suretile, kısmen 
de myocardium üzerine yaptıkları felçle  kalbin artmış olan hareketleri-
ni yatıştırırlar ve kalbin uyarma hallerinde, çıkakları sinirsel olan kalb 
heyecanlarında müessirdirler. 

Kalbi yatıştıran ilâçların başlıcaları : 

Brom tuzları (potasyum -, sodyum), kloralhidrat, morfinhidro-
klorat v.s. olup bunlar hakkında bilgi ait oldukları bahislerde verilmiştir. 

DAMAR İLÂÇLARI 

Damarların kan dolaşımında oynadıkları büyük ve önemli rolün et-
raflı  mütalâasını fizyolojiye  bakarak burada kısaca bahsedeceğim : 



Bilindiği üzere damar kasları sempatik ve parasempatik lifler  alır-
lar. Bunlardan birinciler yani sempatik lifler  damarları daraltıcı (Vazo-
konstrüktör) ikinciler, yani parasempatik sinir lifleri  ise damarları ge-
nişletici (Vazodilatatör) dirler. 

Bu maksatla kullanılan ilâçların bir kısmı sempatik, diğer bir kıs-
mı ise parasempatiğe tesir etmek suretile damarlar üzerinde (daraltma 
ve genişletme gibi) değişiklik hasıl ederler. 

Damar ilâçları iki büyük guruba ayrılmak suretile gözden geçirilir : 

1) Damarları daraltan ilâçlar, 
2) Damarları genişleten ilâçlar. 

DAMARLARI DARALTAN İLÂÇLAR 
Les vasoconstricteurs 

Damarları daraltan ilâçlar tesir mekanizmalarına göre ikiye ayrılır : 

1) Az çok bütün damarları daraltanlar : 

2) Belirli bölge damarlarını daraltanlar : 
a) Dölyatağı damarlarını daraltanlar, 
b) Barsak damarlarını daraltanlar. 

Tesirlerine göre : 
a) Vazomotor merkezi uyarmak suretiyle damar daraltanlar : Ka-

fein,  Striknin, Kâfur,  Cardiazol, Coramine, Hexeton v.s. 

b) Vazomotor sinir uçlarını uyarmak suretiyle damar daraltanlar : 
Adrenalin, Sempatol, Efedrin,  Efetonin,  Efedralin,  Refrin  v.s. 

DÖLYATAĞI DAMARLARINI DARALTAN İLÂÇLAR 

ÇAVDAR MAHMUZU, Ergot de seigle, Cecale cornitum 
Çavdar mahmuzu Graminae «Buğdaygiller» Familyasından çavdar 

ve diğer bitkilerin çiçeklerinde üriyen ve Hypocreacae'lerden Claviseps 
purpurea denilen parazit bir mantarın kışı geçirmek üzere aldığı daya-
nışma şeklidir. Diğer bir deyimle Claviseps purpurea'nın çavdar bitkisi 
üzerinde neşvünema (gelişme) bulmuş ve hafif  hararette kurutulmuş 
sklerotu'dur. 

Yüzde en az 0,05 erimiyen çavdar mahmuzu alkaloit'lerini havidir. 
Hesaba 600 molekül tartısı esas tutulur. 

Çavdar mahmuzu siyahımsı mor renkte, ekseriya gayet hafif  donuk 
bir mum tabakasile örtülü, düz veya iğri, maktaı (kesiti) müdevver 
(yuvarlak) veya biraz köşeli, her iki ucu incelmiş, 10 - 35 mm uzunlugun-



da ve 2,5 - 5 mm kalınlıgındadır. Müstaraz mekser (genişliğine kesit) 
düzgün olup, muhitte koyu mor, merkezde beyazımsı açık kırmızımsı ve-
ya donuk mor renklidir. 

Şekil : 13 Secale corni tum 

Çavdar mahmuzu özel kokulu ve yavan lezzetlidir. 

Çavdar mahmuzu eski bir ilâçtır. Çinde çok eski zamanlarda ilâç ola-
rak kullanılmış, batıda ilâçlı özeliği ancak 17 ci yüzyılda anlaşılmgıtır. 
Parazitin bulaştığı unları yiyen halkta zehirlenmeden ileri gelen hasta-
lık husule gelir. (Ergotismus, Ergotisme). 

Çavdar mahmuzunun müessir maddesini ayırmak için çok çalışılmış-
tır. 1875 de T a n r e t bir alkaloit bularak buna Ergotinine adını verdi. 
Fakat bunun dölyatağına müessir olmadığı görüldüğünden diğer madde-
ler arandı. Nihayet son yılların araştırmaları aşağıda olduğu tarzda birisi 
suda eriyen polipeptid, diğeri de suda erimiyen asitamid gurubu alkaloit'-
lerinin mevcudiyetini ortaya koydu. 



ÇAVDAR MAHMUZU ALKALOÎD 'LERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
Polipeptid gurubu 

L - Phenyl-
alanin : 

L - Leecin : 

L- Valin : 

Ergotamin gurubu 

Liserg İsoliserg 
asidi asidi 

I I 
Ergotamin = Ergota-

(1917) minin 
(1920) 

C33H35O0N5 
I I 

Ergosin Ergosinin 
(1936) (1936) 

C30H37O5N5 

Ergotoxin gurubu 

Liserg 
asidi 

I 
Ergokristin 

(1937) 

isoliserg 
asidi 

I 
Ergo-

kristinin 
(1937) 

Cv,H„.0,N, 
I I 

Ergokriptin Ergo-
(1942) kriptinin 

(1942) 
CazH^Or.N, 
I I 

Ergokornin Ergo-
(1943) kornin 

(1943) 
C31H39O5N5 suda erimiyen 

Asidamid gurubu 

Ergometrin gurubu 
(Aminoalkol) 

I 
Liserg asidi 

Butonol-
amid - 2 
(Synth.) 

I 
Methyl-

ergobasin 

Proponal-
amid - 2 

I 
Ergometrin 

(= Ergo-
basin) 
(1936) 

Ergomet-
rinin 
(1936) 

Suda eriyen 

(Hauschild Fritz'den alınmıştır). 
Bu alkaloitlerden ergotoksin ve ergotamin'in devamlı surette alınma-

ları ile dölyatağının tetanik kontraksiyonu husule gelir. Ve damar daral-
tan, gangren hasıl eden tesirini her zaman horoz ibiğinde görmek müm-
kündür ve adrenalinin tamamen antagonisti bir tesire sahiptir. 

ikinci yani ergometrin-ergobasin aynı tarzda horoz ibiğine müessir-
dir ve dölyatağı kaslarının tonusunu arttırırlar, fakat  buna karşılık teta-
nik ve devamlı kontraksiyon doğurmazlar, çok defa  uterus'un belirli olan 
ritmik kontraksiyonunu çabuklaştırırlar ve kuvvetlendirirler. Bundan 
başka adrenalinin antagonist tesirine de malik değildir. 

A M İ N L E R : 

1) Tyramine : Düz kasların ve hususiyle uterus'un kontraksiyonu-
nu arttırır, aynı zamanda damarları daraltır, bu suretle kan basıncım 
yükseltir. Bu tansiyon yükselmesi kısmen merkezsel tesirle olur. Yalnız 
geçicidir. 

2) Hystamine : Aynı tarzda düz kasların kontraksiyonlarını mucip 
olur. Deri altı olarak verildikte uterus'un kısa süren şiddetli kontraksi-
yonunu doğurur. Mide özsuyu salgılanmasını uyarır. Yüksek miktarları 
et yiyenlerde (insan ve et yiyen hayvanlarda) kapillar damarları ge-
nişletir, bu suretle kan basıncını düşürür (Histamin Kollapsı). 



3) Acetylcholine : Barsak hareketleri üzerine tesir eden bir hor-
mon olup vagus uçlarını uyararak kalbi yavaşlatır. 

P R E P A R A T L A R I 
ÇAVDAR MAHMUZU SEYYAL HULÂSASI, Extrait fluide 

d'ergot de seigle, Extractum fluidum  secalis sorniti 

Fizik özelikler : Kırmızı esmer renkli, özel kokulu, berrak sı-
vıdır. Maksima bir defada  1 g, günde 3 g verilir. 

GYNERGENE : Sandoz fabrikası  tarafından  standarize edilmiş bir 
preparattır. 0,5 g ergotamin - tartarat'm 1 cm3 sudaki eriyiğidir. Deri altı 
ve vena içi yollarla kullanılır. Ağızdan verilmeğe yarayan tablet ve dra-
je şekli de vardır. 

Drajelerinden (1 milig) günde 2-4 , eriyiğinden (15 damla = 1 mi-
lig) günde 2 - 3 defa  10 - 15 damla, 1/2 cm3 lık ampullerinden (0,25 mi-
lig) günde 1 - 2 ampul deri altı, kas içi veya vena'ya zerk edilir. 

ERGOTIN - NEU (MERCK) : Oral ve kas içi yollarla kullanılan bir 
çavdar mahmuzu preparatıdır. 

CLAVIPURIN (GEHE) : •% 0,1 tartarik asidle çavdar mahmuzu ba-
zının sudaki eriyiğidir. Deri altı ve kas içi kullanılır. 

ERGOBEL. (Çavdar mah. seyyal hulâsası 0,2, belladon hulâsası 0,01 
ve 0,35 hekzamini ihtiva eder.) Ticarette draje şeklinde bulunur. 

ERGOMETRIN - GRANDULAT, ERGOSANOL, ERGOTAMİNE 
GRANDULAT gibi preparatları da vardır. 

ERGOTİNE DE BONJEAN :Su ile yapılmış kırmızı, esmer renkli 
bal kıvamında bir hulâsadır. Günde 1 - 4 g verilir. 1 g ekstre, 2 g ârî su 
ve gliserinden yapılmış adaleye injeksiyona mahsus ampulleri vardır. 0,5 -
1 ml bir defada  injekte edilir. 

ERGITAMINI TARTRAS = Ergotamin tartrat = Tartrate d'Ergo-
tamine (T.F.); renksiz billûrlar veya beyaz billûrî toz 500 kısım suda 
erir. 

Per os veya subkûtan doz, bir defade  0,00025 g, 24 saatte 0,001 g a 
kadar. Maksimum doz, bir defada  0,0005 g, 24 saatte 0,002 g. 

BELLARGAL TABLETLERİ : 0,0001 g Bellafoline  ve 0,0003 g ergo-
tamin tartrat ve 0,02 g fenobarbital'i  havidir. 

ERGOMETRINI MALEAS = Ergometrin Maleat, Maleate d'argometrine; 
Sinomin : Ergonovini Maleas (T.F.) 

Beyaz veya hafifçe  sarımsı bir tozdur. 36 kısım suda erir. Mûtad do-
zu per os bir defada  0,0005 g, 24 saatte 0,0015 g, maksimum doz bir defa-



da 0,001 g, 24 saatte 0,002 g, subkütan veya intravenöz bir defada 
0,00025 g, 24 saatte 0,00075 g, maksimum doz bir defada  0,0005 g, 24 sa-
atte 0,001 g. 

Tesiri : Çavdar mahmuzu bütün küçük arterlerin devamlı bir tarz-
da deralmalarmı muciboulr. Kan basıncı yükselir. Devamlı alınmalarile 
hayvanlarda kulak, pençe, kuyruk ucu, meme ucu, ibik, sakal, kanat gibi 
vücudun nihayet kısımlarının gangrenleşmesini hasıl eder. (Ergotismus 
gangrenosus). 

Şekil : 14 Çavdar mahmuzu alkaloidi (Ergotoxsine) tesiri 
ile horoz ibiğinin gangrenleşmesi sonu küçülmesi (esas 

ibik noktalarla gösteri lmiştir) (Burger ve Dale göre 
Heffterden  a l ınmışt ı r ) . 

Bundan başka diğer zehirlenme şekli gastroenteritis belirtileri ile 
(salivasyon, stonatitis ulcerosa, kusma, sancı, ishal), sinirsel bozukluklar, 
bilhassa spazmlar, (Ergotismus convulsiv.us) ve yavru atma tarzında 
kendini gösterir. 

(Heusinger'e göre Heffterden  a l ınmış t ı r ) . 



Şekil : 16 Çavdar mahmuzu ile zehir lenmede parmak derisinin 
gangrenleşmesi (Taube göre, Heffter 'den  a l ınmışt ı r ) . 

Emilme ve Atılma : Ergobasin, ergotamin ve ergotoksin alkaloitleri-
ne nazaran barsak kanalından sür'atle emilir. 

Intravenöz yolla yüksek miktarın kullanılmasında alkaloit'ler kanda 
çabuk kaybolurlar ve zerkten 20 - 30 dakika sonra dokularda azamî mik-
tarda birikirler, (tercihan karaciğer ve böbreklerde). 10-15 saat sonra 
artık alkaloit'ler bulunmaz. Parçalanmaları ve atılma tarzları henüz pek 
malûm değildir, idrarda müessir şekilde görülmezler. Yeni tecrübelerde 
karaciğer mikrozomlarmda (invitro) bir oksidasyon ürünü tesbit edil-
miştir. 

Kullanıması : Çavdar mahmuzu preparatlarına iç hastalıkla-
rı tababetinde Morbus Basedow'da, paroksimal tahikardi'de, migren ve 
diğer kullanılma hallerinde baş vurulur. 

Ergotamin ve ergotoksin gurubu alkaloit'ler onların hidrojenleştiril-
miş türevleri - mamafi  ergobasin veya ergometrin değil - basedovv teda-
visi için uygundur. Hususile psihik bozukluklarda, insanların istirahat 
halinde muhtaç bulundukları oksijen miktarının artması halinde ve ta-
hikardi beraberliğinde ergotamin daha iyi tesir edebilir. Paroksimal ta-
hikardiyi düzenler veya bradikardi hasıl eder. 

Migren olaylarında ekseriya diğer tedavilere rağmen ergotaminle 
iyileştirme nadir değildir. Her şeyden evvel profilaktik  olarak migren 
vak'alarında büyük bir katiyetle migreni önler. 

Ergo'nun kullanılması : Ergo preparasyonları uterus kanama-
ları için ideal bir ilâçtır. Damarları büzücü tesirinden başka, uterus 
adalelerini kuvvetle spazmodik kastırmasile, birbirlerine girişmiş olan 
lifler,  damarlar için adeta bağlayıcı bir tesir gösterir. Lâkin ergo'nun 



kullanılması için uterusun boşalmış olması şarttır. Ne gebelikte, ne de 
doğumun birinci ve ikinci derelerinde kullanılır. Uterus'un spazmodik ta-
kalliisü ile fetüsün  boğulması veya uterus'un yırtılması tehlikesi vardır. 
Bu sebepten doğumun üçüncü devresindeki ve post-partum kanamalar-
da indikedir. Kezalik, metroraji ve menorajilerde kullanılır. Saf  alkalo-
idlerin elde edilmesindenberi, ergo'nun galenik preparasyonlarının kulla-
nılması az çok geri bırakılmıştır. Ergo doğumdan sonra, uterusün tonü-
sünün geri gelmesine yardım için de kullanılır. 

Uterusten başka organ kanamalarında hemostatik tesiri şüphelidir. 
Bununla beraber eskidenberi hemoptizilerde kullanılır. 

Ergotamin'in kullanma yerleri : Ergotamin'in başlıca kullanma 
yeri migrendir. Migrende nöbetin başında adale içine 0,50 mg ihtiva 
eden ampullerden 1/4 ml injekte edilir; ve icabederse, yarım saat 
sonra tekrarlanır. Bir günde 1 mg geçilmemelidir. yüzde 70 - 80 vak'ada 
tesir eder. Ağızdan alınırsa daha az müessirdir. Tabletinde (1 mg) saat-
te bir tane verilir : 5 tablete kadar tekrar edilir. Haftada  10 tabletten 
fazla  alınmamalıdır (gangren tehlikesi). Profilaktik  vermek doğru de-
ğildir; ergotizm tehlikesi baş gösterir. 

Ergotamin'in migrende tesiri sempatikolitik tesirden ileri gelmesi 
gerektir; sempatektomiden sonra da tesir eder. Migrende kafa  içi arter-
lerin pülzasyon vüs'ati büyümüştür. İlâç damarları takallüs ettirerek 
pülzasyonu azaltması ile baş ağrısını geçirir. 

Migren tedavisinde dihydroergotamine ergotamin'e tercih edilir, 
kafein  beyin damarlarını daraltır. Cafergot  adıyla 1 mg ergotamin ve 
100 mg kafeinden  yapılmış preparasyon, son zamanlarda çok kullanıl-
maktadır. 

Migren tedavisinde dihydroergotamine ergotamin'e tercih edilir. 

Lomber ponksiyondan ileri gelen baş ağrılarına karşı da ergotamin 
tesirlidir. 

Ergotamin'in vejetatif  nörozlarda, bilhâssa tirotoksikozda kullanıl-
ması tavsiye edilir. Lâkin bariz "bir başarı alınmaz. Kullanılırken ergo-
tizm tehlikesi unutulmamalıdır. Bu gibi hallerde Bellergal tavsiye edilir. 

Ergotamin kaşıntılara karşı müessirdir; tesir mekanizması açık de-
ğildir. Karaciğer hastalıklariyle beraber olan kaşıntılarda kullanılma-
malıdır. 



Kontrendikasyon. înfeksiyonlar,  koroner hastalıkları, arterioskle-
roz ve ikterde kontrindikedir. 

Ergometren'in kullanma yerleri. Başlıca post - partum kanamalara 
karşı kullanılır. Damar içinden, adaleden ve ağızdan verilir. Doz, per os 
0,5 mg, parenteral 0,2 mg dir. 

Boşalmış üterüsün involution'unu kolaylaştırmak için de kullanılır. 

Ergo alkaloidlerinin hidrojene türevlerinde (dihidroerogtamin) sem-
patikolitik ve adrenolitik tesir daha şiddetlenmiş, tersine çizgisiz adale-
ye ve üterüse tesiri kaybolmuştur. Sempatikolitik ilâçlar bahsine bakı-
nız. 

Veteriner Hekimlikte içerden (ağızdan) doğumu uyarmak maksadi-
le, doğumdan sonraki kanamalarda dölyatağının kontraksiyonunu sağ-
lamak gayesile, iç organ kanamalarında ve yeni teşekküllerde kullanılır. 

Kullanılış şekli : Toz şeklinde (taze tozedilmiş), infusyon  tarzında, 
hülâsası hap, macun ve eriyik şekillerinde kullanılır. 

HIDRASTÎS RÎZOMU, Rhizom d'hydrastis, Hydrastidis rhizoma 

Hidrastis kuzey Amerika'da yetişen bir bitki olup Ranunculaceae 
«Düğün çiçekleri» familyasından  Hydrastis canadensis'in köklerle örtü-
lü kurutulmuş rizomu'dur. 

Hidrastis rizomu haricen koyu sincabi esmer, dahilen yeşilimsi sarı 
veya sincabi sarı renkte, 5 - 8 mm kalınlığında, 6 mm ye kadar uzun-
lukta, muhtelif  mahallerinden bükülmüş, bazen şubelere ayrılmış ve yer 
yer kalınlaşmıştır; enine olarak birbirine yakın halkalar ve boyuna ola-
rak buruşukluklar gösterir; sert olup boynuz gibi kırılır; müteaddit sak 
nedbelerini, bazen nihayetinde sak bakiyelerini taşır. Ekseriya bütün 
çevresinde 4 - 5 sm uzunluğunda, takriben 1 mm kalınlığında, gevrek bir 
çok kökler bulunur ; tulanî (uzunluğuna) buruşuklu olan kökleri ekseri 
sarı ve hemen tamamile düzgündür. 

Hidrastis rizomu hafif  kokulu, acı lezzetlidir; ağızda çiğnendikte 
salyayı sarıya boyar. % en az 2,5 hidrastinin'i (C2ı H2ı 0 6 N) ihtiva 
eder. Bundan başka Berberine ve Canadine adında iki alkaloidi de tu-
tar. 

HİDRASTİS SEYYAL HULASASI, Extrait fluide  d'hydrastis, 
Extractum hydrastis fluidum 

Fizik özelikler : Hidrastis seyyal hulâsası koyu esmer renkli, 
özel kokulu, pek acı lezzetli bir sıvıdır; su ile pek fazla  bulamr; alkol 
ve gliserinle berrak olarak karışır; bir damla hidrastis seyyal hulâsası 
200 sm3 suyu aşikâr sarıya boyar. 



HİDRASTİNİN KLORÜR, Chlorhydrate d'hydrastinine, 
Hydrastinini chloridum 

(C21 H21 Oe N) HC1 

Fizik özelikler : Hafif  sarımsı, kokusuz, acı lezzetli, ibre tar-
zında billûrlar veya sarımsı beyaz billûrsel tozdur; suda ve alkolde ko-
lay, eter ve kloroformda  güç erir. Hidrastinin kısmen oksidlenme sure-
tile hidrastin'den, kısmen sentez yolu ile berberine ve heliotropine'den 
elde edilir. 

Tesiri : Hidrastin'in az miktarı kalbi çabuklaştırır ve vurumla-
rının genişliğini büyütür. Yüksek ve zehirliyen miktarları aksine kalbi 
zayıflatır  ve kan basıncını düşürür. 

Hidrastin dölyatağı tonisetesini çoğaltır. Hidrastin hidroklorat döl-
yatağı kanamalarında 0,01 - 0,03 g miktarında kullanılır. 

Hidrastinin klorür bir defada  0,05 g, günde de maksima dozu 0,15 
g dır. 

KOTARNİN KLORÜR, Chlorure de kotarnine, Cotarninum 
chloratum (Stypticine) 

C12 Hı, 0 3 NC1 + 2 H2 O 

Fizik özelikler : Soluk sarı renkli, kokusuz billûrsel bir toz-
dur; 1 k suda ve 4 k. mutlak alkolde erir. Alkoldeki eriyiği eterle mu-
amele edilirse kotarnin klorür billûrsel olarak çöker. 

Kotarnin klorür sür'atle ısıtılırsa 180 derecede esmerleşir ve takri-
ben 190 derecede kaynamaksızın ayrışır. Kotarnin afyonun  terkibinde 
bulunur. 

Ticarette 0,05 g lik tablet, 1 : 10 eriyik, (1 sm3 lük ampul) şeklin-
de bulunur. Kan durdurmak için % 30 luk pamuğu ve gazı vardır. Kanı 
keser, ağrıları yatıştırır. 

HAMAMELİS (Haınamelidaceae) 

Hamamelis virginica Kuzey Amerikada yetişen bir küçük ağaçtır. 
Yaprakları kullanılır. 

Hamamelis yapraklarında '% 8 tanen ile bir glikozit tabiatında ta-
nen, yağ ve az miktarda koyu sarı renkli bir esans bulunur. 

Hamamelin denilen madde bir katışıktır. Bazı yazarlar bu ilâcın 
tesirini esansına atf  ve durduğu zaman kuvvetinin kaybolmasını bu su-
retle izah ederler. 



PREPARATLARI : 

HAMAMELIS SEYYAL HULÂSASI, Ext. fluide  d'hamamelis, 
Extractum fluidum  hamamelidis 

Fizik özelikler : Koyu esmer, buruşturucu lezzetli bir sıvıdır. 
10 k. su ile karıştırılırsa çöküntü verir. Süzüntüsü sarı renklidir. Ta-
nen ile tortu vermez. 0,5 -1,5 g kadar kullanılır. 

HAMAMELIS TENTÜRÜ, Teinture d'hamamelis, Tinctura 
hamamelidis 

Fizik özelikler : Kırmızımsı esmer, buruk lezzetli bir sıvıdır. 
Hacmi kadar su ile bulanmaz. 2 - 8 g kadar verilir. 

Kullanılması : Dıştan yaraların tedavisinde, içerden de kadın-
ların âdet kesilme devrindeki kanamaları durdurmak ve diğer sinirsel 
belirtileri ve ağrıları azalmak maksadile kullanılır. 

b) BARSAK DAMARLARINI DARALTAN İLÂÇLAR 

KURŞUN TUZLARI : (Bunlar hakkında etraflı  bilgi ağır metaller 
bahsinde verilmiştir). 

DAMARLARI GENİŞLETEN İLÂÇLAR 
(Vasodilata teur s) 

Lokal olarak bütün uyarıcı maddeler. 

Emilme surettile tesir edenler : 

1) Az çok bütün damarları genişletenler : Metan sırasında olduğu 
üzere narkotik ilâçların (alkol, kloroform,  kloralhidrat) yüksek miktar-
ları damarları genişletirler. Burada tesir vasomotor merkezin felci  sonu 
husule gelir. 

2) Belirli bölge damarlarını genişletenler : 

Koronar arterler'de olduğu üzere baş, boyun ve göğüs damarlarını 
genişletenler : nitritler ve nitratlar, 

b) Deri ve beyin damarlarını genişletenler : antipüretik ilâçlar, bil-
hassa. antipirin, antifebrin,  salisilik asid v.s. 

c) Böbrek damarlarını genişletenler : Dijital glikozitleri, teobro-
min, kafein  v.s. 

d) Seksüel organ damarlarını genişletenler : Yohimbin, müiratsi'-
tin v.s. 



e) Kapiller damarları genişletenler : Arsenik, antimoin bilhâssa 
toksik dozları, septisin, histamin gibi bazı aminler ve altın tuzları (bun-
lara felç  yapıcı tesirlerinden dolayı kapiller damar zehirleri de denir). 

Fizik özelikler : Sarımsı renkli, berrak, oynak ve uçucu, mey-
va kokulu, yakıcı baharlı lezzetli bir sıvıdır; suda hemen hiç erimez; al-
kolde, eterde, kloroformda  ve benzinde her oranda erir. Amilnitrit par-
lak ve isli bir alevle yanar. 95 - 97 derecede kaynar. Fakat adî hararet-
te bile çabuk buhar haline geçer. Aydınlıkta sür'atle bozulur. Ortalama 
olarak 68 damlası (normal damlalıkla) 1 g gelir. 

Emilme ve Atılma : Amilnitrit uçucu olduğundan solunum 
yolu ile kullanıldıkta akciğerlerden çabuk emilir. Sindirim kanalında yı-
kımlandığından bu yolla kullanılmaz. Bir kaç damla amilnitrit koklatıl-
dığı vakit yüzde kızartı (yüz damarlarının genişlemesi) husule gelir. 
Damarların genişlemesi tam ve çabuk olur. Yalnız kısa sürer. Kan ba-
sıncı düşer, nabız çabuklaşır. Tansiyonun düşmesi vagus merkezini fel-
ce uğratır. Tesir kısmen med. oblangata'daki vasomotor merkezin fel-
cinden, kısmen de perifer  damarların genişlemesinden (vasodilatatör) 
ileri gelir. Aynı zamanda amilnitrit beynin narkozunu da hasıl eder. 

Yüksek miktarlarının kullanılması ile kan metaemoglobin teşek-
külünden dolayı çukulata rengini alır. Ölüm kısmen kanda husule gelen 
bu değişiklikten, kısmen de solunumun durmasile olur. 

Kullanılması : Amilnitrit damarları genişlettiğinden bilhassâ 
İnsan Hekimliğinde damar daralmalarında kullanılır. Bu arada stenokar-
di, pektor angini ve damar spazmlarında kullanılır. 

Angor nöbetlerine karşı koklatma suretile (3-6 damla) kullanılır. 
Akciğer kanamalarına karşı da tavsiye etmişlerdir. 4 - 5 damla koklatı-
lır, çok defa  kanama kesilir. Bu miktarları 3 - 4 defa  tekrar etmek lâ-
zım gelebilir. Bu neticeyi temin eden akciğer damarlarını amilmitrit tesi-
rile darlaşmasıdır. Koklamadan bir dakika sonra baş1 ar, 8 dakika kadar 
sürer. 

Amilnitrit pnömogastik merkezini uyuşturduğundan bradikaldi vak'-
alarında yavaşlamanın muhitî veya merkezî tesir den olduğu tayin 

AMİLNİTRİT, Nitrite d'amyle, Amylii ııitris 

CH3 ' 



için bir kaç, damla koklattır. Nabız sür'atlenir ise bradıkardi merkezî 
bir sebepten ileri gelmiştir. Aotitte görülen göğüs ağrılarından bazı he-
mikramilerde, kurşun sancısına, sıtmanın titreme devrinde, astma'da bu 
ilâcın koklatılması tavsiye edilmiştir. 

Maksima bir defada  14 damla, bir günde 34 damla. 

SODYUM NÎTRIT, Nitrie de sodium, Natrii nitris 
Na NOa 

Fizik özelikler : Beyaz veya hafif  sarımsı renkli, kokusuz, ha-
fif  tuzlu lezzetli, higroskopik, billür veya billûrsel kütleler yahut küçük 
çubuklardır; takriben 1,5 k. suda erir, Eriyiği turnsol kâğıdını hafif  ma-
vileştirir. 

Tesiri : Amilnitrite benzer. Yalnız ona nisbetle daha geç, daha 
hafif  ve daha devamlı olur. İçerden 0,06 g alındığı zaman 3 - 4 dakika 
sonra tesir etmiye başlar, yarım saat sonra tesiri en yüksek derecede-
dir. 1 -1,5 saat sonra tesiri biter. 

Kullanılması : Sık tekrarlıyan angor nöbetlerinde deri altına 
0,03 g sodyum nitrit 1 sm3 su içinde eritilip şırınga edilir. Müessir bir 
usuldür. Devamlı tedavi için 12-15 g şırınga yapılır. 

Ağızdan günde 0,1 - 0,2 g verilir, beş gün devam olunur, bırakılır, 
sonra tekrar edilir. 

TRİNİTRIN, Trinitrine, Nitroglycerine, Nitroglycerinum 
(Glycerinum trinitricum) 

C3H5(0N02)3 

Fizik özelikler : Sarımsı renkli renkli ve yağ kıvamında bir sıvıdır. 
Birdenbire 200 derecede ısıtıldıkta yahut da çarpma ile patlar. Bu sebep-
ten sanayide dinamit imalinde kullanılır. 

Tesiri : Nitritlerin tesirine benzer. Damarları genişletir. Fazla 
miktarlarının alınması ile kanda metaemoglobin husûlle gelir. 

Pektor anginine karşı kullanılır. 

NİTROGLİSERİN ERİYİĞİ (Trinitrin eriyiği), Solute de 
nitroglycerine (Solute de trinitrine), Nitroglycerinum 

solutum 

Nitrogliserinin % 1 alkoldeki eriyiğidir. Berrak, hemen renksiz, al-
kol kokulu bir sıvıdır. 

ERYTROL, Tetnuıitrat (Nitroerytrol) 
C4He(N03)4 



Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel bir cisimdir. Soğuk suda eri-
mez. Alkolde erir. Ticarette tablet ve eriyik şeklinde bulunur. 

Tesiri : Nitrogliserin tesirine benzer tesirlidir. Yalnız daha geç 
emilir. Ancak yarım saat sonra görülebilir. Damarları genişletir ve te-
siri uzun sürer (3 -5 saat kadar). 1 : 60 alkoldaki eriyiğinden insanlara 
1 - 2 damla veya tabletinden 0,001, günde 0,005 g (yani beş tablet) ve-
rilir. 

BENZIL BENZOAT, Benzoate de benzyle, Benzylı'um 
benzoicsım 

CeHsCOO.CH.CeHs 

Fizik özelikler : Aromatik kokulu, yakıcı lezzetli, renksiz bil-
lûrlar veya yağlı bir sıvıdır. Suda ve gliserinde erimez; alkol ve eterde 
erir. 18,5° de katılaşır. Peru balsamında bulunur, sentez ile de yapıl-
mıştır. 

Benzil benzoat, damarların spazmodik kontraksiyonlarını giderir. 
Kan basıncını düşürür. Bundan istifade  edilerek pektor angininde, tansi-
yon yüksekliklerinde kullanılır. 

NITROMANNIT (Mannithexaııitrat) 
C6H8(N03)a 

Bunun da tesiri uzun sürer. 

YOHİMBİN, Yohimbine, Yolıimbinum. 
CsiHosOlNn 

Yohimbin, Rubiaceae «Kökboyagiller» familyasından  Afrikada  ye-
tişen Coryanthe yohimbe denilen ağacın kabuklarından elde edilen bir 
alkaloit'dir. 

Fizik özelikler : Yohimbih, beyaz ipek gibi parlak, ibra tar-
zında billûrsel bir cisimdir; suda hemen hiç erimez, alkolde erir. Havada 
aydınlıkta bozularak sarı bir renk alır. 

Hekimlikte suda kolay eriyen hidroklorat tuzu kullanılır. 

YOHİMBİN HİDROKLORAT, Clorhydrate de yohimbine, Yohimbinum 
hydrochloricum 
C2iH26C3N;;HCl 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrsel, kokusuz, acı lezzetli bir toz-
dur; takriben 100 k. 20° deki suda erir; sıcak suda ve sıcak alkolde ko-
laylıkla erir; eriyikleri turnsol kâğıdının rengini değiştirmez veya hafif 
kızartır. 



Tesiri : Yohimbin katan nahiyesindeki (Regio lumbalis'teki) geni-
tal merkezin uyarma kabiliyetini yükseltir ve perifer  damarları bilhas-
sa seksüel organ ve deri, barsak kanalı ve böbrek damarlarını genişletir. 
Bu tesiri vazomotor sempatik sinir uçlarını felce  uğratmakla vukua gelir. 
Seksüel çalışmaları arttırır. 

Kullanılması : Afrodizyak  ve tansiyon düşürücü olarak kulla-
nılır. 

tmpotentia coeundi (sinirsel) de içerden 0,005 - 0,015 - 0,02 g ve gün-
de 3 defa,  inatçı olaylarda deri altı yolla 0,01 - 0,02 g miktarında kulla-
nılır. 

Khellin, Mısırda ve doğu Akdeniz bölgesinde yetişen Ammi visnaga 
denilen nebatta mevcut olan üç kristalin prensibinden aktifidir.  Nebatın 
meyvalarmdan kolaylıkla elde edilir. Son zamanlarda terkibi öğrenildi 
ve sentetik yapıldı. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar sonunda dolaşım sistemi üzerine 
müessir khellin ( = Viammin) kompomenti Ammi Visnaga nebatının mey-
valarmdan izole edilmiş ve stürüktürü sentez vasıtasile de tesbit olun-
muştur. 

Khelin 2 - methyl - 5,8 dimethoxyfurano  - chromone'dur. 

Ammi visnaga drogu Mısırda Firavunlar zamanında da ilâç olarak 
malûm idi. 

Khellin'in tesir noktası doğrudan doğruya düz kas hücreleri üzeri-
nedir. Düz kaslar üzerine spazmolitik tesir yapar. Bilhâssa kronar arter-
ler hassastır. Koronar arterler çok küçük, mûtad gayrı müessir dozla 
dahi genişlerler. Kalb kası ancak büyük miktarla felç  olur. 

Khellin ağızdan alındıkta ağır fakat  kâfi  miktarda emilir. Emilme 
nin vus'atı belirli öd asidinin mevcudiyetine bağlıdır. 
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Muhtemel olarak organizmada parçalanmaz, bilâkis birikir (kalb, 
dalak) ve tedrici olarak öd ile itrah edilir ve atılması esnasında kısmen 
barsaktan tekrar emilir. 

Kanda tutulması hakkile uzundur ve tekrar kullanılması ilâcın birik-
mesine sebep olur. 

Kullanılması Pektor angini, bronşiyal astma, karın organ-
larının (uretra taşı) spazmlarında kullanılır. 

Ticarette 0,01 ve 0,02 veya 0,05 g lik tabletleri bulunur. 

Dozu kas içi 0,05 g günde 1 - 2 defa,  ağızdan bidayette 0,2 - 0,3 gram-
dan başlanır, sonra günde 0,05 - 0,1 g kadar verilir. 

PLASTİKLER, Plastiques, Plastica 

Metabolizma üzerine tesir ederek çeşit" i organlara müsait tesir ya-
pan ilâçlara umumiyetle plastik ilâçlar denir. 

Kan üzerine tesir edenlere Hemoplastikler (Hemoplastiques), iske-
let üzerine müessir olanlara osteoplastikler (Osteoplastiques), kaslar 
üzerine tesir edenlere Miyoplastikler <Myoplastiques), sinirler üzerine 
tesir edenlere de Nöroplastikler (Neuroplastiques) adı verilir. 

KAN VE KAN YAPAN İLÂÇLAR 
(Hemoplastikler) 

Bilindiği üzere kanın vazifesi  mühimdir. Akciğerlerden dokulara ok-
sijen ve dokulardan akciğerlere karbondioksid taşır. Besin maddelerini 
organlara götürür. Organizmadan dışarı atılacak maddeleri atılma or-
ganlarına nakleder. Bir çok hormonlar, diyastazlar, antifermentleri  bez-
lerden dokulara götürür, bazı zehirleri ve toksinleri nötrliyerek tesirle-
rini azaltır, muafiyete  hizmet eder. Vücut haraketini düzenler, lökositle, 
dokuların ölmüş kısımlarını, mikropları, yabancı maddeleri alır, eritir 
veya atılma yerlerine taşır. 

Kanın ozmotik basıncı sabittir. 0,57° de donar. Kanın reaksiyonu 
hafif  alkalidir (P H — 7,35). 

İnsanlarda kanın miktarı beden ağırlığının 13 de biri kadar tahmin 
edilmektedir. 65 kiloluk bir insanda ortalama olarak 5 litre kan bulu-
nur. Bunun % 55 ini plasma % 45 ini globüller teşkil eder. 

Plasmada % 10 katı madde vardır. Bunun % 0,8 i madeni tuzlardır. 
(% 0,6 sodyum klorür ve geri kalanı kalsyum, mağnesyum, sülfat,  fos-
fat  vs. iyonlar), '% 9,2 kadar olan organik maddenin büyük bir kısmı 



protoidler (ı% 8,3). Serum albumin % 5, Globulin % 3 fibrinojen  (% 0,27), 
kanın azot yekûnu \% 20 —30 miligramdır. 

Kalan diğer organik maddeler : Ure % 0,03, kollestrin <% 0,14, lesi-
tin •% 14 organik asidler % 0,3, glikoz % 0,1 dir. 

Bunlardan başka sayısı bir milimetreküp kanda 5 milyon kadar he-
mati bulunur. Lökosit miktarı da milimetre küpte 6000 - 7000 kadardır 

Hematilerde '% 68 su ve <% 32 katı madde bulunur. Katı maddelerin 
% 7 si madenî iyonlardır (sodyum-, kalsyum- .potasyum,- demir - mağ-
nesyum,- klor-, sülfat-,  ve fosfat  iyonlar). Sodyum klorürün mik-
tarı % 0,31 kadardır; organik maddelerin % 31 ini hemoglobin teş-
kil eder. Kan hakkında kısaca izahat verdikten sonra kan üzerine tesir 
eden ilâçları gözden geçirelim. Bunlar iki gruba ayrılarak mütalâa olu-
nabilir : 

1) Kanın mayi kısmına tesir edenler : 

a) Kan nakli vasıtası ile kanın mayi kısmının arttırılması (% 0,9 
şırıngalık isotonik sodyum klorür mahlûlü veya Ringer mahlu ü zerki su-
retile fazla  kan kayıplarında, fazla  mayi ziyalarında, zehirlenmelerde 
baş vurulur. 

b) Kan alma, diyüretik, terletici, müshillerle kanın mayi kısmı 
azaltılır. 

2) Kanııı alyuvarları üzerine : (Onların miktarları ve emoğlobin 
miktarı üzerine) tesir edenler : 

Akyuvarların teşekkülünü kolaylaştıran ve emoğlobin miktarını art-
tıra nilâçlar (arsenik ve bileşikleri, demir ve bileşikleri, kükürt, potas-
yum bikarbonat, tuz ve civadır. 

1) KAN KAYIPLARINA KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR 

a) ŞIRINGALIK İSOTONİK SODYUM KLORÜR MAHLÜLÜ, Solu-
te injictable isotonique de chlorure de sodium, Injectable natrii chloridi 
isotonica 

Bu binde 9 saf  sodyum klorürü ihtiva eden bir mahlûldür. 
İnsanlarda kanamayı durdurmak için veya tuz noksanından ileri ge-

len kusmalara karşı hipertonik sodyum klorür mahlûlü (binde 30) 30 sm:ı 

kadar vene yavaş yavaş şırınga edilir. 

b) ŞIRINGALIK İSOTONİK GLİKOZ MAHLÜLÜ, Solute injectab-
le isotonique de glucose, Injectabile glucosi isolonica 



Terkibinde % 5 glikozu ihtiva eden bir mahlûldür. Bunda nbaşka 
birde : 

c) ŞIRINGALIK HIPERTONIK GLİKOZ MAHLÜLÜ, Solute injec-
table hypertonique de glucose, İnjectabile glucosi hipertonica 

Terkibinde •% 30 oranında glikozu tutar. 

Isotonik (% 5) mahlûlü ekseriya çok miktarda ve başlıca vücudun 
noksan suyunu telâfisi  ve karaciğer hastalıklarında, böbrek kifayetsiz-
liklerinde biriken zararlı maddelerin atılmalarını çabuklaştırmak mak-
sadile kullanırız. Bilhâssa vene şırıngaları idrarı arttırır, bazı zehir ve 
toksinlerin tesirile zayıflamış  kalbi kuvvetlendirir. Isotonik glikoz mah-
lûlü deri altına ve vene 500 -1000 sm3 kadar gönderilebilir. 

Hipertonik (% 30) glikoz mahlûlü yalnız vene şırınga edilebilir. 
Mahlûlü yavaş göndermek lâzımdır. Kalb damarlarını genişletmek, böb-
rek taşlarında olduğu gibi anurilerde idrarı getirmek ve Rorch'un tavsiye-
sile hipertansiyon vak'alarında tazyiki düşürmek maksadile vene 300 - 500 
sm3 şırınga edilir. Durmıyan kusmalarda vene 30 sm3 kadar hipertonik 
glikoz mahlûlü ve deri altına 10 ünite insulin şırınga edilirse kusmalar 
kesilebilir. 

d) RINGER MAHLÜLÜ, (8 g sodyum klorür, 0,1 g potasyum klo-
rür, 0,4 g kalsyum klorür, 0,1 g sodyum bikarbonat ve 1000 grama su ile 
tamamlanır) kullanılabilir. 

Yalnız böbreklerde geç atılmasını sağlamak için % 7 jelatin veya 
Arabistan zamkı katılmalıdır. 

e) SUNİ SERUM (Serum artificiel)  Terkibi : 5 g sodyum klorür, 10 
g sodyum sülfat,  4 g sodyum nükleinat ve su ile bine ulaştırılır. 

2) ALYUVARLARA TESIR EDEN ILAÇLAR 

Bu maksatla kullanılan ilâçların bir kısmı alyuvarların normal bir 
halde ve yeter sayıda teşekküllerini sağlamak maksadile kullanılır. Me-
selâ : Vitaminler, besinler, açık hava, antianemik faktörü  ihtiva eden 
karaciğer arsenik bileşikleri gibi. Diğeri de emoglobin miktarını normal 
hadde çıkarmak için kullanılır. Bu gurupta bulunan ilâçların başlıcaları 
şunlardır : 

DEMIR BILEŞIKLERI 

Demir tabiatta kükürt, arşen, bakır ile birleşik olarak yaygın bir 
halde bulunur. Aynı zamanda bitki ve hayvanlarda da mevcuttur. 



Demir çok eski zamandanberi ilâç olarak kullanılan bir maddedir. 
Fizyolojik olarak besin çevriminde oksijen taşımaya yaradığı gibi hay-
vansal organizma için çok önemli bir besin maddesi olması yönünden 
de mütalâası önemlidir. 

Organizmada bulunan demir miktarı ortalama olarak erişkin insan-
larda 3 g, atlarda 20 g, koyun ve köpeklerde 1 gramdır. 

Normal vaziyette kanın ihtiva ettiği demir miktarı % 0,005 kadar-
dır. Bu miktar '% 0,002 ye düştüğü takdirde anemi (kansızlık) husule 
gelir. Organizmadan atılan demir miktarı her kilo vücut ağırlığı için 
0,0002 olup bunun 4/5 i pislik ile 1/5 i de idrarla dışarı atılır. Bu se-
bepten demirin uzviyete sokulması lâzımdır. Bunun büyük bir kısmı be-
sin maddeleri vasıtası ile olur. 

Çeşitli besin maddelerindeki demir miktarı aşağıdaki cetvelde gös-
terilmiştir : 

Besin maddesi 100 gramında bulunan demir 
miktarı 

Sığır eti 0,1 
İnek sütü 0 003 
Ekmek 0,05 
Patates 0,02 

Demir bilhassa emoğlobin teşekkülüne hizmet eder. Düedonomdan 
emilir. Organizmadan atılması başlıca öd ve barsak yolu ile olur. 

DEMİRİN BAŞLICA PREPARATLARI 

DEMİR EĞİNTİSİ, Limaille de fer,  Ferrum puVeratum, Fe 

Fizik özelikler : Hafif  madensel parlaklıkta, ağır, ince, sincabı 
renkli, kokusuz ve lezzetsiz bir tozdur. 

İRCA EDİLMİŞ (indirgenmiş) DEMİR, Fer reduit, Ferrum reduc-
tum, Fe 

Fizik özelikler : İnce, ağır, donuk, sincabi siyah renkli bir tozdur. 
FERRO SÜLFAT, Sulfate  de fer,  Ferrosi sulfas 

Fe S04 + 7 H,0 

Fizik özelikler : Kuru havada çiçeklenen, açık yeşil renkli, koku-
suz, buruk lezzetli, billûrsel tozdur; 1,8 k. suda mavimsi yeşil bir eriyik 
verip erir; 0,3 k. kaynar suda ve takriben 4 k. gliserinde erir, alkol ve 
eterde erimez. 

KURUTULMUŞ FERRO SÜLFAT, Sülfat  de fer  deshydrate, 
Ferrosi sulfas  siccatus 



Fizik özelikler : Beyazımsı renkli bir tozdur; suda yavaş yavaş ve 
ekseriyetle bulanık bir eriyik vererek erir. 

FERRO LAKTAT, Lactate de fer,  Ferrosi lactas 
Ce Hıo Oe Fe 4- 3 H,0 

Fizik özelikler : Yeşilimsi beyaz renkli, özel kokulu, küçük ibre tar-
zında bil'ûrlardan yapılmış parçalar veya billûrsel tozdur; mütemadiyen 
çalkamak! a takriben 40 k. 20° deki kaynamış suda ve 12 k. kaynar su-
da erir; alkolde pek güç erir; eriyiği yeşil sarı renktedir, havada es-
merdeşir, turnsol kâğıdını kızartır. 

FERRİ KLORÜR, Perchlorure de fer,  Ferri chloridum 
Fe Cİ8 + 6 H 2 0 

Fizik özelikler : Sarı turuncu veya sarı esmerimsi renkli, şuaî (Işın-
sel) billûrlardır, fazla  rutubet çeken kütlelerdir; 0,2 k. suda erir; alkol-
de, gliserinde ve eterde erimez. 

FERRO OKSALAT, Oxalate de fereux  (Protoxalate de fer),  Ferrosi oxalas 
(COO) 2 Fe + 2 H 2 0 

Fizik özelikler : Limon sarısı rengnide, billûrsel tozdur; suda eri-
mez; soğuk dilüe hidroklorik asidle ve sıcak dilüe sülfürik  asidde erir. 

DEMİR ALBUMİNAT, Albuminate de fer,  Ferrum albumfoıatum 

Fizik özelikler : Toprak renkli, lezzetsiz tozdur, suda erimez. Ter-
kibinde ortalama olarak % 13 -14 kadar demiri ihtiva eder. 

DEMİR GLİSEROFOSFAT, Glycerophosphate de fer,  Ferrum 
glycerinophosphoricum 

[C. H, (OH)2 O P03]a Fe2 

Fizik özelikler : Yeşil sarı pulcuklar olup suda yavaş, fakat  fazlaca 
erir, dilüe alkolde de erir. 

Terkibinde ortalama olarak % 14 -15 demiri ihtiva eder. 

FERRİ MALAT HULÂSASI, Extrait de ma'ate de fer  (Extrait 
de mars pomme), Extractum ferri  pomati 

Fizik özelikler : Yeşil siyah renkli, tatlı ve demiri andıran lezzetli 
bir hulâsadır, suda berrak erir. 

KESİF FERRO İYODÜR, ŞURUBU, Sirop d'iodure ferreux 
concentre, Sirupus ferri  iodidi 



Fizik özelikler : Berrak, renksiz veya açık yeşilimsi renkli bir şu-
ruptur. 

DİLÜE FERRO İYODÜR ŞURUBU, Sirop d'iodure ferreux 
dilue, Sirupus ferri  iodidi dilutus. 

Fizik özelikler : Berrak, hemen renksiz, madensel lezzetli bir şurup-
tur. 

BLAUD HAPLARI, Pilules de Blaud, Pilulae ferratae  Blaudii 

Her hap tahminen 0,028 demiri ihtiva eder. Terkibinde kurutulmuş 
ferro  sülfat,  ince toz edilmiş potasyum karbonat, ince toz edilmiş şeker, 
kalsine mağnesi, meyan kökü usaresi ve gliserin bulunur. 

Demir bileşiklerinden organizmada en çok ve kolay özümlenen ferro 
sülfat,  ferro  laktat, demir tozu ve irca edilmiş demirdir. 

Tesiri : Demir bileşiklerinin lokal tesirleri ferro  (Fe + + ) ve ferri 
(Fe+ + + ) olduğuna göre farklıdır.  Bu sebepten bunların ayrı ayrı mü-
talâaları icabeder : 

Fe + + bileşikleri nötr tabiatte olup albuminle demir albuminatlar 
hasıl etmezler ve mukozalara tesirleri zayıftır. 

Mideye dahil oldukta kısmen demir 2 klorür haline çevrilip, mide-
den ve barsaklardan emilirler, kan yapan organları uyarmakla plastik 
(Hemoplastik) tesir ederler. Parenteral yolla insanlarda (bilhassa vena 
içi) mağnesyum narkozuna benzer narkoz hasıl ederler ki. buna demir 
narkozu denir. 

Demir 3 iyodları ise (meselâ demir 3 klorür) kuvvetli asid reaksi-
yona maliktir. Bu sebepten albumini çöktürür, bu albuminli bileşikte hid-
roklorik asid serbest hale geçer, bu sebepten dağlayıcı olarak tesir eder. 
Bundan başka demir 3 (ferri)  bileşikleri emilmezler. 

Mide ve barsak kanalına dahil olan ferri  (demir 3) bileşikleri ora-
da indirgenirler. Yalnız bu olay çok ağır ve gayrı tamdır (ferri  sitrat 
müstesna). Bu sebepten kolaylıkla emil diklerinden ve nötr reaksiyona 
malik olduklarından tedavide ferro  bileşikleri kullanılır. 

Ferri bileşiklerinin emilebilmeleri için yukarıda bildirildiği üzere ev-
velâ ferro  şekline indirgenmeleri icabeder, ancak ondan sonra emilebilir-
ler. 

Demir iyonları kan yapar organları uyarmakla genel beslenme üze-
rine uygun tesir ederler. Demir vasıtasile alyuvarların teşekkülü artar, 
eritrcblastların eritrositlere çevrilmesi kolaylaşır. Bu suretle emoglobin 
miktarının artmasına hizmet ederler. 



Kullanılması 1 :) Alyuvarların yahut emoglobin miktarının azlı-
ğından ileri gelen bilumum hastalıklarda (kansızlık hallerinde) plas-
tik (hemoplastik) olarak kullanılır. Böylece tehlikeli kan kayıplarında, 
kronik kan hastalıklarında, anemi, lökemi, zafiyet  hallerinde, civa —, 
kurşun ve arsenik ile zehirlenmelerde (zehirbozan) kullanılır. 

Demir reduit'den 1 -1,5 g, günde 2 - 3 defa  paket içinde ve yemek-
lerde verilir. 

Ferro sülfat'dan  da günde bir kaç defa  0,05 - 0,25 g miktarında ve 
hususile Blaud hapları kullanılır. Blaud haplarından günde 5 - 10 adet 
verilebilir. 

Ferro oksalat'dan güllâç içinde olmak üzere günde 0,5 - 1,5 g kul-
lanılır. 

Ferro iyodür şurubundan (dilüe) günde 2 - 4 çorba kaşığı, ferri  raa-
lât hulâsasından günde 0,3 - 0,6 g miktarında verilir. 

BAKIR, Cuivre, Cuprum, C.u 

Bakır, hayat için elzem bir madde olup uzviyette gayetle az mik-
tarda olmak üzere mevcuttur. Tuzların yüksek konsentrasyonları büzüş-
türücü ve kusturucu olarak tesir eder. 

Bakırın bakterisid tesiri önemlidir. Parazitler üzerine de zararlıdır. 
Mantarlar ve yosunlar bakıra karşı fazlasile  hassastırlar. 

Bakırın emoglobin teşekkülü üzerine önemli rolü vardır. Demirle 
optimal oranda (1 : 50) bulunmalıdır. Bir çok besin maddeleri bol mik-
tarda bakır ihtiva ederler. 

Emilmesi ve Atılması : Sindirim kanalından emilmesi ağır olur. De-
riden gayetle az miktarda (hususile bakır oleat) emilir. 

Günlük bakır ihtiyacı alınan besin maddelerindeki bakır miktarile 
giderilir. Büyüme esnasında uzviyetin bakıra ihtiyacı fazladır,  (günde kg. 
vücut ağırlığı için 0,1 mg). 

İnsan karaciğeri fazla  miktarda bakır ihtiva eder (100 gramında 
0,75 mg), buna mukabil dalak, böbrekler ve akciğerde miktar azdır (100 
gramında 0,25 mg). Uzviyetten idrar, öd ve pislik vasıtasile atılır. 

İnsanlarda gıdalarla alınan bakır, ihtiyaçtan fazla  bile olduğundan 
ayrıca bakır verilmesi lüzumsuzdur. Yalnız süt çocuklarında - köpek yav-
ruları tecrübesinde olduğu gibi - görülen anemilerde bakırın demirin te-
sirini kuvvetlendirici gibi görünüyor. 
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Çocuklar için günde 3 mg. bakır sülfat  süt veya meyva suyu içinde 
verilir. 

Bakırın bakır oksid, bakır sülfat,  bakır a'.uminat v.s. gibi bileşikle-
riîe Cupridium, Cuprizin, Cupos - Detoxin, Cuprodrosin v.s. preparatları 
vardır. 

KARACİĞER VE MİDE PREPARATLARI 

Ticarette gerek ağızdan ve gerek parenteral yoldan verilmek için bir 
çok karaciğer müstahzarları yapılmıştır. Hazırlanma esnasında müessir 
faktörlarm  bir kısmı harabolur. Bu belki müstahzarların aralarındaki 
tesir farkını  izah eder. Amerika Farmakopesi klinik araştırmaya daya-
nan bir ünite kabul etmiştir. îlâç ağızdan verilirse aşikâr retikülosit re-
aksiyonu yapan günlük miktar ağızdan alınan1 ar için günlük ünite, şı-
rınga edilenlerde aynı retikülosit reaksiyonu yapan en küçük miktar üni-
te olarak alınmıştır. 

Karaciğer preperetleri şırıngası bazen allergi belirtileri yapar. Pre-
paratı değiştirmekle bertaraf  edilebilir. Az miktarlarda hastanın hassa-
siyeti kaldırılabilir veya ağızdan verilir. 

EXATROP. 2 sm3 lik ampulleri vardır. Günde veya 2 - 3 günde 1 
apmul kas içi zerk edilir. 

EXAMEN. 1 sm3 lik ampul 100 g karaciğere muadil, vakasına gö-
re 5 -15 günde 1. 

HEPATROL. içilmeye ve kas içine şırıngaya mahsus ampulleri var-
tion d'hepatrat : Günde 1 - 2 çorba kaşığı, kuru şekli : günde 1 - 2 tüb, 
kabül eder. Günde 1 - 3 ampul içirttir. 

HEPATRAT. içerden alınmak üzere muhtelif  şekilleri vardır. Solu-
tion d'hepatrat : Günde 1 - 2 çorba kaşığı, kuru şekli : günde 1 - 2 tüb. 
3 sm3 lük ampullerinden günde 1 - 3, Hepatrat forte  (5 sm3) haftada 
1 - 2 tane tedaviyi devam ettirmek için. 

HEPATİMED. 

Terkibinde karaciğer müessir maddesi, karbonlu hidrojen ve süt 
maddelerini ihtiva eder. 

100 g lik ambalajlarda ve granül şeklinde bu'unur; anemilerde, al-
bumin noksanlığı hallerinde, karaciğer hastalıklarında, iyileşme devresi-
ne girmiş hastalarda kullanılır. 

HEPRACTON. 
Karaciğer hulâsasıdır. 



2 sm3 lük ve 5 ampul'uk ambalajlarda bu'unur. Anemiye karşı ve-
rilir. 

HEPTOPSON. Eriyiğinden günde 2 - 3 çorba kaşığı (10 sm3 = 100 g 
karaciğer). Ampulleri (2 sm3) günde 2 - 3 tane, Hepatopson forte  haf-
tada 2 defa  tedaviyi idame için kullanılır. 

CAMPLON. 2 sm3 lük ampullerinden günde 1; 3,5 sm3 lük ampulleri 
hastalık iyi olduktan sonra tedaviye devam için haftada  2. 

HEPAVENTRAT. Karac'ğer ve mideden yapılmıştır. Eriyiklerinden 
günde 1 - 3 çorba kaşığı. 2 sm:! lük ampullerinden günde 1 - 3 tane kas 
içine. 

VENTRIKÜLIN. Kurutulmuş domuz midesi tozu. 40 g ile başlanır 
20 g ile idare olunur. 

PULARÎN. Domuz midesi pilor kısmı kurutulmuş tozu. Günde 20 g, 
sonra 10 g 

EXOPYLORIN. Karaciğerden antianemik faktör  alındıktan sonra 
geri kalan ve fazla  miktar gıdaî (ekstrinsek) faktörü  havi bulunan bakî-
ye ile midî (intrinsek) faktörü  havî plorın katışığıdır. Günde evvelâ 10 g, 
sonra 5 g. 

ARSENİOS ASİD, Acide asrenieux, Acidum arsenicosum 
AS 2 0 3 

Fizik özelikler : Renhsiz, cam gibi, amorf  veya beyaz, porselen gibi 
billûrsel parçalar, yahut bunlardan yapılmış beyaz bir tozdur. 

Amorf  arsenios asid zeveben (kaynama) noktasına pek yakın bir de-
recede uçtuğundan zeveban başlangıcını fark  etmek mümkündür. 

Billûrsel olanı bir tüpte yavaş yavaş ısıtılınca zeveban etmeden süb-
lime olur ve cam gibi parlak, tetraedrik (dört satıhlı üç köşe olan c'sim) 
veya oktaedrik - (sekiz yüzü bulunan cisim) - billûrlar verir. 

Arsenios asid kömür üzerinde ısıtılınca sarımsak kokusuna benzeyen 
bir koku neşrederek süblime o1 ur. 

Amorf  arsenios asad suda, billûrsel olandan daha çok ve daha ça-
buk erir. Amorf  asidin doymuş eriyiği sabit değildir, yavaş yavaş daha 
az eriyen billûrsel şekle geçer ve çöker. 

Billûrsel arsenios asid takriben 55 k. 20° deki suda, çok yavaş, 15 k. 
kaynar suda biraz çabuk erir. Sıcakta doymuş eriyiği soğutulunca asi-
din fazlası  pek yavaş olarak çöker; alkolde güç erir, eterde ve kloroform-
da hemen hiç erimez. 



PREPARATLARI 

1) ARSENIOS ASİD, 

2) POTASYUM ARSENIT MAHLÜLÜ (Fowler mayii), Solute d'ar-
senite de potassium (Liqueur de Fowler), Liquor kalii arsenitis, Liquor 
Arsenicalis Fovvleri 

Fowler maklûlünün terkibi 1 k. arsenios asid, 1 k. potasyum bikarbo-
nat, 3 k. melisa mürekkeb alkolası, 20 k. alkol, yeter miktar normal 
hidroklorik asid ve 100 kısma ulaştırılmak üzere kâfi  miktar sudan iba-
rettir. 

40 damlası kgmaksina bir defada  20, günde 60 damla. 

Fizik Özelikler : Berrak, renksiz veya hafif  bulanık, mürekkeb me-
lisa alkolası kokulu ve pek hafif  tuzlu lezzetli bir sıvıdır. 

AYSA, HAPLARI, Pilules asiatiques, Pilulae asiaticae 
Her hapta 1 mg. arsenios asid vardır. 

SODYUM ARSENIYAT, Arseniate de sodium, Natrii arsenas 

Fizik özelikler : Renksiz kokusuz billeûlardu; takriben 2 k. suda 
takriben 100 K. alkolde ve 2 K. kadar glisiunde erir. Mahlûlü turnşolu 
hafif  mavileştirir. 

SODYUM KAKODILAT, Cacadylate de sodium (dimethylarsinate 
de sodium), Natrii cacodylas 

(CHs) 2 ASO2 Na + 3H2o 

Fizik özelikler : Beyaz, hemen kokusuz, higroskopik billûrsel bir 
tozdur. 0,5 k .suda, 2 k. alkolde erir. Maksima bir defada  0,1 g, günde 
0,3 g. 

SODYUM MET1LARSINAT, bekhylassinate desodium (Arrhenal,) 
Natrii methylarsinas 

GH3-AS —ONa + 6 HoO 
\ 

O Na 
Fizik özelikler : Renksiz billûrlardır. Suda çok ve alkolde az erir, 

İçerden 0,05 - 0,1 g hap, damla veya posyon şeklinde kullanılabilir. Deri 
altına 0,05 - 0,1 g şırınga edilir. 

Bazı deri hastalıklarında, kore ve parkinsin vak'alarında günde 0,5 g 
kadar verilir. 



Tesiri : Arsenik cilt, mukoza ve deri altı bağ dokusu üzerine dağ-
layıcı olarak tesir eder. Bilhassa yoğun eriyik halinde ve içerden alın-
dıkta mide mukozasını dağlar ve midenin hidroklorik asidinde erir. 

Arsenik pek cüzî miktarda hücrelerle temasa geldiği zaman bunları 
tenbih eder. Biraz fazlası  protoplasmanın albumini ile birleşir. Evvelâ 
hiç bir haricî değişiklik görülmez, albumin çökmez. Lâkin zamanla o hüc-
rede hayati faaliyet  azalır, durur, hücre ölür. 

Arsenios asid veya arsenit tuzları erimiş bir halde içerden kolay emi-
lir. Karaciğer bu cismi tutar. Genel dolaşıma yavaş yavaş verir. Arsenik 
vücudun her tarafında  toplamr, kıllarda ve deride uzun zaman kalır. 
Burada erimiyen arsensülfür  halinde bulunur. Bu keyfiyet  arsenik teda-
visinde görülebilen deri reaksiyonlarını izah eder. Atılması çabuk başlar, 
uzun devam eder. îdrar, öd, deri ve biraz da barsaklar ve süt vasıtasile 
çıkar. Deriden atılması bu ilâcın bazı cilt hastalıklarında faideli  olmasını 
izah eder. 

Sindirim Sistemine Tesiri : Az miktarı iştahayı açar. Fazlası sindi-
rimi bozar. Karaciğer dokusunu zarardide ederek onun dejenerasyonunu 
tevlit eder. 

Sinir Sistemine Tesiri : Az miktarları sinir sistemini eksite eder, 
fazlası  tersine yatıştırır. 

Kan üzerine Tesiri : Arsenik hemoplastik özeliğe maliktir. Bu se-
bepten bu maksatla da kullanılır. 

Damarlara Tesiri : Arsenik bir kıldamarı (kapillar damarı) zehi-
ridir. 

Hayvanlarda içerden alındığı miktara göre çeşitli tesir hasıl eder. 
Yüksek miktarı bezlerin de katılmasile ş:ddetii mide - barsak yangısı 
«Gastroenteritis glandularis» ile arsenik zehirlenmesi husule gelir. Kuv-
vetli karakan hiperemisi, kanlı infiltrasyon  ve ulcus meydana gelir. Ge-
vişen hayvanlarda abomasus'un perforasyonu  görülebilir. Mide - barsak 
yangısının sebebi üçtür : 1) Arseniğin lokal olarak tesir etmesinden, 
2) atılmasının barsak yolu ile ve barsak bezleri vasıtasile olmasından, 
3) kapiller zehiri olmasında bilhassa spanchicus kıl damarlarını ge-
nişletmesi ve bu bölgede kanın durgunluğunu mucibolmasmdandır. Bun-
lardan başka kalbin, karaciğerin ve böbreklerin yağlı dejenerasyonlarını 
(kalbin felci)  doğurur, bu sebepten ağır felç  arazı hasıl eder. İnsanlarda 
da zehirlenmeler hasıl eder. Bu kullanılış şekl'ne göre akut veya kronik 
o'.ur. 



tılarak başlangıç dozunda ilâca son verilir. Atlara 5 gramdan başlanır 
Az miktarda alındığı takdirde gelişmeyi, alyuvarların miktarım art-

tırır. Iştahayı açar ve beslenmeyi düzeltir. Kemikleri kalınlaştırır, kıl-
ları parlaklaştırır, sinirsel ve kassal faaliyeti  arttırır. 

Şekil : 17 Arsenikle beslendikten sonra tavşan femur'u (Gles'e göre Moeyer ve 
Gettich'den) 

Kullanılması : Perniciosada karaciğer müstahzarlarından evvel 
arsenik çok kullanılırdı. İçerden potasyum arsenik mahlûlü verilir 
veya kakodilat şırıngaları yapılırdı. Lökemide arsenik tedavisinden iyi 
netice alınır. Çok defa  bu tedavi Fovvler mahlûlile yapılır. 2 gün günde 
3 defa  v damla verilir. Her iki günde bir 3x1 damla arttırılıp günde 3 
defa  X - XV damlaya kadar çıkılır. Toksik belirtiler olursa, miktar azal-
tılır, Lökosit adedi tabiîye indikten sonra uzun müddet hastaya günde 
3 defa  ni damla içirilir. 

Plastik olarak Fowler mavimden Veteriner Hekimliğinde de istifa-
de edilir. Köpeklere 1 - III damladan başlanır ve her gün 1 damla arttı-
rılmak suretile XII - XV damlaya kadar çıkılır ve sonra birer damla azal-
tılarak başlangıç dozunda ilâca son verilir. Atlara 5 gramdan başlanır 
ve her gün 5 g arttırılarak 50 g a kadar çıkılır ve sonra günde 5 g azal-
tılmak suretile ilâca nihayet verilir. 

Genel zafiyetlerde,  intan hastalıklarından sonra şişmanlatmak ve 
kuvvetlendirmek için verilir. Malaryada (sıtma) kinin ile teşrik edilir. 

Asabî cümleye tesirinden iki muhtelif  nevi hastalıkta istifade  etmek 
mümkündür. Nevrasteni gibi hastalıklarda az miktarda arsenik faideli-
dir. Korede yüksek tıbbî miktarlardan istifade  edilir. 

Ekzema, psoriasis, kırmızı liken gibi deri hastalıklarında, frunkulos-
da arsenikten cidden istifade  edilir. 

Veteriner Hekimlikte arsenik deride yaşayan parazitlere (bit. uyuz 
etmenleri), tripanozam ve spiroketle gibi kan parazitlerine karşı kulla-
nılır. Keza barsak parazitlerini de öldürür. 



VİTAMİN Bu (Vitaminler bahsinde izahat verilmiştir 
oraya bakılması). 

FOLIK ASİD, Acide folique,  Acidum folicum,  Pteroylglutamic 
acid (Folic Asid) 

H 2 N . / 

CH2 NH 
/ \ / \ 

H - C / \ / \ C : 0 
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I 
HOOC COOH 

N N 

\ V 
N NH 
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Pteroylgluramic Acid (Fol ik Acid) 

Fizik özelikler : Sarı, billûrsel, suda güçlükle eriyen bir tozdur. 

Fölik asid içerden alındıkta barsaklardan kolaylıkla emilir. Günlük 
ihtiyaç miktarı olan 0,1 mg ın alınmasında idrarda itrah edilmez. 15 mg 
kadar verildikte bu takdirde alınan miktarın % 90 ı idrarla atılır. Folik 
asidin plasmadaki konsentrasyonu süratle atılması hasebi!e 2 - 4 saatte 
tekrar normale düşer. 

Tesir Mekanizması : Folik asid biyolojik gayrı faaldir.  Organizma-
da hususile karaciğer ve kemik iliğinde folinik  aside (cihovorum faktör, 
folinic  acid) inkilabeder. 1950/51 de bir çok çalışma gurupları tarafın-
dan senteze edilmiştir. 

Bu değişmenin enzim sistemi tarafından  karaciğer ve kemik iliğinde 
vukua geldiği düşünülür. Folik asidin hidrojenasyonu, hidrojen verici gi-
bi askorbik asidin huzuruna bağlıdır. Folik as'd - folinik  asid sistemi 
koenzim olarak orta metabolizmada esaslı rol oynar. Serin teşekkülünde, 
bir çok metilleşmede, meselâ kolin, metiyonin, primidin, thymine v.s. te-
şekkülünde vazife  görür. Nükleinik asid metabolizmasındaki esaslı rolü-
nü, eksikliğinde görülen hematopoezdeki bozukluk isbat eder. Vitamin 
Bıo bahsinde de görüldüğü gibi, nükleinik asid teşekkülündeki zincirle-
mede önce vazive görür : uracil'in thymine'e metilasyonunu katalize eder, 
sonra vitamin B12 thymine'i thyamidine'e çevirir. Folik asidin, vitamin 
B1 2 nin barsaktan imtisası üzerine bir tesiri yoktur. 



Organizmanın ihtiyacı- İnsan için malûm değildir. Diğer hayvanla-
rınkine bakarak, günde 0,1 ilâ 0 2 mg kabul olunur. 

Kullanılması : Makrositik anemi'de, sprüe tarzındaki hastalıklarda, 
hamilelik ve süt verme devrindeki anemi'de kullanılır. 

Dozu, ağızdan günde 3 - 4 defa  0,003 - 0,005, çocuklar için günlük 
dozu per os : 30 aylığa kadar olan çocuklara 5 -10 mg, 30 aylıktan yu-
karı çocuklara 10 - 50 mg. Kas içi enjeksiyon ekseriyetle uygun değildir. 

PREPARATLARI 

FOLCÎDIN. Terkibinde folin  asidi ihtiva eden bir preparat olup 5 mg 
lık ve 20 tabletlik ambalajlarda ve 1 sm3 lük 5 ampullük (15 mg) am-
balajlar halinde bulunur. 

ERYFOL (Roche). Folik asidle vitamin Bu bileşiği bir preparattır. 
Dozu Pernisiosa'da bidayette 2 - 3 ampul kas içine, sonra haftada 

1 - 2 defa  1 ampul, remission'a kadar - (Hastalık belirtilerinin geçici ola-
rak zail olması) -, müteakip tedavi olarak haftada  1 ampul kas içine 
zerk edilir. 

FERRO - CYTOJOL (Lappe) draje. 0,12 ferro  sülfat  + 0,003 folik 
asid. 

FERRO - FOLSAN. draje. 0,1 ferro  sülfat  + 0,00085 folik  asid. 



İ N D E K S 

A 

Abasin 71 
Adamon 77 
Adasoğanı 124 

— tentürü 126 
Afyon  78 

— hulâsası 81 
— tentürü 82 
— tozu 81 

Afyonun  alkaloitleri 83 
— preparatları 81 

Ağrı dindiren ilâçlar 93 
Aldehid gurubu 58 
Alkol gurubu 63 
Alkollü eter 33 
Alyuvarlara tesir eden ilâçlar 147 
Amilenhidrat 63 
Amilnitrit 141 
Aminopirin 97 
Amonyum benzoat 109 

— bromür 67 
Amital 54 
Anilin gurubu 99 
Antipirin 95 

— salisilat 96 
Aponal 44 
Arcanol 107 
Arsenios asid 153 
Asetanilid 99 
Asetilen 41 
Asetilsalisilik asid 107 
Aseton gurubu 65 
Asilbent 108 

— tentürü 109 
Asya hapları 154 
Ateş düşüren ilâçlar 93 

Avertin 63 
Azot protoksid 40 

B 

Bakır 151 
Barbital 46 
Barbiturikler 45 
Barsak damarlarını daraltan 

ilâçlar 140 
Bazal norkoz 53 
Benzil benzoat 143 
Benzoik asid 108 

— asidli afyon  tentürü ... 83 
Blaud hapları 150 
Bornyval 76 
Brom 66 
Bromadal 70 
Bromalin 68 
Bromida 68 
Bromisoval 70 
Bromocol 68 
Bromoform  70 
Bromopin 68 
Bromun ofisinel  olmayın pre-

paratları 67 
Bromun ofisinel  olmıyan tuz-

ları 67 
Bromun ofisinel  tuzları 67 
Bromstrontiuran 72 
Butilkloralhidrat 60 

C 

Cafeine  129 
Calcibronat 68 
Calmonal 68 
Camplon 153 
Cardiazol - Dicodid 92 



Cedilanid 122 
Citrophene 101 
Codeonal 53 

ç 
Çavdar mahmuzu 131 
Çavdar mahmuzu seyyal hu-

lâsası 134 

D 

Damarları daraltan ilâçlar ... 131 
— genişleten ilâçlar 140 

Damar ilâçları 130 
Demir albuminat 149 

— bileşikleri 147 
— eğintisi 148 
— gliserofosfat  149 

Demirin başlıca preparatları 148 
Dial 54 
Diasetilmorfin  hidroklorat ... 91 
Dicodid 92 
Digalen 121 
Digifolin  121 
Diğinorgin 122 
Digipuratum 121 
Digitalin 120 
Digitalysat 121 
Digitalisdispert 121 
Digitalis purpurea 113 
Dijital şurubu 116 
Dilaudid 91 
Dilüe ferro  iyodür şurubu ... 150 
Dolaşım sisteminin farmako-

lojisi 110 
Dover tozu 82 
Dölyatağı damarlarını daral-

tan ilâçlar 131 

E 

Ergometrin Maleat 134 
Eryfol  (Roche) 158 
Erytrol 142 

Eter 2 8 

Eterin ticarette bulunan pre-
paratları 32 

Eterli kediotu tentürü 75 
Eter şurubu 32 
Etil asetat 34 

— bromür 34 
Etilen 41 
Etilklorür 33 
Etilmorfin  hidroklorat 90 
Eunarcon 50 
Euphorin 45 
Examen 152 
Exatrop 152 
Exopylorin 153 

F 

Fenasetin 100 
Fenilsalisilat 106 
Fenobarbital 48 
Ferri klorür 149 
Ferri malat hulâsası 149 
Ferro - cytofol  158 

folsan  158 
— laktat 149 
— oksalat 149 
— sülfat  148 

Folcidin 158 
Folik asid 157 

G 

Genel kısım 
Göz mukozası vasıtasile ilâç-

ların kullanılmaları 
H 

Hamamelis 139 
— seyyal hulâsası 140 
— tentürü 140 

Hedonal 44 
Hepatrat 152 
Hepatimet 152 



Hepatrol 152 
Hepaventral 152 
Hepracton 152 
Hetopson 153 
Hidantoinli bileşekler 55 
Hidrastinin klorür 139 
Hidropirin 107 
Hipnal 61 
Hipnon 65 

İ 

ilâçların biraraya getirilme-
leri 17 
— deri altı kullanılmaları 5 

vasıtasile kullanılma-
ları 6 
— dozları 3 
— geçimsizlikleri 18 
— Kas içi kullanılmaları 10 
— kullanılmaları ve emil-
meleri 4 
— mukozalar vasıtasile 
kullanılmaları 10 

ilâçların organizmada uğra-
dıkları değişiklikler 13 

İlâçların parentral yolla kulla-
nılmaları 9 

ilâçların rektum vasıtasile 
kullanılmaları 5 

İlâçların sınıflanması  2 
İlâçların sindirim yolu ile kul-

lanılmaları 4 
İlâçların solunum yolu ile kul 

lanılmaları 6 
— tesirleri 14 
— tesirlerini değiştiren se-
bepler 15 
— uriner ve genital yolla 

kullanılmaları 9 
İlâçların uzviyette birikmeleri 21 

— uzviyetten atılmaları ... 23 

İnci çiçeği 128 
İntrait de digitale 122 
İpral 54 
İrca edilmiş demir 148 
Isopral 65 

K 

Kafein  129 
Kâfur  130 
Kalbi uyaran ilâçlar 129 

— yatıştıran ilâçlar 130 
Kalmopyrine 107 
Kalsyum bromür 67 
Kanada keneviri 126 
Kan yapan ilâçlar 145 
Karaciğer ve mide preparat-

ları 152 
Kara ve Akciğerin ilâçlar üze-

rine tesiri 11 
Kardiyotonikler 111 
Kediotu hulâsası 75 

— kökü 74 
Kediotunun benzeri prejarat-

lar 26 
Kediotu tentürü 75 
Kemik iliğine enjeksiyon 10 
Kemithal sodium 53 
Kesif  ferro  iyodür şurubu ... 149 
Khellin .....' 144 
Kloralamid 61 
Kloralhidrat 58 
Kloralimid 61 
Kloralos 62 
Kloreton 65 
Kloroform  34 
Kodein 89 

— fosfat  89 
— hidroklorat 89 
— şurubu 89 

Kotarnin klorür 139 
Kurşun tuzları 140 
Kurutulmuş ferro  sülfat  148 



L 

Laktofenin  100 
Lanaklarin 122 

M 

Magnesyum sülfat  72 
— tuzlan 72 

Malakin 101 
Medinal 49 
Medonin 53 
Melubrine 97 
Merkezî sinir sistemini yatış-

tıran ilâçlar 60 
Methylaspirine 107 
Migrenine 96 
Monobrom kâfur  67 
Morfin  83 

— hidroklorat 83 
— sülfat  83 

Münhal fenobartial  48 
Mütekâsif  afyon  81 

N 

Narkotik ilâçlar 24 
-— ilâçların sınıflanması  ... 24 

Nembutal 51 
Neu - Bornyval 77 
Neurinase 77 
Neuronal 77 
Nirvanol 55 
Nitrogliserin eriyiği 142 
Nitromannit 143 
Novalgine 98 
Novaspirine 108 

O 

Octinum D 
Organizmaya giren ilâçların 

akibeti ilâçların klirensi, Bi-

yotransformasyon,  Detok-
sifikasyon,  İtrah 10 

P 

Pandigal 122 
Papaverin 90 

— hidroklorat 90 
Paraaminofenol  gurubu 100 
Parakodin 92 
Paraldehid 61 
Pernocton 49 
Phanodorme 51 
Pirazolon gurubu 95 
Plastikler 145 
Potasyum arsenit eriyiği 154 

— bromür 167 
Prominal 53 
Pularin 153 

R 

Rinğer mahlûlü 147 
Romatizmaya karşı kullanılan 

ilâçlar 93 

S 

Salisil gurubu 101 
Salisilik asid 101 
Safranlı  afyon  tentürü 82 
Sedobrol 67 
Sedormid 72 
Siklopropan 40 
Sinir sistemi farmakolojisi  ... 24 
Sodyum benzoat 108 

— bromür 67 
— hekzobartial 52 
— kakodilat 154 
— metilarsinat 154 
— nitrit 142 
— salisilat 102 



Somnacetine 53 
Sonbanar avcı otu 127 
Soneril 54 
Spazmos gideren ilâçlar 66 
Strofantin  - G 124 
Strontium bromür 67 
Strofantüs  tohumu 123 
Sulfonal  56 
Sulfon  gurubu 56 
Sun'î serum 147 

Ş 

Şırmganlık hipertonik glikoz 
mahlûlü 147 
— isotonik glikoz mahlûlü 146 

sodyum klorür mah-
lûlü 146 

T 

Tetronal 57 
Thiobarbituratlar 52 
Tribrometanol 63 
Tricholrethylene 39 
Trinitrin 142 
Trional 57 

U 

Ure gurubu uyku ilâçları ... 45 
Uretan 43 

Uretan gurubu .... 
Uyku ilâçları 

V 

Valerobromin 77 
Valeryanik asid 75 
Validol 76 
Valisan 77 
Valyl 76 
Ventrikülin 153 
Veramon 53 
Verodigen 121 
Vinethen 34 
Voluntal 44 

Y 

Yatıştırıcı enva 75 
Yohimbin 143 

— hidroklorat 143 
Yüksükotu 112 

— infusyonu  116 
— tentürü 115 
— yaprağı 113 

Z 

Zakkum 119 

L İ T E R A T Ü R 

1 — BERNOULLİ, E. - LEHMAN, H. : Übersicht der gebrâuchli-
chen und neueren Arzneimittel, für  Aerzete, Apotheker und Zah-
nârzte, Zehnte, neu bearbeitete Auflage.  Benno Schwabe et Co. 
Verlag. Basel/Stuttgart (1962). 

2 — EİCHHOLTZ, Fritz. : Lenhrbuch der Pharmakologie, Neunte 
verbsserte Auflage,  Springer - Verlag, Berlin. Göttingen. Heidel-
berg (1957). 

3 — FRERÎCHS, G. - ARENDS, G. - ZÖRNİG, H. : Hagers Hand-
buch der Pharmazeutischen Praxis, Band : I, II, III. Berlin. 
Göttingen. Heidelberg, Springer - Verlag (1949). 



4 — GESSNER, Otto : Die Gift  - und Arzneipflanzen  von Mittleu-
ropa; Zweite Auflage,  Cari Winter - Universitâtsverlag. Heidel-
berg (1953). 

5 — HAUSCHİLD, Fritz : Pharmakologie und Grundlagen der Toxi-
kologie; Dritte, unverânderte Auflage,  Verlag Veb Georg Thime. 
Leipzing (1961). 

6 — KUSCHİNSKY, G. : Taschenbuch der modernen Arzneibehand-
lung; George Thieme Verlag, Stuttgart (1963). 

7 — MÖLLER, O, KNUD. : Pharmakolgie; Benno Schwabe et Co. 
Verlag. Basel/Stuttgart (1961). 

8 — ÖKTEL, Nurettin : Farmakoloji; 1. Fasikül, 2. Baskı, Yeni De-
sen Matbaası Ankara (1959). 

9 — ÖZDEN, Akil Muhtar : Tıp Müfredatı  Farmakodinami ve Teda-
vi dersleri; 2, 3, 4. Fasikül, 6. Baskı, (1948). 

10 — TA VAT, Sedat - GARAN, Reşat - ARTUNKAL, Suphi - AKÇA-
SU, Alâettin. : Farmakoloji ve Tedavide tatbiki; Millî Eğitim 
Basımevi, İstanbul (1961). 

11 — TÜRK Kodeksi : İsmail Akgün Matbaası, İstanbul (1948). 


