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Ö N S Ö Z 

Eczanelerimizde İnsan  Hekimliğinde  kullanılan ilâçların yanında, Ve-
teriner Hekimliğini  ilgilendiren ilâçlarla, Ziraat Mücadelesine  yarayan 
ilâçların da geniş ölçüde yer aldığını görerek evvelce yayınlamış olduğum 
birinci fasikül  ile bu kitabımda bu iki Hekimliğe  ait ilâçlardan bahsetme-
yi uygun buldum. 

Bundan sonra hazırlıyacağım fasiküllerin  birinde Ziraat Mücadelesin-
de kullanılan ilâçları da kısaca bildireceğim. 

Bu suretle öğrencilere ileride atılacakları meslek hayatlarında lüzum-
lu bulunan farmakolojik  bilgiyi derli toplu bir tarzda vermiş olacağım. 

Kitaplarımın  hazırlanmasında evvelce Veteriner  Fakültesi'nde  ders 
kitabı olarak yayınlanan eserlerimden oldukça faydalanmış  bulunmakta-
yım. 

Gerek formül  ve gerekse şekil klişelerinden istifade  imkânını bahşe-
den Veteriner  Fakültesine  burada şükranlarımı arzetmeyi bir borç bilir 
ve kitabımın duyulan ihtiyacı karşılamasını dilerim. 

15/Ocak/1965  Prof.  Dr. Nurettin  Mazhar  ÖKTEL 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

Santral Sinir Sistemini Uyaran ilâçlar 1 
Analeptiques 1 
Excitans 1 
Analeptica 1 
Excitantia 1 
Kafein  3 
Cafeine  3 
Theine 3 
Coffeinum  3 
Kafein  - sodyum benzoat 3 
Benzoate de cafeine  et de sodium 3 
Coffeinum  cum natrii benzoas 3 
Kafein  - sodyum salisilat 3 
Salicylate de cafeine  et de sodium 3 
Coffeinum  cum natrii salisilas 3 
Terkibinde kafein  ihtiva eden başlıca droglar 5 
Kahve 5 
Cafe  5 
Kafee  5 
Çay 6 
The 6 
Thea 6 
Kola tohumu 6 
Noix de cola 6 
Semen colae 6 
Kakao 7 
Graines de cacao 7 
Feves de cacao 7 
Semen de cacao 7 
Paraguay çayı 7 
Mate 7 
The du Paraguay 7 
Folia Mate 7 

_ V _ 



Sayfa 

Herba îlicis paraguayensis < 
Teobromin ' 
Theobromine 7 
Theobrominum 1 

Teobromin - sodyum salisilat ' 
Salicylate de sodium et de theobromine 7 
Theobromino - natrio - salicvlas 7 
Diuretiııe 7 
Teofillin  8 

Theophylline 8 
Theophyllinum 8 
Theocine 8 
Teobromin - sodyum asetat 8 
Agurin 8 
Kâfur  8 

Camphre 8 
Camphora 8 
Sentetik kâfur  9 
Camphre synthetique 
Camphora synthetica 9 
Kâfur  tentürü 10 
Kâfurlu  ispirto 10 
Teinture de camphre 10 
Alcool camphre 10 
Tinctura camphorae 
Spiritus camphoratus 10 
Şırınğalık kâfurlu  zeyt 10 
Huile camphree injectable 10 
İnjectabile camphorae oleosun 
Şırmgalık kuvvetli kâfurlu  zeyt 10 
Huile camphree forte  injectable 
İnjectabile camphorae fortius 
Kâfurlu  amonyak linimenti 
Liniment ammoniacal camphree 

10 
Linimentum ammoniae camphoratum 
Opodeldok 1 0 

Baume d'opodeldoc 10 
Linimentum opodeldoc 
Kamforik  asid 10 
Acide camphorique 10 

__ VI — 



Sayfa 

Acidum camphoricum 10 
Monobrom kâfur  H 
Camphora monobromata H 
Camphre monobrome H 
kâfur  yerine geçen ilâçlar 12 
Hekzeton 12 
Hexeton 12 
Coramine 13 
Koramin 13 
Cardiazol 13 
Kardiazol 13 
Metrazol 13 
Leptazol 13 
tkoral i 4 

tcorale 14 
Neospiran 15 
Acide pthalique - diethylamide 15 
Cycliton I 5 

Autonom Sinir Sistemi İlâçları 15 
Sempatik Sinir Sistemini Uyaran İlâçlar 19 
Sympaticomimetica 19 
Sympaticomimetiques 19 
Ardenalin 19 
Adrenaline 19 
Adrenalinum 
Adrenalin eriyiği 20 
Solution d'adrenaline 20 
Solutio adrenalini 20 
Adrenaline benzer tesirli ilâçlar 21 
Oxedrin 21 
Sympatol 21 
Synephrine 21 
Neo - Syneprine 
Phenylephrine 22 
Adrianol 22 
Metasympatol 22 
Neosynephrine 
Efetonin  22 
Ephetonine 22 
Mayi efetonin  22 

— VII — 



Sayfa 

Ephetonine liquide 22 
Efedrin  22 
Ephedrine 22 
Efedrin  hidroklorat 23 
Ephedrini hydrochloridum 23 
Chlorhydrate d'ephedrine 23 
Efedralin  25 
Ephedraline 25 
Benzedrine 25 
Amphetamine 25 
Corbadrine 26 
Corbasil 26 
Cobephrine 26 
Noradrenalin 27 
Levarterenol 27 
Adrenon 28 
Adrenalon 28 
Refrin  28 
Rephrine 28 
Stryphnon 28 
Pholedrin 28 
Veritol 28 
Veriazol 28 
Nephritin 28 
îcoral 29 
Metamphetamin 29 
Pervitin 29 
Euphodrin 29 
Metaradrin 29 
Oxamphetamine 30 
Paredrin 30 
Naphazolin 30 
Privin 30 
Parasempatik Sinir Uçlarını Felce Uğratan İlâçlar 30 
Parasympaticolytiques 30 
Parasympaticolytica 30 
Belladon yaprağı 31 
Feuille de belladonne 31 
Belladonnae folium 31 
Belladon hulâsası 32 

— VIII — 



Sayfa 

Extrait de belladonne 32 
Extractum belladonnae 32 
Belladon tentürü 32 
Teinture de belladonne 32 
Tinctura belladonnae 32 
Belladon şurubu 32 
Sirop de belladonne 32 
Sirupus belladonnae 32 
Belladon merhemi 32 
Pommade belladonnee 32 
Unguentum belladonnae 32 
Kavak merhemi 32 
Pommade aux bourgeones peuplier 32 
Ong. populeum 32 
Unguentum populi compositum 32 
Banotu 32 
Jusquiame 32 
Hyoscyamus niger 32 
Banotu yaprağı 32 
Feuille de jusquiame 32 
Hyoscyami folium 32 
Banotu hulâsası 33 
Extrait de jusquiame 33 
Extractum hyoscyami 33 
Banotu yağı 33 
Huile de jusquiame 33 
Oleum hyoscyami 33 
Mürekkeb banotu yağı 33 
Huile de jusquiame composee 33 
Baume tranquille 33 
Oleum hyoscyami compositum 33 
Tatula yaprağı 33 
Feuille de stramoine 33 
Stramonii folium 33 
Tilki üzümü 34 
Morelle noire 34 
Solanum nigrum 34 
Douce - Amere 34 
Solanum dulcamara 35 
Atropin 37 

— IX — 



Sayfa 

Atropine 37 
Atropinum 37 
Atropin sülfat  38 
Sülfat  atropin 38 
Atropini sulfas  38 
Homatropin hidrobromat 38 
Bromhydrate d'homatropine 38 
Homatropini hydrobromidum 38 
Metil Atropin 40 
Eumydrine 40 
Atropinum metilonitricum 40 
Euphtalmine 41 
Eucatropine 41 
Skopolamin 41 
Scopolamine 41 
Scopolaminum 41 
Skopolamin hidrobromat 41 
Bromhydrate de scopolamine 41 
Scopolamini hydrobromidum 41 
Parasempatik Sinir Uçlarını Uyaran İlâçlar 42 
Parasymapaticomimetiques 42 
Parasympaticomimetica 42 
Kolin Esterleri 42 
Asetilkolin 43 
Acetylcholine 43 
Karbaminoilkolin hidroklorat 43 
Carbacholini chloridum 43 
Carbacholum 43 
Carbacholin 43 
Doryl 43 
Atonyl 44 
Fisostigmin 44 
Eserin 44 
Physostigmine 44 
Eserine 44 
Physostigminum 44 
Fisostigmin salisilat 44 
Eserin salisilat 44 
Salicylate de physostigmine 44 
Salicylate d'eserine 44 
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Sayfa 

Physostgmini salicylas 
Fisostigmin sülfat  45 
Eserin sülfat  45 

4.K 
Sulfate  de physostıgmıne 
Sulfate  d'eserine 4 5 

Physostigmini sulfas 
AA 

Eseridin 
Eseridine 4® 
Eseridinum 4® 
Eseridin tartarat 
Tartrate d'eseridine 46 
Eseridinum tartaricum 46 
Isofisostigmin  46 
Isophysostigmine 46 
Prostigmin 46 
Prostigmine 46 
Cesol 4 7 

Neu - Cesol 47 
Pilokarpin 47 
Pilocarpine 47 
Pilocarpinum 47 
Pilokarpin hidroklorat 48 
Chlorhydrate de pilocarpine 48 
Pilocarpini hydrochloridum 48 
Pilokarpin nitrat 48 
Nitrate de pilocarpine 48 
Pilocarpini nitras 48 
Jaborandi yaprağı 49 
Feuille de jaborandi 49 
Jaborandi folium 49 
Jaborandi tentürii 49 
Teinture de jaborandi 49 
Tinctura jaborandi 49 
Arekolin 49 
Arecoline 49 
Arecolinum 49 
Arekolin hidrobromat 50 
Bromhydrate d'arecoline 50 
Arecolini hvdrobromidum 50 
Muskarın 50 

— XI — 



Sayfa 

Muscarine 50 
Autonomik Gangliyonlara Tesir Eden İlâçlar 50 
Nikotin 5 0 

Nicotine 
Nicotinum 50 
Cytisin 53 
Sindirim Sistemi Hastalıklarında Kullanılan İlâçlar 53 
Midevî ilâçlar 53 
Stomachique 53 
Stomachica 53 
Mide Salgısını Arttıran İlâçlar 54 
Acı İlâçlar ve Baharlılar 54 
Les ameres 54 
Aromatiques 54 
Aromatica 54 
Halis Acılar 54 
Centiyane kökü 54 
Racine de gentiane 54 
Gentianae radix 54 
Centiyane hulâsası 55 
Extrit de gentiane 55 
Extractum gentianae 55 
Centiyane tentürü 56 
Teinture de gentiane 56 
Tinctura gentianae 56 
Acı tentür 56 
Teinture ameres 56 
Tinctura amara 56 
Su yoncası 56 
Menianthe 56 
Trefle  d'eau 56 
Herba trifolii  fibrini  56 
Kuasya ağacı 56 
Acı ağaç 56 
Bois de quassia 56 
Kızıl kantaron 57 
Petite centauree 57 
Herba centaurii 57 
Müsilajlı acılar 58 
Güvercin kökü 58 

— XII — 



Sayfa 

Racine de colombo 58 
Calumbae radix 59 
Kolombo tentürü 59 
Teinture de colombo 59 
Tinctura calumbae 59 
Aromatik acı ilâçlar 59 
Baharlı ilâçlar 59 
Pelinotu 59 
Absinthe 59 
Absinthii herba 59 
Pelin tentürü 60 
Teinture d'absinthe 60 
Tinctura absinthii 60 
Pelin hulâsası 60 
Extrait d'absinthe 60 
Extractum absinthii 60 
Adî papatya 60 
Camomille 60 
Chamomillae flos  60 
Rumî papatya 61 
Camomille romaine 61 
Chamomilae romanae flos  61 
Ömür otu 62 
Şerbetçiotu 62 
Cömme houblon 62 
Strobili lupuli 62 
Kabız acı ilâçlar 63 
Ameres astringents 63 
Kondurango kabuğu 63 
Ecorce de condurango 63 
Condurango cortex 63 
Kondurango seyyal hulâsası 63 
Extrait fluide  de condurango 63 
Extractum fluidum condurango 63 
Kondurango şarabı 63 
Vin de condurango 63 
Baharlı ilâçlar 63 
Aromatiques 63 
Aromatica 63 
Aromatikler 63 
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Sayfa 

«4 
Melisa yaprağı 
Oğulotu yaprağı 0 4 

Feuille de melisse 64 
Melissae folium 64 
Mürekkeb melisa alkolası 65 
Alcoolat de melisse compose 65 
Alcoholatum melissae compositum 6 5 

Nane yaprağı 
Feuille de menthe 65 
Menthae piperitae folium 65 
Nane esansı 65 
Esssence de menthe 65 
Oleum menthae piperitae 65 
Nane suyu 66 
Eau de menthe 66 
Aqua menthae piperitae 66 
Kordial posyon 66 
Potion cordiaie 66 
Potio cordialis 66 
Adaçayı yaprağı 66 
Feuille de sauge 66 
Salviae folium 66 
Kekik otu 67 
Thymian 67 
Thyme 67 
Herba thymi 67 
Kekik esansı 67 
Essance de thyme 67 
Oleum thymi 67 
Karanfil  67 
Girofle  67 
Caryophyllus 67 
Karanfil  esansı 68 
Essenee de girofle  68 
Oleum caryophylli 68 
Turunç kabuğu 68 
Eeorce d'orange amere 68 
Aurantii amari pericarpium 68 
Cortex aurantii fructus  68 
Turunç kabuğu tentürü 69 
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Sayfa 

Teinture d'ecoree d'orange amere 69 
Tinctura aurantii 69 
Turunç kabuğu şurubu 69 
Sirop d'ecorce d'orange amere 69 
Sirupus aurantii amari cortici 69 
Tarçın kabuğu 69 
Ecorce de cannelle de ceylan 69 
Cinnamomi ceylanici cortex 69 
Çin tarçın kabuğu 70 
Ecorce de cannelle de Chine 70 
Cortex cinnamomi Chinensis 70 
Tarçın suyu 70 
Eau de cannelle 70 
Aqua cinnamomi 70 
Tarçın tentürü 70 
Teinture de cannelle 70 
Tinctura cinnamomi 70 
Tarçın şurubu 70 
Sirop de cannelle 70 
Sirupus cinnamomi 70 
Todd posyonu 71 
Potion de Todd 71 
Potio Toddi 71 
Hindistan cevizi 71 
Noix de muscarde 71 
Myristicae semen 71 
Safran  71 
Crocus 71 
Safran  tentürü 72 
Teinture de safran  72 
Tinctura croci 72 
Garus iksiri 73 
Elixir de Garus 73 
Elixir Gari 73 
Vanilya 73 
Vanille 73 
Vanillae fructus  73 
Vanilya tentürü 73 
Teinture de vanille 73 
Tinctura vanillae 73 
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Sayfa 

Vanilin 73 
Vaniline 73 
Vanilinum 73 
Anason 73 
Fruit d'anis 73 
Anisi fructus  73 
Anason esansı 75 
Essence d'anis 75 
Oleum anisi 75 
Anasonlu amonyak mahlûlü 75 
Liquor ammoniae anisatus 75 
Liqueur ammoniacale aniee 75 
Anason esansı tentürü 75 
Teinture d'essanse d'anis 75 
Tinctura olei anisi aetherei 75 
Rezene 

75 Fenouill 
75 

Foenuculi fructus  ' ° 
75 

Rezene esansı 
75 

Essence de fenouil 
75 

Oleum foeniculi 
Kişniş 1 6 

Coriandre ' 
7 f{ 

Coriandri fructus 
TfK 

Melekotu kökü 
Recine d'angelique 
Angelicae 
Kimyon 7 1 

Fruit de cumin 
77 

Fructus carvı 
Mide Özsuyunu Düzenliyenler 

77 
Pepsin 7 „ 
Pepsine 

77 Pepsmum 7Q Pepsin şarabı 
Vin de pepsine 
Vinum pepsini 7 8 

Pankreatin 
, . 79 

Pancreatıne 

Hidroklorid asid 79 
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Sayfa 

Acide hydrochlorique 79 
Acidum hydrochloricum 79 
Dilüe hidroklorik asid 79 
Acide chlorhydrique dilue 79 
Acidum hydrochloricum dilutum 79 
Mide Salgısını Nötürliyen ilâçlar 8 0 

Neutralisantia 80 
Sodyum bikarbonat 80 
Bicarbonate de sodium 80 
Natrii bicarbonas 80 
Rivier posyonu 
Potion de Riviere 80 
Potio Rivieri 80 
Kabaran mahlût toz 81 
Poudre effervescente  composee 81 
Pulvis effervescens  mixtus 81 
Müleyyin kabaran toz 81 
Poudre effervescente  laxative 81 
Pulvis effervescens  laxans 81 
Poudre de Seidlitz 81 
Kurutucu İlâçlar 81 
Emetiques 81 
Emetica 81 
Apomorfin  hidroklorat 82 
Chlorhydrate d'apomorphine 82 
Apomorphini hydrochloridum 82 
İpeka kökü 83 
Altın kök 83 
Racine d'ipeca 83 
İpecacuanhae radix 83 
Emetin hidroklorat 83 
Chlorhydrate d'emecine 83 
Emetini hydrochloridum 83 
Kefaelin  hidroklorat 84 
Chlorhydrate de cephaeline 84 
Cephaelinum hydrochloridum 84 
İpeka seyyal hulâsası 84 
Extrait fluide  d'ipeca 84 
Extractum fluidum ipecacuanhae 84 
İpeka tentürü 84 

— XVII — 



Sayfa 

Teintura d'ipeca 8 4 

Tinctura ipacacuanhae 
îpeka şurubu 8 4 

Sirop d'ipeca 8 4 

Sirupus ipecacuanhae 8 4 

Dover tozu 8 4 

Poudre de Dover 8 4 

Pulvis Döveri 8 4 

Pulvis ipecacuanhae opiatus 8 4 

Mürekkeb ipeka şurubu 
Desessartz şurubu 8 4 

Sirop de Desessartz 8 4 

Sirop d'ipeca compose 8 4 

Sirupus ipecacuanhae compositus 8 4 

Bakır sülfat  8 6 

Sulfate  de cuivre 8 6 

Cupri sulfas  8 6 

Çinko sülfat  8 6 

Sulfate  de zinc 
Zinci sulfas  86 
Sürgüt İlâçlar 8 7 

Müshiller 8 7 

Purgatifs  8 7 

Laxantia 8 7 

Mekanik müshiller 8 7 

Agar 8 7 

Vazelin 8 8 

Vaseline blanche 8 8 

Vaselinum albüm 8 8 

Sarı Vazelin 8 8 

Vaseline jaune 8 8 

Vaselinum flavum  8 8 

Mayi parafin  8 8 

Vazelin yağı 8 8 

Paraffine  liquide 8 8 

Huille de vaseline 8 8 

Paraffinum  liquidum 8 8 

Suyun Tekrar Emilmesine Mani Olan Müshiller 89 
Müshil tuzlar 8 9 

Sodyum sülfat  8 9 
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Sayfa 

Sulfate  de sodium 89 
Natrii sulfas  89 
Glauber tuzu 89 
Sel de glauber 89 
Kurtuluş sodyum sülfat  89 
Sulfate  de sodium deshydrate 89 
Natrii sulfas  siccatus 89 
Sun'î karlsbad tuzu 89 
Sel de carlsbad artificiel  89 
Sal carlsbadense factitium 89 
Magnesyum sülfat  90 
Magnesii sulfas  90 
Sulfate  de magnesium 90 
Kurtulmuş magnesyum sülfat  90 
Sulfate  de magnesium deshydrate 90 
Magnesii sulfas  sicatus 90 
Kalsine magnesi i 90 
Magnesyum oksid 90 
Magnesie calcinee 90 
Oxyde de magnesium 90 
Magnesii oxidum 90 
Magnesyum karbonat 90 
Carbonate de magnesium 90 
Magnesii carbonas 90 
Magnesyum sitrat limonatası 91 
Limonade citro - magnesiene 91 
Limonade Roge 91 
Limonada magnesii citrici 91 
Mürekkeb ravend tozu 91 
Poudre de rhubarbe composee 91 
Pulvis magnesiae cum rheo 91 
Magnesyum sitnat 91 
Citrate de magnesium 91 
Magnesium citricum 91 
Effervesan  magnesya 91 
Citrate de magnesie effervescent  91 
Magnesii citras effervescens  91 
Sodyum fosfat  92 
Phosphate de sodium 92 
Natrii phosphas 92 
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Sayfa 

Potasyum bitartarat 
Bitartrate de potassium 9 2 

Kremtartar Q 2 

Creme de tartre 92 
Kalii. bitartras 9 2 

Merkuro klorür 9 2 

Kalomel 9 2 

Protochlorure de mercure 9 2 

Calomel 9 2 

Hydrargyrosi chloridum 9 2 
Bal 9 3 

Miel 9 3 

Mel 9 3 

Tasfiye  edilmiş bal 9 3 

Miel purifiee  9 3 

Mel depuratum 9 3 

Gliserin 9 4 

Glycerine 9 4 

Glycerinum 9 4 

Kesif  gliserin 9 4 

Glycerine consentree 9 4 

Glycerinum concentratum 
Kudret helvası 
Manne 
Manna 
Demirhindi pulpası 
Pulpe tamarin 9® 
Pulpa tamarindorum 
Tasfiye  edilmiş demirhindi pulpası 
Pulpe de tamarin purifiee 
Pulpa tamarindorum depurata 
Hıyarşenber 9® 
Gasse 9 6 

İnce Barsaklara Tesir Eden Müshiller 
Hind yağı 
Huile de ricin 
Oleum ricini 9® 
Kroton yağı 9 8 

Huile de croton 9 8 

Oleum crotonis 9 8 

— XX — 



Sayfa 

Calapa tuberi 99 
Racine de jalap 99 
Jalapae tuber 99 
Calapa reçinesi 99 
Resine de jalap 99 
Resina jalapae 99 
Mürekkeb calapa tentürü 100 
Alman rakısı 100 
Teinture de jalap composee 100 
Eau - de vie Almande 100 
Calapa hapları 300 
Pilules de jalap 100 
Pilulae jalapae 3 00 
Podofillin  300 
Podophilline 300 
Mahmude kökü 101 
Racine de scamonee 101 
Scamoniae radix 101 
Gutti 101 
Gömme - goutte 301 
Kolokint 101 
Hanzal 101 
Ebucehil karpuzu 101 
Coloquinthe 101 
Kalın Barsaklara Tesir Eden Müshiller 102 
Müessir maddeleri antrasen sınıfından  olanlar 102 
Ravend 1 ° 2 

Rhubarbe 302 
Rhei rhizoma 102 
Ravend rizomu tozu 103 
Poudre de rhubarbe 103 
Pulvis rhizoma rhei 103 
Sulu ravend tertürü 103 
İnfuse  alcalin de rhubarbe 103 
Teinture aqueuse de rhubarbe 103 
Tinctura rhei aquosa 3.03 
Şaraplı ravend tentürü 104 
Teinture vineuse de rhubarbe 104 
Tinctura rhei vinosa 104 
Ravend tentürü 104 

— XXI — 



Sayfa 

Teinture de rhubarbe 104 
Tinctura rhei 104 
Ravend hulâsası 104 
Extrait de rhubarbe 104 
Extractum rhei 104 
Mürekkeb ravend hulâsası 104 
Extrait de rhubarbe composee 104 
Extractum rhei compositus 104 
Raverd şurubu 104 
Sirop de rhubarbe 104 
Sirupus rhei 104 
Mürekkeb ravend tozu 104 
Poudre de rhubarbe composee 104 
Pulvis magnesiae cum rheo 104 
Siyah akçaağaç kabuğu 105 
Ecorce de bourdaine 105 
Cortex frangulae  105 
Akdiken meyvası 106 
Nerprun 106 
Rhamni cathartici fructus  106 
Akdiken şurubu 107 
Sirop de nerprun 107 
Sirupus rhamni cathartici 107 
Kaskara sagrada 107 
Rhamni purshianae cortex 107 
Sarısabır 107 
Aloes 107 
Aloe 107 
Sarısabur tozu 108 
Poudre d'aloes 108 
Aloe pulvis 108 
Sarısabur hulâsası 108 
Extrait d'aloes 108 
Extractum aloes 108 
Sarısabur tentürü 109 
Teinture d'aloes 109 
Tinctura aloes 109 
Mürekkeb sarısabır tentürü 109 
Teinture d'aloes composee 109 
Tintura aloes composita 109 
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Sayfa 

Sabunlu sarısabır hapları 109 
Pilules d'aloes et de savon 109 
Pilulae aloes cum saponae 109 
Istizin 109 
Müessir maddesi antrasen sınıfından  olmayanlar 109 
Fenolftalein  109 
Phenolphtaleine 109 
Phenolphtaleinum 109 
Kükürt 11° 
Soufre  11° 
Sulfur  I 1 0 

Yıkanmış kükürt 110 
Soufre  lave H0 
Sulfur  lotum 1 1 0 

Tersip edilmiş kükürt İ H 
Soufre  precipite İ H 
Sulfur  prencipitatum İ H 
Süblime kükürt İ H 
Kükürt çiçeği H1 
Soufre  sublime H1 
Fleur de soufre  1H 
Sulfur  sublimatum H 1 
Peklik Yapan İlâçlar 1 1 1 

Styptiques H1 
Astringents H1 
Styptica H1 
Müsilailar H3 

ı ıq 
Kireç suyu -LJ-° 
Eau de chaux H3 
Aqua calcaria H3 
Beyaz kil 1 1 3 

Bolus alba 1 1 3 

Argile H3 
Kaolin 1 1 3 

Devaî kömür İ H 
Charbon medicinal İ H 
Carbo medicinalis İ H 
Toz edilmiş odun kömürü İ H 
Charbon vegetal İ H 
Carbo ligni pulveratus .. 114 
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Sayfa 

Talc 1 1 5 

Talk H5 
Talcum 1 1 5 

Tannik asid 1 1 6 

Tanen 1 1 6 

Acide tannique 
Tanin 1 1 6 

Acidum tannieum 116 
Tannalbin 1 1 6 

Tannigen H7 
Acetyltanin 117 
Tannoforme  117 
Mazı H7 
Noix de gaile 117 
Gallae H7 
Mazı tentürü 117 
Teinture de gaile 117 
Tinctura gallacum 117 
Gallik asid 118 
Acide gallique 118 
Acidum gallicum 118 
Kaşu 118 
Cachou 118 
Kaşu tentürü 118 
Teinture de cachou 119 
Tinctura catechou 119 
Ceviz yaprağı 119 
Feuille de noyer 119 
Folia juglandis 119 
Ratanya kökü 120 
Racine de ratanhia 120 
Ratanhiae radix 120 
Ratanya şurubu 120 
Sirop de ratanhia 120 
Sirupus ratanhiae 120 
Ratanya tentürü 120 
Teinture de ratanhia 120 
Tinctura ratanhiae 120 
Ratanya hulâsası 120 
Extrait de ratanhia 120 
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Sayfa 

Extractum ratanhiae 120 
Tormentil rizomu 121 
Rhizom de tormentille 121 
Rhizoma tormentillae 121 
Bismut tuzları 121 
Bismut subnitras 121 
Sous - nitrate de bismuth 121 
Bismuthi subnitras 121 
Bismut subkarbonat 122 
Carbonate de basique de bismuth 122 
Bismuthi subcarbonas 122 
Bismut subgallat 122 
Sous - gallate de bismuth 122 
Bismuthi subgallas 122 
Bismut subsalisilat 122 
Salicylate basique de bismuth 122 
Bismuthi subsalicylas 122 
Bismut bitannat 122 
Bitannate de bismuth 122 
Bismuthi bitannas 122 
Tannismut 122 
Bismut tribromofenat  122 
Tribromphenate de bismuth 122 
Bismuthi tribromophenolas 122 
Bismut oksiiyodogallat 122 
Oxyiodogallate de bismuth 122 
Bismutum oxyjodogallicum 122 
Airol 122 
Öd Salgısını Arttıran ilâçlar 123 
Cholagogues 123 
Cholagoga 123 
Zeytin yağı 124 
Huile d'olive 124 
Tadil ve sterilize edilmiş zeytin yağı 124 
Huile d'olive neutralisee sterilisee 124 
Oleum olivae neutralisatum sterilisatum 124 
Öd Kesesini Boşaltanlar 125 
Helment Düşüren İlâçlar 125 
Anthelmintiques 125 
Vermifugues  125 
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Sayfa 

Aııthelmintica 125 
Vermifuga  125 
Şerit Düşüren İlâçlar 126 
Antitaenica 126 
Erkek eğreltiotu rizomu 126 
Fougere mâle 126 
Filicis rhizoma 126 
Erkek eğreltiotu hulâsası 127 
Extrait de fougere  mâle 127 
Extractum filicis  127 
Veteriner Hekimlikte kullanılan başlıca filiks  preparatlar 128 
Distol 128 
Filinol 128 
Egelin 128 
Hepatol 128 
Narağacı kabuğu 128 
Ecorce de grenadier 128 
Granati cortex 128 
Kuso çiçeği 129 
Fleur de cousso 129 
Koso flos  129 
Kamala 130 
Camala 130 
Felfelek  130 
Noix d'arec 130 
Semen aracae 130 
Solucan düşüren ilâçlar 131 
Antascarida 131 
Sine çiçeği 131 
Semen - contra d'Alp 131 
Flores cinae 131 
Horasanı 131 
Santonin 131 
Santonine 131 
Santoninum 131 
Kenopod esansı 132 
Esense de chenopode anthelmintique 132 
Oleum chenopodii anthelmintici 132 
Kenopodium'u havi antelmentik ilâçlar 133 
Vermolin 133 

— XXVI — 



Sayfa 

Canivermol 133 
Astinol 133 
Ascaridol yağı 133 
Verminekrin kapsülü 133 
Ascaridol «Bayer» 133 
Valutin 133 
Noemin 133 
Kebal 133 
Karbon tetraklorür 133 
Tetrachlorure de carbon 133 
Carbonei tetrachloridum 133 
Nekator 134 
Distofajin  134 
Afalon  kapsülleri 134 
Üniverm 134 
Karbon diklorür 134 
Tetrachlorethylene 134 
Carboneum dichloratum 134 
Karbon sülfür  135 
Sülfüre  de carbon 135 
Carboneum sulfuratum 135 
Solucan otu 135 
Tanaise 135 
Herba taneseti 135 
Solunum Sistemi İlâçları 135 
Balgam Söktüren İlâçlar 135 
Expectorants 135 
Expectorantia 135 
Alkali tuzlar 135 
Sodyum benzoat 135 
Benzoate de sodium 135 
Natrii benzoas 135 
Amonyum klorür 136 
Nişadır 136 
Chlorure d'ammonium 136 
Sel d'ammoniac 136 
Ammonii chloridum 136 
Anasonlu amonyak mahlûlü 136 
Liquerur ammoniacal anisee 136 
Liquor ammonie anisatus 136 
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Sayfa 

Mayi amonyum asetat 136 
Acetate d'ammoniaque liquide 136 
Ammonii acetas solutum 136 
Antimon bileşikleri 137 
Antimon pentasülfür  137 
Soufre  dore d'antimoine 137 
Pentasulfur  d'antimoine 131 
Stibii pentasulfidum 137 
Antimon trisülfür  137 
Trisulfure  d'antimoine 137 
Soufre  noir d.antimoine 137 
Stibii trisulfidum 137 
Madeni kırmız 137 
Kermes 137 
Kermes mineral 137 
Kurturucular ve Sponinler 137 
Poligala kökü 138 
Racine de polygala 138 
Senegae radix 138 
Poligala şurubu 139 
Sirop de polygala 139 
Sirupus senegae 139 
Quillaya kabuğu 139 
Panama kabuğu 139 
Ecorce de quillaya 139 
Cortex quillajae 139 
Sabunotu kökü 139 
Racine de saponaire 139 
Radix saponariae 139 
Sarsaparil kökü 139 
Saparna kökü 139 
Sarsapareille de Mexique 139 
Radix sarsaparille 139 
Çuha çiçeği 110 
Racine de primevre 140 
Radix primulae 140 
Balsamlar ve Terementiler 140 
Tolu balsamı 140 
Baume de tolu 140 
Balsamum tolutanum 140 

XXVIII — 



Sayfa 

Peru balsamı 
Baume de perou 1 4 0 

Balsamum peruvianum 
Asilbend 1 4 0 

Benjoin 1 4 0 

Benzoe 1 4 0 

Mia 1 4 1 

Styrax liquide 
Styrax liquidus 1 4 1 

Terementi 1 4 1 

Terebenthine 
Terebenthinae 
Terementi esansı 4 4 1 
Essence de terebenthine 
Oleum terebinthinae 
Terpinhidrat 
Terpin 1 4 2 

1 49 
Hydrate de terpıne 
Terpine 
Terpini hydras 1 4 2 

Okaliptüs yaprağı 1 4 2 

Eucalypti folium  1 4 2 

Feuille d' eucalyptus 
Okaliptüs esansı 

14^ 
Esence d'eucalyptus 
Oleum eucalypti 1 4 3 

Ökaliptol 1 4 4 

Eucalyptol 1 4 4 

Eucalyptolum 1 4 4 

144 
Niaouli esansı 
Gomenol 1 4 4 

Essence niaouli 4 4 4 

Gomenol 1 4 4 

Oleum niaouli I 4 4 
^ 145 îrıs rızomu 
Menekşe kökü 
Racine d'iris 1 4 5 

Iridis rhizoma 
Müsilajı ilâçlar 1 4 ® 
Mucilagineux — XXIX — 



Sayfa 

Mucilaginosae 146 
Meyan kökü 146 
Racine de reglisse 146 
Liquiritiae radix 146 
Meyan kökü usaresi 147 
Jus de reglisse 147 
Succus liquiritiae 147 
Musaffa  meyan kökü usaresi 147 
Jus de reglisse purifiee  147 
Succus liquritae depuratus 147 
Mürekkeb meyan kökü tozu 147 
Poudre de reglisse composee 147 
Pulvis liquiritiae compositus 147 
Sadrî enva 147 
Especes pectorales 147 
Species pectorales 147 
Racine de guimauve 147 
Altheae radix 147 
Hatmi yaprağı 149 
Feuille de guimauve 149 
Altheae folium 149 
Hatmi şurubu 149 
Sirop de guimauve 149 
Sirupus altheae 149 
Sığırkuyruğu çiçeği 149 
Bouillon blanc 149 
Verbasci flos  149 
Ebegümeci yaprağı 150 
Feuille de mauve 150 
Malvae folium 150 
Öksürükotu yaprağı 151 
Feuille de tussilage 151 
Farfarae  folium 151 
Keten tohumu 152 
Graines de 1in 152 
Lini semen 152 
îslanda likeni 153 
Lichen d'island 153 
Lichen islandicus ' 153 
Deniz kadayıfı  153 
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Sayfa 

Carragen 153 
Mousse d'îslande 153 
Salep tuberi 154 
Salep 154 
Salep tuber 154 
Zamklar 154 
Arabistan zamkı 154 
Gömme arabique 154 
Gummi arabicum 154 
Arabistan zamkı müsilajı 155 
Mucilage de gömme arabique 155 
Mucilago gummi arabici 155 
Zamk şurubu 155 
Sirop de gömme 155 
Sirupus gummi 155 
Kitre zamkı 155 
Gömme adraganthe 155 
Tracagantha 155 
Jelatin 155 
Gelatin 155 
Gelatinum 155 
Solunum Merkezini Uyaran İlâçlar 156 
Lobelya 156 
Lobelie enflee  156 
Herba lobeliae 156 
Lobelya tentürü 156 
Teinture de lobelie 156 
Tinctura lobeliae 156 
Lobelin hidroklorat 156 
Chlorhydrate de lobeline 156 
Lobelini hydrochloridum 156 
Karbon dioksid 157 
Acide carbonique 157 
Acidum carbonicum 157 
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SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİ UYARAN İLÂÇLAR 

(Aııaleptiques, Excitans, Analeptica, Excitantia) 

Santral sinir sisteminin muhtelif  cihazları analeptik (uyarıcı) ilâç-
lara karşı çeşitli hassasiyete maliktirler. Meselâ: Apomorfin  evvelâ ve 
münhasıran kusma merkezi üzerine, sonra da bunun yakınında bulunan 
solunum merkezine tesir eder. Çeşitli duyarlıkları hasebiyle çeşitli tesir 
noktaları birbirinden farklı  reaksiyon verirler. Bu ilâçlar ekseriyetle 
santral sinir sisteminin muhtelif  noktalarına çeşitli tabiatta tesir ederler. 
Bu suretle ekseriya muayyen bazı merkezler üzerine durdurucu, bazıları 
üzerine de uyarıcı tesir yaparlar. Bunların fonksiyon  hasıl edici tesirleri 
ilgili organ üzerine eksitan tesirlerinden, yahut ait bulundukları organ 
veya sinirlerin uyarılmalariyle husule gelmeyip, tersine durdurucu me-
kanizmayı felce  uğratmakla olur. Fonksiyonun yükselmesi ya bu suretle 
doğrudan doğruya santral veya periferik  teııbih neticesinde, yahut da 
crganı besleyen sinirin uyarma yeteneğinin artması, veya sinapsın uya-
rılması, yahut da durdurma, veya bilvasıta organı tenbih etmesi ile olur. 

Bir çok maddeler az miktarlar halinde kullanıldığı takdirde evvelâ 
sinir sistemini uyarırlar, yüksek dozlar spazmoslar hasıl ederler, bilâha-
re yahut daha yüksek miktarları felç  ve ölüm husule getirir. Kafein  mün-
hasıran uyarıcı tesire maliktir. Kâfur,  Cardiazol, Coramin, Icoral ve 
Hexeton önce uyarıcı, toksik miktarları ise felç  yapıcı olarak tesir eder. 

Lobelin ve Apomorfin  küçük miktarlar halinde med. oblongata'daki 
bazı merkezleri uyarırlar. Meselâ: Lobelin solunum merkezini, Apomor-
fin  ise kusma merkezini eksite eder. Striknin, merkezi cihazdaki tepki 
taşıyan nörona tesir ederek normal halde mevcut bulunan durdurmayı 
gidererek, uyarıcı tesir hasıl eder. 

Fonksiyon bozuklukları önemli merkezi sinir kısımlarında, ezcüm-
le beyin kabuğundaki damar ve solunum merkezleri üzerine tehlikeli du-
rum doğurabilirler. Beyin kabuğu üzerine olan bu tesirinden dolayı zafi-
yet, apathie husule gelir ve sonra çizgili kaslar tonusunu kaybeder ve 
neticede damar, solunum kollapsı husule gelir. 

Yukarda adları geçen ilâçlar, santral sinir sistemini uyarırlar ve 
uyandırıcı tesire maliktirler. Bunlar aynı zamanda dolaşım ve solunum 
üzerine de uyarıcı tesir yaparlar. 
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(Tablo 1) 

Ö N E M L İ A N A L E P T I K L E R 

M A D D E 
Uyandırıcı 

T e s i r P e r i f e r T e s i r 
D Ü Ş Ü N C E L E R M A D D E 

tesir Damar 
merkezine 

Solunum 
merkezine 

Kalbe Diğer organlara 
D Ü Ş Ü N C E L E R 

KAFEİN + + + + Diyüretik İyi, uzun tesirli analeptik 

STRİKNİN + + + 
yahut tali 

Per os stomahik Dolaşım üzerine ancak yük-
sek miktarı müessir. 

KÂFUR — + + felç  yapıcı Spazmos giderici 

KARDİAZOL + + + + + + + + den 
+ + + + (1) yahut tali 

Spasmos hasıl eden miktarı-
na dahi dayanılır. 

KORAMİN + + + + + + + + den 
+ + + + (1) yahut tali 

Bronşiyal salgıyı artı-
rıcı 

Aynı 

CO, % 5-8 + + + + + + Organizmada asid ve 
alkali arasındaki mu-
vazeneyi tanzim eder 

Her devrede inhalasyona 
müessir. 

LOBELİN — — + + + + Yüksek miktar-
ları felç  yapıcı 

Kalp üzerine toksik tesirin-
den dolayı deri altı ve vena 
içi dozları tefrik  edilmelidir. 

BENZEDRİN ve 
diğer uyandırıcı 

amineler 

+ + den + 
yahut tali 

Kuvvetli sempatikomi-
metik tesirlili 

(1-) miktarına nazaran (Eichhottz, F. — ye göre) 



KAFEİN, Cafeine  (Theine), Coffeinum 
Kafein  üç metilli bir ksantindir. Kahve, çay, kakao ve diğer bazı 

bitkilerde bulunur. 1819 da K u n g e tarafında  keşfedilmiştir.  Formü-
lü ve diğer ksantin sınıfı  ilâçlarla bağlantısı şudur : 

NH-
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I 

I 
oc 

c o 
I 
c -
II 
C -

NH CO 

-NH 

-N 
\ CH 

OC 
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NH 

•NH \ 

CH3y 

oc 

Xanthine 

— c — N H / 

Acide urique 

CO 

•CO 
I 
C NH 

CHN' 
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Theophylline 
DimeHıylxanthine 

-co 
I 
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.CH 
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cMjfl 
I I /CH, ı ı 

M  / 5 CH  r 

>CH 

NH: 

I 
CH 

CH 
I 

C- •NH 

N-
Cafeine 

Trimethlxanthine 
Th^obromine 

Dimethylxanthine Purine 

-N 

\ CH 

Görülüyorki kafeinin  asid ürik ile olduğu gibi teobromin ve teofilin 
ile de rabıtası vardır. 

Kafein,  kahvenin terkibinde % 1-2 oranında bulunur. Bundan başka 
Kola cevizinde % 3, Guarna pastada (Paulinea sorbilis) % 5, çay yaprak-
larında % 4 oranında vardır. Paraguay çayının, mate yapraklarının (llex 
paraguayensis) terkibine de dahildir. 

Fizik özelikler : Beyaz, parlak, iğilebilir, kokusuz, acımsı ibreler-
dir; 8 k. suda, 50 k. alkolde, 9 k. kloroformda  erir. Kafein  suda az eridi-
ğinden Hekimlikte suda kolay eriyen tuzları kullanılır. Bunların başlıca-
ları şunlardır : 

KAFEİN - SODYUM SALİSİLAT, Salicylate de cafeine  et de 
sodium, Coffeinum  cum natrii salicylas 

Kafein  ile sodyum salisilat'ın bir katışığı olup tahminen % 40 ora-
nında kafeini  ihtiva eder. 

Fiziksel Özelikler : Amorf,  beyaz bir toz veya hubeybî beyaz kütle-
dir. Kokusuz, lezzeti tatlımtrak acıdır: 2 k. suda, 50 k. alkolde erir. 

KAFEİN - SODYUM BENZOAT, Benzoate de cafeine  et de 
sodium, Coffeinum  cum natrii benzoas 
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Kafein  ile sodyum benzoat'ın bir katışığıdır. Tahminen % 36 oranın-
da Kafeini  ihtiva eder. 

Bunlardan başka hidrobromat, valeryanat, sitrat tuzları da var isede 
kolaylıkla parçalandıklarından fazla  kullanılmazlar. 

Tesiri : Kafeinin  lokal tesiri yoktur. Kas içi zerk edildikte, kasla-
rın sarkolemini bozar. Deri altı şırıngada şişlik hasıl edebilirse de, bu za-
manla emilerek kaybolur. 

1 — Kalbi eksite eder, sistolu kolaylaştırır. Kalbin mutlak kudre-
tini (Amel mihanikisini) arttırır. Arterlerin daralması hasebiyle kırmı-
zı kan basıncı artar. Kalb kası üzerine de tesir eder (Kalb kasının kasıl-
ması), kalb vurumları volum itibariyle azalır, nabız süratleşir, kalbin da-
marları genişler. 

Digitalisin tesirinden esaslı farkı,  kalbin faaliyetinin  artmasından 
mütevellit kalbin genişlemesinin azalmasıdır. Bundan başka kafeinin  da-
marlar üzerine olan tesiri bilvasıta kalbin çalışması üzerine de olur. Va-
somotor merkezin geçici, hafif  tenbihinden sonra damarlar genişler ki, 
bu genişleme belirli organlarda kendini gösterir. Bu arada koronar-, böb-
rek-, beyin damarları üzerinde tesiri (damarların genişlemesi) görülür. 
Kanın akışındaki mukavemet azalmakla kalb çalışması hafifler,  fazla 
miktarları, kan basıncını düşürür ve kalb çalışmasını azaltır, aritmiler 
hasıl eder, öldürücü miktarı kalbi diyastol devresinde durdurmakla ölüm 
husule getirir. 

2 — Santral sinir sistemine : 
a) Hissî (Duygusel) ve entellektüel merkezler üzerine beyin ve bil-

hassa. psihik merkezler tenbih olunur. İnsanlarda zihin açıklığını mucip 
olur. 

b) Vagus üzerine : (Kalbin yavaşlaması kısa sürer. Bunu müteakip 
kalbde tenbihlerin çabuklaşması sonunda nabız adedinde çoğalma görü-
lür) «Şu halde sempatik üzerine olan tesir vagus üzerine olanı örter ya-
ni meydana çıkmasına imkân vermez». 

c) Solunum merkezine, 
d) Vasomotor merkez üstüne (bilhâssa karın organlarının), 
e) Med. spinalis üzerinde (tepki yeteneği artar, bununla zehirlen-

mede, strikninle zehirlenmelerde görülen tetaniler husule gelir). 
3 — Accelerans sinirinin tenbihi, 

4 — Çizgili kasların mutlak kudretini arttırdığından doping olarak 
(yarış atlarında) kullanılır. Veratrinde olduğu üzere kasların çalışma 
yeteneğini yükseltir. 
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5 — Böbreklerin sekretorik hücreleri üzerine uyarıcı tesir yapmak-
la ve aynı zamanda böbrek damarlarını genişletmek suretiyle idrar mik-
tarını arttırır (diyüretik tesir). 

6 — Metabolizmayı uyarır. Vücut ısısı 0,5 - 1,5 santigrat artar. 
Kullanılması : Kalb ilâcı ve eksitan olmak üzere kullanılır. Ka-

feinin  kalbi tenbih etmek hassasından en ziyade zayıflıyarak  durmak 
tehlikesinde, sinkopta istifade  edilir. Deri altına 0,10 - 0,25 g, enfeksiyon-
lu hastalıklarda birdenbire fazla  miktarda kullanılması tehlikeli olabilir. 
0,10 g ile iktifa  doğrudur. Kafein  kalbin bilumum zafiyetlerinde,  akut 
kalb zafiyetlerinde,  ateşli, enfeksiyonlu  hastalıkların yürümeleri sırasın-
da, pnömoni gibi kalb kasının zarar gördüğü hallerde kullanılır. Kalb ka-
sının zaafı  hasebiyle genişlemiş hallerde kafeinin  sistolü daha kuvvet-
lendirmesinden istifade  ederiz. Yalnız miyokardın çok bozuk olmaması 
lâzımdır. Yoksa ilâcın tesiri ile daha şiddetli takallûs (kasılma) ederek 
kuvvet sarfetmesinden  dolayı iflâs  edebilir ve durur. Bunun için çok de-
fa  kâfur  ve coramin tercih edilmelidir. Sinir merkezlerini eksite etmesi, 
bu ilâcı bazı uyku ilâçları ile - (narkotik zehirler, meselâ morfin,  kloro-
form,  alkol) - zehirlenmelerde kullanılır. 

Beyin damarlarım genişletmesi, bazı yarım baş ağrılarında analje-
ziklerle verildiği zaman tesirini arttırır. Aynı zamanda bunların kalb üze-
rine olan zayıf  düşürücü tesirine mani olur. 

Kafein  ve diğer ksantin türevleri ki, teobromin, teofillin  idrar sök-
türücü (diyüretlik) olarak Ascites'lerde dijitale tercih olunurlar. Eğer 
ascites'in menşeli kalbe bağlı olmayıp karaciğer ve böbrek hastalıklarına 
merbut ise yine müteessirdir. Kalbe bağlı ise su toplamalarda (ascites'-
lerde) başarı ile kullanılabilir. 

Kafein  diyüretik olarak maksima bir defada  0,5 g, günde 1,5 g şı-
rıngalık eriyiği maksima bir defada  lcm3 (0,25 g), günde 3 cm3 (0,75 g) 
şırınga edilir. 

Kafein  - sodyum benzoat, kafein  - sodyum salisilat maksima bir de-
fada  1 g ve günde 3 g kullanılır. 

TERKİBİNDE KAFEİN İHTİVA EDEN BAŞLICA DROGLAR 

KAHVE, Cafe,  Kafee 

Kahve evvelâ Habeşistan'da bulunmuş, sonra Arabistan'a getirilmiş-
tir. Şimdi diğer memleketlerde ve bu arada yurdumuzda da yetiştiril-
mektedir. 
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Kahve R u b i a c e a e «Kökboyaları» familyasından  Coffea  arabi-
ca'nın meyvası olup kavrulmuş olduğu halde (Coffea  usta) kullanılır. 
Kahve tahminen terkibinde % 1-2 kadar kafeini  ihtiva eder. Bundan baş-
ka kaffeon  (caffeon)  adında bir esans, % 5 kadar da taneni ihtiva eder. 
Kahvenin tesiri bu sebeple kafeininkinden  biraz farklıdır.  Taneni havi 
olması dolayısiyle hafif  dezenfektan,  peklik yapıcı tesirlere maliktir. 
Kahve damarların genişlemesini mucip olur. Kalb vurumları ağırlaşır, 
sistolik zamanı uzatır, kalbin kasılmaları kuvvetleşir. Aynı zamanda 
kalb, solunum ve beynin tenbihini mucip olur. 

Tesiri : İnsanlarda keyiflendirici  olarak kullanılır. Taneni ihtiva 
ettiği cihetle bütün alkaloitlerle vukua gelen zehirlenmelerde panzehir 
(zehir bozan) olmak üzere kullanılır. 

Kahve uyarıcı olmak üzere bilhassa kollaps'larda, tehlikeli kalb za-
fiyetlerinde,  narkotik zehirlenmelerde (Alkol, Kloroform,  v.s.) kullanı-
lır. Bundan başka hafif  sürgün (İshal) olaylarında da peklik yapıcı ola-
rak verilir. 

Dıştan : Veteriner Hekimlikte antiseptik olmak üzere serpme tozu 
şeklinde ve iyodoformum fena  kokusunu gidermek maksadı ile, koku dü-
zeltici (Corrigens) olmak üzere kullanılır. Küçük hayvanların kusmaları-
na karşı da muvaffakiyetle  kullanılabilir. 

Kullanılışı : Hayvanların büyüklüklerine ve hazırlanan infusyonun 
yoğunluğuna nazaran bir tatlı kaşığından yarım litreye kadar kullanılır. 

ÇAY, The, Thea 
Çay, Thea chinensis denilen bitkinin yapraklarıdır. Bu bitki Çinde 

bulunmuştur. Şimdi bir çok memleketlerde ve bu arada yurdumuzda da 
yetiştirilmektedir. T h e a c e a e «Çaylar» familyasından  olup bir çok 
türleri vardır. 

Yaprakların terkibinde bir tanen, zamk ve reçine mevcuttur. Tesirli 
maddesi Theine'dir. Yapraklarda % 2-3 kadar bulunur. Az miktarda te-
ofillini  de ihtiva eder. 

KOLA TOHUMU, Noix de cola, Semen colae 

Sterculiaceae «Kola ağaçları» lerden olan bu bitki 15 - 20 metre ka-
dar yükseklikte bir ağaçtır. Dalları toprağa kadar sarkar. Taneleri yassı, 
büyük, kırmızı-sarı renklidir. 

Tanelerin terkibinde % 2-3 kadar kafeini  ve % 0,02 teobromini ihtiva 
eder. 
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KAKAO, Graines (Feves) de cacao, Semen cacao 
Malvaceae «Ebegümecigiller» familyasından  Theobroma cacao de-

nilen ağacın taneleridir. Antil adalarında ve Batı Amerika'da yetişir. 
Meyvaları büyüktür. Her bir meyvada 20 - 30 kadar badem büyüklüğün-
de tane mevcuttur. 

Tanelerin terkibinde % 40-45 oranında kakao yağı bulunur. Bundan 
başka % 20 nişasta, % 10 azotlu bir madde vardır. Kafein  az bulunur. 
% 1-2 kadar da teobromin mevcuttur. 

PARAGUAY ÇAYI, Mate, The dıı Paraguay, Folia Mate 
(Herba IIicis paraguayensis) 

Aquifoliaceae  familyasından  Ilex paraguyensis denilen sarmaşığın 
tanelerinden elde edilir. Brezilya'da yetişir. Terkibinde % 5 kadar kafeini 
ve taneni ihtiva eder. Eskitan ve peklik yapıcı olmak üzere 1-5 g mikta-
rında kullanılır. 

TEOBROMİN, Theobromine, Theobromimum 

Teobromin, bir çok bitkilerde ve bilhassa Theobroma cacao denilen 
ağacın tanelerinde bulunur. Çayda, kahvede ve kola tanelerinde pek az 
miktarda vardır. Aynı zamanda sentez yolu ile de elde edilir. 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrî, acı lezzetli bir tozdur; suda az erir, 
alkali ve asitli sularda kolaylıkla erir. 

Tesiri : Teobromin'in kalb ve damarlara tesiri kafeinden  zayıftır. 
Damarlar periferik  tesirle genişler, vasomotor merkeze tesiri hafiftir.  Bu 
suretle kalb, böbrek ve beyin damarları perifer  tesirle genişler. Koronar 
spazma karşı kullanılır. 

Diyüretik olmak üzere kullanılır. Kafeinde  olduğu tarzda aynı has-
talıklarda kullanılır. Yalnız buradaki tesiri zayıftır. 

Dozu : İçerden günde 3-5 defa  0,15 - 0,3 - 0,5 g. 

TEOBROMİN - SODYUM SALİSİLAT, Salicylate de sodium et de 
theobromine, Theobromino-natrio-salicylas (Diuretine) 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz (hemen), tatlımsı tuzlu lezzetli bir 
tozdur: 1 k. suda ve 50 k. alkolde erir. 

Teobromin sodyum salisilat, hava temasında tedrici olarak karbon 
oksid almakla teobromine ayrışır ve suda erimez bir hal alır ve özel bir 
koku saçar. 
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Santral sinir sistemine tesiri kafeinden  azdır. Metabolizmayı çoğal-
tır. Solunumu uyarır, vücut hararetini yükseltir. Fakat bunlar kafeine 
nazaran zayıftır.  Böbrek damarları üzerine yaptığı perifer  tesirle bunları 
kuvvetli olarak genişletir. Bunun neticesinde idrar miktarını arttırır. Di-
yüretik olmak üzere ve kafeinin  kullanıldığı hallerde kullanılır. Yalnız 
buradaki tesiri ondan zayıftır. 

Dozu : Teobromine nazaran bir misli yüksek miktarda olmak üzere 
kullanılır. 

Kullanılış tarzı : Toz yahut eriyik şeklinde, en iyisi tablet tarzında 
kullanılır. 

TEOFİLLİN, Theophylline (Theocine) 

Teofillin,  renksiz, hafif  acı lezzette, ibre tarzında, su ve alkolde 
güçlükle eriyen bir tozdur. Çay yapraklarının terkibine dahildir. Teobro-
minin aynı tesirine malik olup aynı maksatla kullanılır. 

TEOBROMIN - SODYUM ASEFAT (Agurin) 

Agurin, beyaz, kokusuz, sodalı acı lezzetli, sulanan bir tozdur; suda 
erir, kaynar suda daha kolaylıkla erir, alkolde erimez. Terkibinde en az 
% 60 teobromini ihtiva eder. 

Tesiri : Diyüretik tesire malik olup bilhassa böbreğe bağlı bulunan 
hidropslarda kullanılır. 

THEOBROMOSE. Litium teobrominat. % 3,7 kadar litiumu ihtiva 
eder. 1/2 k. suda erir. Diyüretik tesiri teobromininkinden 4 defa  kadar 
daha şiddetlidir. Bir defada  0,15 g , günde 0,6 g miktarında kullanılır. 

KÂFUR, Camphre, Camphora 
H 

HzC C QHt 
CHyC- CHS | . 

HjC C CO 
C H3 

Kâfur 

Kâfur  eski bir Çin ilâcıdır. Altıncı yüzyılda Araplar tarafından  Av-
rupaya sokulmuştur. Tabiî ve polarize ziyayı sağa çeviren kâfur,  bir çok 
esanslarda mevcuttur. Büyük bir ihtimal ile terpen'in oksidlenmesi ile 
teşekkül eder. Tedavi maksadı ile kullanılan Kâfur  Lauraceae «Te-
fengiller»  familyasından  Laurus camphora yahut Cinnamomum cam-
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phora odununun süblimasyon suretiyle tasfiye  edilmiş distilasyon ürünü-
dür. 

Bu bitki Çinde, Japonya'da ve Borneoda yetişen bir ağaçtır. 40 m 
yükseklikte, 3 m kalınlıktadır. 

Şekil 1. Cinnamomur» camphora 

Sentez suretiyle Pinen Cm Hı6 den oksidasyon suretiyle elde edilir ki, 
bu cisim terementi esansının müessir maddesidir. 

SENTETİK KÂFUR, Camphre synthetique, 
Camphora synthetica 

CmHioO 

Fizik özelikler : Renksiz veya beyaz, özel ve keskin kokulu, ya-
kıcı, acımsı ve sonra serinletici lezzetli parçalar, veya beyaz, billûrî toz-
dur; suda pek az, kloroformda,  alkolde ve katı yağlarda ziyade erir. 

Sentetik kâfur  polarize ziyayı hiç çevirmez veya pek hafif  çevirir. 
TABİİ KAFUR : Renksiz veya beyaz, özel ve keskin kokulu, yakıcı 

biraz acı ve sonra serinletici lezzetli, billûrî kütleler veya beyaz billûrî 
tozdur; takriben 600 k. suda, 1 k. alkolde, 4 k. zeytin yağında, 1,5 k. 
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terementi esansında, 0,4 k. eterde, 0,25 k. kloroformda  ve 0,5 k. asetik 
asidde erir, alkalilerde erimez. 

PREPARATLARI 

KAFUR TENTÜRÜ (Kâfurlu  ispirto), Teinture de camphre 
(Alcool camphre), Tinctura camphorae (Spiritus camphoratus) 

Fizik özelikler : Kâfur  tentürü renksiz, berrak, kâfur  kokulu ve 
lezzetli bir sıvıdır. Terkibi bir k. kâfur  ve 9 k. alkolden ibarettir. 

ŞIRINGALIK KUVVETLİ KÂFURLU ZEYT, Huile camphree 
forte  injectable, İnjectabile camphorae fortius 

Fizik özelikler : Berrak ve keskin kâfur  kokulu bir yağdır. Her 
santimetre küpünde 0,20 g kâfur  ihtiva eder. 

ŞIRINGALIK KÂFURLU ZEYT, Huile camphree injectable, 
injectabile camphorae oleosum 

Fizik özelikler : Berrak ve keskin kâfur  kokulu bir yağdır. Her 
cm3 ünde 0,1 g kâfuru  ihtiva eder. 

KÂFURLU AMONYAK LINİMENTİ, Liniment ammoniacal 
camphre, Linimentum ammoniae camphoratum 

Fizik özelikler : Beyaz renkli, koyu kıvamlı, amonyak ve kâfur 
kokulu bir sıvıdır. 

Terkibi 5 k. dövülmüş kâfur,  55 k. zeytinyağ, 18 k. hindyağı, 22 k. 
amonyak eriyiği, 0,1 k. tıbbî sabundan ibarettir. 

OPODELDOK, Baume d'opodeldoc, Linimentum opodeldoc 

Fizik özelikler : Hemen renksiz, cüz'î bulanık, vücut hararetinde 
eriyen katı bir kütledir. 

Terkibi : 40 k. tıbbî sabun, 10 k. kâfur,  420 k. alkol, 2 k. kekik esan-
sı «01. thymi», 3 k. biberiye esansı «01. rosmarini», 25 k. amonyak mayi-
inden ibarettir. 

KAMFORIK ASİD, Acide camphorique, Acidum camphoricum 
C10H16O4 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrî, küçük, kokusuz, hafif  lezzetli safi-
halardır; 150 k. soğuk suda, 20 k. kaynar suda ve kolaylıkla alkolde erir. 

İçerden 1-2,0 kaşe içinde olmak üzere uykuya girmeden evvel alınır. 
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TOZEDİLMİŞ KAFUR, Camphora trita. Alkol yahut eterle ıslatıl-
mak suretiyle toz haline getirilen kâfur. 

KÂFURLU SU, Aqua camphorata. Kâfurun  binde 1-2 oranındaki su-
daki eriyiğidir. 

KÂFURLU SİRKE, Acetum camphoratum. Terkibi 1 k. kâfur,  9 k. 
alkolde (% 90) eritilir, üzerine 18 k. dilüe asetik asid (% 30) ilâve edilir, 
sonra 72 k. su katılır. 

MONOBROM KÂFUR, Camphre monobrome, 
camphora monobromata 

CıoHısBrO 
Kâfurun  bir hidrojeni yerine bir Brom girmiştir. 
Fizik özelikler : Hafif  kâfur  kokulu, acımsı lezzetli, şeffaf,  bü-

yük billûrlardır. Suda erimez, alkolde, eterde erir. Buna yanlış olarak 
Bromure de camphre da deniyor. 

Tesiri : Brom ve kâfurun  tesirlerinin hasılası gibidir. Tıbbî mik-
tarları çarpıntıları durdurur. Sükûnet ve uyku verir. Baş dönmesine iyi 
gelir. 

KÂFURUN TESİRİ : 
Lokal tesir : Lokal olarak deriyi eksite eder ve hiperemi hasıl 

eder, hissiyeti azaltır, hafif  antiseptik tesiri de vardır. Güvelere karşı te-
siri kuvvetlidir. 

Dıştan : Deri, mukoza ve yaraları irkiltir, içerden fazla  miktarda 
alındıkta sindirimi bozar, mide yangısı hasıl eder. Beyin korteksi ve de-
rinde bulunan merkezler, dolağım ve solunum merkezi kâfur  vasıtasiyle 
eksite edilir. Felç yapan zehirlerle mücadelede kâfur  merkezi felç  hal-
lerinde hayat verici tesire maliktir. 

Kâfurun  kalb üzerine doğrudan doğruya uyarıcı tesiri yoktur. Tok-
sik miktarları psihik uyarma ve spazm nöbetleri hasıl eder ki, bilâhara 
felce  inkılâbeder. Kâfur  iptidaî bir kalb ilâcı değildir. Aynı tarzda bun-
dan sonra gözden geçireceğimiz Cardiazol, Coramin ve İcoral'de de durum 
aynıdır. Çünkü bunlar kloralhidrat ile durdurulan kalbi tekrar harekete 
getirmezler. Bunlara karşılık Kafein  ve Adrenalin kalb durmasını gide-
rirler. Bu sebepten ötürü bunlar kalb analeptiği olmak üzere akut kalb 
zafiyetlerinde,  akut dolaşım zafiyetlerinde,  kollaps suretiyle vasomotor 
merkezin felcinde  yahut iptidaî olarak teşekkül eden damar felçlerinde 
kullanılırlar. Aynı zamanda bunlar uyandırıcı özeliğe de maliktirler. De-
rin olmıyan narkozu giderirler veya kısmen kısaltırlar. 
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Kâfurun  tesirinin çabuk ve kati olmaması hasebile daha çabuk tesir 
eden ve tesirleri kati olan analeptikler kullanılır. Bunlar vasomotor mer-
kez, solunum merkezlerinin felçlerinde,  ezcümle narkozlarda, karbon ok-
sidle zehirlenmelerde ve diğer zehirlenmelerde, enfeksiyonlu  hastalıkla-
rın yürümeleri sırasında husule gelen kollaps ve bunun neticesi kanama-
larda, üremilerde kullanılır. Fiyevrili olaylarda kâfurun  orta miktarları 
vücut hararetini düşürür. Kâfur  septik fiyevrilerde  özel bir tesire ma-
liktir. Kâfur  antiseptik özelliğe de maliktir. Ezcümle septisemi ve piyemi 
etmenleri üzerine de müessirdir. 

Emilmesi sağlam deriden de olur, aynı zamanda mukoza, deri altı 
bağ dokusu ve yaralardan da geçer. Organizmada kısa bir müddet içinde 
oksitlenir ve kısmen glukronik asidle çift  parçalanmaya uğrar ve kamfo-
glikuronik asid halinde vücuttan atılır. 

Kullanılması : Beyin, solunum ve vasomotor merkez eksitanı ol-
mak üzere kullanılır. Ticarette mevcut % 10 ve 20 oranındaki şırıngalık 
kâfurlu  zeyt halindeki preparatı deri altı yolla verilir. 

Kalb zafiyetini,  fibrilâsyonu  gidermek, solunum merkezini uyandır-
mak, bronşların ifrazlarını  düzeltmek için kullanılır. Senkop vak'aların-
da umumî eksitan gibi faydalıdır.  İntanlı hastalıklarda ve zehirlenmeler-
de kalbin faaliyetinin  bozulduğu zaman kâfurlu  zeyt şırıngaları yapılır. 
Pnömoni tedavisinde akciğer antiseptiği ve kalb eksitanı gibi saatte 0,1 -
0,2 g kâfur  şırınga edilir. 

Hekseton, kâfurun  kimyasal ve farmakolojik  yakın bir benzeri olup 
yağ kıvamında bir sıvıdır. Suda pek az erir. Sodyum salisilat'ın % 10 eri-
yiğinde erir. Eriyikleri bununla % 1 ve 10 oranında hazırlanır. Birincisi 
vena içi, ikincisi de kas içi yolla kullanılır. 

Hekseton ticarette 1 ve 5 cm3 liik ampullerde ve % 1 ve 10 oranında 
eriyik şeklinde bulunur. 1 cm3 lük ampuller 0,01 g heksetonu havidir. 

KÂFUR YERİNE GEÇEN PREPARATLAR 

HEKSETON, Hexeton 

H 
Hexeton 
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Tesiri : Kâfurun  tesirine benzer, ondan üç defa  kadar daha şiddet-
lidir. Kan basıncını daha çok çıkarır. Solunum merkezini daha şiddetle 
eksite eder. % 10 nisbetinde sodyum eriyiğinde erimesi ve tesirinin kâfu-
ra nazaran çabuk ve kuvvetli olması gibi faydaları  havidir. Kan dolaşı-
mı ve solunum üzerine saatlerce süren ve sür'atle kendini gösteren bir 
uyarma hasıl eder. 

Kullanılması : Kalb ve dolaşım zafiyetlerinde,  bilhassa bunların 
ağır şekillerinde, solunum cihazının akut ve kronik hastalıklarında, 
uyku ilâçları ile zehirlenmelerde, kollaps vr.k'alarmda kullanılır. Vena içi 
% 1 lik eriyiğinden 1 cm3 ve kas içine de % 10 luk eriyiğinden 2 cm3 zerk 
suretiyle kullanılır. Ağızdan yemeklerde alınmak üzere 0,10 g lik incileri 
vardır. 

KORAMİN, Coramine, Nikethamide 

Fizik özelikler : Renksiz veya sarımsı, yağlı, hemen kokusuz, 
hafif  acı lezzetli bir sıvıdır. Su ile her oranda karışır. 

Tesiri : Kâfura  benzer tesirlidir. Kâfur  ve kardiazol'un kullanıl-
dığı hallerde kullanılır. Koramin per os verildiği gibi deri altı, kas içi ve 
vena içi yollarla da verilebilir. Bir eksitan olup kan dolaşımını ve solunu-
mu eksite eder. 

N 
Koramin 

Koramin, kan dolaşımı ve solunum eksitanı olmak üzere narkotik ze-
hirlerle, barbiturik asid türevleri ile zehirlenmelerde, asfeksilerde,  emfi-
zemde kullanılır. 

Koramin % 25 oranında eriyik şeklinde ve 1,5 cm3 lük ampullerde 
bulunur. Keza, per os kullanılmaya yarayan % 25 lik eriyiği de vardır. 
Günde 3-4 defa  XV - XXX damla per os, veya 1-3 ampul kas veya vena 
içi zerk edilir. Vena içi şırınga ağır yapılmalıdır. 

KARDİAZOL, Cardiazol, Metrazol, Leptazol 

Kardiazol sentetik bir tetrazol türevidir. Schmied ve Heidelbrant ta-
raflarından  tedaviye sokulmuştur. Bir Pentametilen tetrazoldur. 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrî, kokusuz, hafif  acı lezzetli bir toz-
dur; su ve alkolde çok erir, eriyiği hararette sterilize edilebilir. 
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Tesiri : Kardiazol eriyiği hafif  antiseptikdir. Emilmesi çabuk olur 
ve emilme midede başlar. Atılması da sür'atle vukua gelir. Sebebi büyük 
bir ihtimalle karaciğerde çabuk değişir. Bu sebepten tesiri kısa sürer. 

^CH—Chz—N—/V^ 
C H , ^ | > 

CH*—CH2 — C = N 

Kardiazol 

Hayvanlarda az miktarı eksitasyon, fazla  miktarı çırpınmalar hasıl 
eder. Dimağın korteksi çıkarılmış hayvanlarda ihtilâcî koşma hareket-
leri hasıl eder. Bu hal orta sincabı çekirdeklerin de tenbih edildiğini gös-
terir. Kardiazol narkotiklerin uyuşturucu tesirlerini giderir. Kardiazol'-
un hasıl ettiği ihtilâçları (çırpınma) da uyku ilâçları durdurur. 

Kullanılışı : Kardiazol bilhassa akut kalb zafiyetlerinde,  akciğer 
yangılarında kullanılır. Intanlı hastalıklarda gelen kollaps vak'aların-
da, zehirlenmelerde, kalb fibrilasyonlarında,  Cheyne - Stokes solunumun-
da kullanılır. 

Kardiazol'ün kâfura  tercih noktaları suda kolaylıkla erimesi ve lokal 
irkiltici mahzurun bulunmamasıdır. 

Kardiazol muhtelif  zehirlerle durdurulmuş olan kalbi yeniden hare-
kete getirir. Meselâ : Ouabain ile durdurulan kalb, Kardiazol ile yeniden 
atmaya başlar. Kardiazol ilâvesi Ouabaîne karşı dayanışmayı arttırır. Fa-
kat kardiazol'ün en önemli tesiri merkezleredir. Kardiazol bilhassa bir 
sebeple kan tazyiki düşmüş hayvanlarda tansiyonu yükseltir ve dolaşan 
kanın sür'atini arttırır. Kardiazol'ün tesiri ile bütün sinir merkezlerinde 
kan deveranı (dolaşımı) hızlanır. 

% 10 eriyiği ağızdan alınmak için, şişe içinde veya deri altına şırın-
ga edilmek için ampullerde (bir ampul 0,1 g) bulunur. 0,1 lik tabletleri 
de vardır. Günde 3-5 defa  XX damla verilir. Uyku ilâçlarıyla vukua ge-
len zehirlenmelerde uyandırıcı ilâç olmak üzere ve bütün derin narkozlar-
da (narkozun derinlik derecesine göre bir kaç defa  veya saatte 0,5 - 2 g 
= 5 - 2 0 cm3 % 10 eriyiğinden) kullanılır. 

Ticarette bulunan kardiazol preparatları : Çabuk ve devamlı tesire 
malik bulunan Cardiazol - Ephedrine, Cardiazol - strophantine, Cardiazol 
- Veritol, Cardiazol-Quinine, Cardiazol - Dicodid'dir. 

İKORAL, tcorale 
îkoral, lobeline yakın sentetik bir A bazı ile, efedrine  yakın sente-

tik bir B bazı katışığıdır. Oran 1 = 4 dür. Merkezî ve periferik  analep-
tik tesirleri birleştirmiştir. 
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İkoral, kalbi ve solunumu eksite eder. Kan basıncını yükseltmesi 
uzunca bir zaman devam eder. Ticarette % 5 eriyik şeklinde bulunur. 

NEOSPİRAN, Acide pthalique - diethylamid 

Neospiran, 1935 yılında Haffner,  Schelloııg ve Baetner taraflarından 
tedaviye ithal edilmiştir. Neospiran merkezî sinir sisteminin kuvvetli bir 
eksitanıdır. Dolaşım ve solunum üzerine pentazol (kardiazol) ve niket-
hamide (coramine) e benzer tesir yapar. Vena içi tatbikte tesiri tahmi-
nen 15 dakika kadar sürer. Bilhassa uyku ilâçları ile vukua gelen zehir-
lenmelere karşı kullanılır. 

Dozu : 0,1 g lık ampullerinden günde bir kaç ampul verilir. 

Cycliton Acide dimethylisoxazolcarbonique-diethylamid'dir. 1947 yı-
lında Frommel tarafından  tedaviye sokulmuştur. Vasomotor ve so-
lunum merkezleri üzerine Coramine benzer tesir icra eder. 

Ticarette % 25 eriyiği ve paranteral yolla kullanılmaya mahsus am-
pulleri vardır. 

Eriyiğinden 25-50 damla per os, ampullerinden de 1-2 ampul zerk 
suretiyle kullanılır. 

iradeye tabi çalışmaları düzenleyen sinil sistemi yanında genel ola-
rak buyrultuya bağlı olmayan bir sinir sistemi daha vardır ki bu Auto-
nom, Vejetatif  sinir sistemidir. Bu sistem organların vejetatif  işlerinin 
uygun bir tarzda yapılmasını sağlar. İradeye doğrudan doğruya merbut 
bulunmayan Autonom sinir sistemi kalbin hareketlerini, kan dolaşımını, 
solunumu, sindirim çalışmasını, birçok bezlerin salgılarını, metabolizma-
ları düzenler ve iradeye tabi değildir. Bu sistemin merkezi, merkezî si-
nir cümlesinde beyinin kökünde ve omur iliktedir. Autonom sinir sistemi 

o 

Neospiran 

CYCLİTON 

AUTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 
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anatomik ve görevsel iki lif  katagorisine (cins) maliktir. Çıktıkları yer 
itibar nazarına alınarak Kraniobulber ve Sakral sistem denilen birinci 
katagori Parasempatik adı altında adlanır. Omur iliğin göğüs ve bel kıs-
mından (Pars - thoracalis lumbalis) çıkan ikinci katagoriye de sempatik 
denir. 

Şekil 2. Autcnom sinir sisteminin şeması (Langley, Meyer-
Gottlieb ve diğerlerine göre Eichholtz F. den alınmıştır) 

Buna nazaran Autonom sinir sistemi 1) Sempatik, 2) Parasempa-
tik olmak üzere ikiye ayrılır. Bu iki lif  katagorisi gidecekleri organlara 
- (bağırlar, bezler, düz kaslar, beden boşlukları ve derinin damarları) -
erişmeden periferik  vejetatif  ganglionlara uğrayıp sonra yollarına devam 
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ederler. Merkezî organlardan gangliona kadar olan lif  kısmına Pregang-
liyoner lif,  gangliondan varılacak organa kadar olan kısmına da Post-
ganglioner lif  denir. Preganglioner lifler  bir çok gangliondan geçebilirler, 
yalnız yeni nörona varış ve çıkış ancak tek ganglionda vukua gelir. 

Yukarda zikredilen organların bir çift  înnervation görevleri (Merke-
zî sinir sisteminden çıkan tenbihin sinir vasıtası ile bir organa intikali) 
vardır. Görev bakımından sempatik ve parasempatik lifler  çok defa  bir-
birinin zıttı, antagonisti vazife  görürler. Parasempatikler durdurucu ol-
dukları zaman sempatikler çabuklaştırıcı, yahut aksine yani sempatikler 
durdurucu oldukları zaman parasempatikler çabuklaştırıcıdırlar. 

Sempatikleri uyaran maddelerden meselâ adrenalin, parasempatiği 
periferik  felce  uğratan ilâçların tesir özeliğine - (atropin) - maliktir. 

Sempatiği felce  uğratan ilâçlardan meselâ sekale'mn yüksek dozu, 
parasempatiği uyaran maddelerden meselâ kolin, eserin ve pilokarpin gi-
bi sinirlerin nihayetlendiği organlarda aynı tesiri yaparlar. 

Fakat ne sempatik ve ne de parasempatik sinirler bütün vazifelerin-
de aynı tarzda çabuklaştırıcı veya durdurucu değillerdir. Böylece vagus 
vasıtası ile kalb hareketleri durur, buna karşılık barsak hareketleri ça-
buklaşır. 

Sempatik sinirlerin uyarılması ile çeşitli organlarda husule gelen be-
lirtiler adrenalinin bu organlarda yaptığı tesirin ayııı olduğundan adrena-
linin tesirine Sympaticomimetique ve sempatiklerin tesirlerine de Adre-
nergique denir. 

Parasempatiklerin uyarılması ile muhtelif  organlarda husule gelen 
değişiklik kolinin bu organlardaki tesirinin ayııı olduğundan kolinin bu 
tesirine Parasympaticomimetique, ve parasempatiklerin tesirine de Cho-
linergique denir. 

Autonom sistem ilâçlarının nasıl ve nerelere tesir ettiği son yılların 
çalışmaları ile daha iyi anlaşılmaya başlamış ve bu husustaki düşünce ve 
kanaatler hayli değişmiştir. Bu çalışmalara başlangıç teşkil eden Otto 
Loewi'ııin 1921 deki önemli deneyi şudur: izole edilmiş kurbğa kalbinde 
vagus tenbih olunursa bilindiği üzere kalb yavaşlar ve durur, (vagus te-
siri) . Vagusu tenbih edilen kalbin içindeki mayi diğer bir kurbağa kalbi-
ne aktarılırsa bu kalbde de aynı vagus tesiri görülür. Şu halde birinci 
kurbağa kalbinde vagusun tenbihi kalbi yavaşlatıp durduran bir madde-
yi meydana çıkartıyor, demektir. Sonradan yapılan araştırmalar bu va-
gus maddesinin Astilkolin olduğunu göstermiştir. Parasempatiklerin uya-
rılması esnasında teşekkül eden asetilkolin bu liflerin  nihayet bulduğu 
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düz kas veya bez hücrelerine tesir ederek uyarma veya durdurma hasıl 
eder. 

îstirahatte bulunan bir organda asetilkolin inactif  ve oynak bir bile-
şik halindedir (Asetilkolin prekursor). Sinirin uyarılması bu maddeden 
asetilkolini serbest hale kor ve bu sebeple organ faaliyete  geçer. Bundan 
dolayı bir sinirin tenbihi ancak kısa bir zaman müessir olur. Çünkü bu es-
nada asetilkolinin önemli bir kısmı yine prekursor bir şekil alıp hemen 
asetilkolin teşkiline amade bir durumda bulunur, böylece devamlı bir ase-
tilkolin teşekkül ve ayrışması devam edip gider. 

Sempatik postganglioner liflerde  uyarmayı nakleden kimyasal fak-
tör ise adrenalin veya buna yakın bir madde (Sympatine) dir. Burada 
bir amino oksidazm teşekkül eden sempatini çabuk ayrıştırdığı zan olun-
maktadır. 

Tesirini asetilkolinle yapan sinirlere choliııegique ve adrenalinle ya-
panlara da adrenergique denir. 

AUTONOM SİNİRLERİN TENBİHİNDE ORGANLARIN 
CEVAPLARINI GÖSTERİR TABLO 

ORGAN SEMPATİK 

Göz 

Tükrük bezleri 
Bronşlar 
Kalb 

Damarlar 

Özöfagus,  Mide 
barsak 
Sidik torbası 
Döl yatağı 
Böbrekler 
Böbreküstü kapsül 

Metabolizma 

Pupille dilatatöıünün tenbihi, 
pupille genişlemesi 

Lüzucî bir tükrüğ'in artması 
Genişleme 
Vurumların çabuklaşması, ko-
ronar damarların genişlemesi 
Deri, mukoza ve bağır da-
marlarının daralması 
salgının azalması, peristal-
tiğin durması, 
Sfinkterin  kasılması, 
Kontraksion 
sidik salgısının durması, 
Adrenalin ifrazının  tenbihi, 
kan şekerinin artması 
dissimilasyonun yükselmesi 

PARASEMPATİK 

Pupille sfinkterinin  ve siliaris 
kasının tenbihi, pupille da-
ralması, mutabakat ispasmozu 
su gibi bir tükrüğün artması 
daralma 
Vurumların ağırlaşması, ko-
ronar damarların daralması 
Deri, mukoza ve bağır da-
marlarının genişlemesi 
salgının ve peristaltiğin 
artması 
Detrusor'un kasılması. 

t 
sidik salgısının artması, 
İnsülin ifrazının,  kan şekeri-
nin düşmesi 
assimilasyonun yükselmesi 

Sempatiğin artmış bulunan uyarma haline Sympaticotonie, vagus'un-
kine Vagotonie denir. Bir çok maddeler (adrenalin, efedrin  ve tiramin gi-
bi) sempatik sinir sisteminin uyarılmasında olduğu tarzda tesir ederler, 
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bunlar sympaticomimetique'dirler. Pilokarpin, eserin ve çeşitli kolin es-
terleri parasempatiğin uyarılmasında olduğu tarzda tesir ederler, bunlar 
da parasempaticomimetique'dirler. 

Sempatik siniri felce  uğratan ergotoksin, ergotamin, yohimbin, v.s. 
maddelere de parasempaticolytique adı verilir. Buraya atropin gurubu 
Haçlar dahildir. 

SEMPATİK SİSTEM UYARAN İLAÇLAR 

(Synıpaticomimeti ques, Sympaticomimetica) 

ADRENALİN, Adrenaline, Adrenalinum 

Adrenalin 1895 yılında Oliver ve Schaefer  taraflarından  bulunmuş, 
1900 de Fürith ve 1901 de Japon kimyageri Takamine tarafından  mües-
sir maddesi saf  halde elde edilmiş ve 1907 yılında da Stolz tarafından  sen-
tatik olarak hazırlanmıştır. 

Adrenalin bir brenzkateşin türevidir. 
Ziya ve alkalilere karşı fazlasiyle  hassastır, ısıtılmakla bozulur ve kolay-
lıkla ayrışır. Böbrek üstü kapsülünden eldeedilir. Aynı zamanda sente-
tik olarak da hazırlanır. Tabiî surette elde edilene Suprarenine, Paranep-
hrin, Adrecine, Epinephrine, Epirenan adları da verilir. 

Adrenalin polarize ziyayı sola çevirir. Sentez suretiyle elde edilen ra-
semiktir. 1,2 gram adrenalin hidroklorat ( = 1 g adrenalin) 1000 c c. îso-
tonik sodyum klorür eriyiğinde eritilir ve adrenalin hidroklorat eriyiği 
adı altında ticarette bulunur. 

Adrenalin toz halinde bulunmakla farmakolojik  tesirini çabuk za-
yi eder, çünkü mukavim değildir. Tablet şeklinde dış tesirlerden mütees-
sir olduğu cihetle dar bir kullanılış sahasına maliktir. 

OH 
/ V O H 

Adrenalin Brenzkateşin 
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Sıvı şeklinde bulunan adrenaline bir miktar hidroklorik asid katıl-
makla dayanıklılığı sağlanır. Adrenalin eriyiği ayrıştığı zaman kırmızı 
bir renk alır, bu renk bilâhare esmerleşir. Kokain, Prokain v.s. ye ad-
renalin ilâvesi arzu edildikte, adrenalin sterilizasyondan sonra ve kul-
lanılacağı esnada katılmalıdır. 

Fizik özelikler : Adrenalin beyaz, yahut pek hafif  esmerim-
si, kokukuz, hafif  acı lezzetli, billûri, bir tozdur; 4000 k. suda erir, al-
kolde hemen hiç erimez, eterde, kloroformda,  benzolde, asetonda, yağ-
larda ve esanslarda erimez. Asidlerde, potas ve sud lesivinde erir. 

ADRENALİN ERİYİĞİ, Soiution d'adrenaline, 
Solutio adrenalini 

Fizik özellikler : Berrak, renksiz bir sıvıdır. Havada, pirokateşin eri-
yikieri gibi okside olur, kızarır. Hafif  penbe renkli eriyikler kullanıla-
bilir. Kırmızı veya bulanık olanları kullanılmamalıdır. Adrenalin eriyik-
leri kaynatılarak sterilize edilemez. 

Tesiri : Adrenalin sempatik sinir uçlarını uyarıcı, daha doğrusu ad-
renerjik özeliğe maliktir. Ağızdan alındığı zaman sür'atle parçalandığın-
dan tesiri emin ve kat'i değildir. Lokal olarak hiçbir ilâç adrenalinde ol-
duğu derecede kuvvetli damar daraltıcı özeliğe sahip değildir. Bu has-
sa 1 : 10,000,000 eriyiğinde bile mevcuttur. 

Adrenalin vücutta bir aminooksidas tesiri ile çabuk harabolur. Bu 
ferment  adrenaline benzeyen amin tipinde bir takım sempatikomimetik 
(tiramin, feniletilamin,  simpatol) cisimleri okside ettiği halde diğer bir 
takımına (efedrin,  benzedrin) dokunmuyor. Damara şırınga olunan ad-
renalinin tesiri birkaç dakika sürer. Adrenalinin uzviyette çabuk değiş-
mesi, kanda değil, dokularda vukua gelir. Oksidasyona uğrar ve adre-
nokrom denilen kırmızı bir maddeye tahavvül eder. 

Emildikten sonra sempatik sinir sistemi üzerine uyarıcı bir tesir 
yapar. Kalbin, damarların, akciğer, barsak ve bezlerin çalışmalarını art-
tırır. Karbonhidrat metabolizmasını yükseltir. Damarların kuvvetli da-
ralması neticesi kan basıncı artar ve kalb vurumları kuvvetlenir, ve ça-
buklaşır. Koronar damarları genişletir (Pasif  olarak). Bu suretle kalbin 
kanla daha iyi sulanmasını ve beslenmesini sağlar. Ergotaminden sonra 
kullanılan adrenalin, kan basıncının yükseltmez; kokain, kalsyum, hipo-
fiz  bezinin arka lobu ve tiroid bezi hormonları sempatik sistemin adre-
naline karşı duyarlığını arttırırlar. 

Kullanılması : Kokain, Novokain v.s. ile birlikte sirürjide lokal anes-
tezide kullanılır. Adrenalin damarları daraltmakla, kokainin emilmesini 
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geciktirir; bu suretle zehirlilik özeliğini azaltır ve anestezik tesirini art-
tırır. Yalnız hararete mukavim değildir. Bu sebepten bu gibi lokal anes-
teziklere katılacağı zaman eriyiğin sterilizasyonundan sonra ilâve olun-
malıdır. Adrenalin, mukoza yanğıiarında, anemi hasıl etmek maksadiyle 
ve operasyonlarda (ağız, boğaz, burun, göz) kanamalarını dindirmek ga-
yesiyle de kullanılır. 

Keza ameliyattan sonra yaraların kanamaları da adrenalin vasıta-
siyle durdurulabilir. Bundan başka iç organ kanamalarında (mide, dölya-
tağı, sidik torbası) adrenalin eriyiğinden istifade  edilir. 

Kalbi uyarmak maksadı ile ve bronşiyal Astmada da kullanılır. 

Dozu : Per os maksima dozu bir defada  0,001 g, günde 0,005 g, de-
ri altına maksima dozu bir defalık  0,0005 g, günlük dozu ise 0,002 g dır. 

ADRENALİNE BENZER TESİRLİ İLÂÇLAR 
OXEDRİN, Sympato!, Syııephrine 

Sympatol'ün adrenalinden farkı  fenola  ait hidroksil gurubunun nok-
san oluşudur. Tesir itibariyle adrenalin ve efedrin  arasında bir tesire ma-

Fizik özelikler : Billûrî, suda erimiyen bir tozdur. Aydınlıkta dur-
makla bozulmaz. Eriyikleri hararetle sterilize edilebilir. Per os alındıkta 
tesirini az kaybeder. Tesiri adrenalinden daha devamlıdır. Zayıf  düşmüş 
olan kalbi yeniden faaliyete  getirmek için müessir bir ilâçtır. Bu mak-
satla kollaps hallerinde, dolaşım kifayetsizliklerinde  meselâ : enfeksiyon-
larda, narkotik zehirlenmelerde, operasyon şoklarında 0,05 - 0,1 g kas 
içi yolla, ağır olaylarda isotonik eriyik içinde venaya (yavaş yavaş) tat-
bik edilir ve lüzumu halinde tekrarlanır. 

Ağızdan kronik hipertansiyonda, operasyonlardan sonra gelen fle-
bitleri önleyici gibi verilir. Astma'da adrenalin ve efedrin  kadar tesirli 
değildir. 

liktir. 

*H 

0H  H 
Sympatol 
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Ticarette 0,06 g lik ampullerde bulunur. 

NEO—SYNEPHRİNE, Phenylephrine 

Sympatol'den farkı,  benzen halkasındaki hidroksil gurubu para va-
ziyeetinden meta vaziyetine getirilmiş olmasıdır. Böylece tesiri artmış ve 
zehirliliği nisbeten azalmış bulunur. Hidroklorat tuzu beyaz, billûrî, suda 
kolay eriyen bir tozdur. Lokal olarak nezle, sinusit, vasomotor rinit, ot 
nezlesi gibi vakalarda semptomatik tedavi için % 0,25 eriyiği, lokal anes-
tezide vasokonstriktör gibi 1: 500 eriyiği kullanılır. Şpinal anestezide hi-
potansiyonu önlemek için deri altına 5 miligram şırınga edilir. Bu iş için 
efedrinden  daha elverişlidir; çünkü efedrinin  merkezî tesiri vardır ve tek-
rarlanınca vasopressor tesirini kaybeder. Ortostatik hipotansiyonda ağız-
dan 20-50 miligram verilir. Vena içi dozu 0,5 miligram'dır. 

ADRÎANOL, (Metasympatol, Neosynephrine) 

Adrenalin ve sympatol'a yakın bir cisimdir. Dolaşım ve kalb üzerine 
kuvvetlendirici ve barsak peristaltiği üzerine müessir olmaksızın spazm 
tarzındaki barsak kontraksiyonunu giderici özeliğe maliktir. Aynı za-
manda dolaşım üzerine de iyi bir tonik tesiri vardır. 

EFETONİN, Ephetonine 

Efetonin  (rasemik ve sentetik efedrin)  beyaz, billûrî, tozdur. Takri-
ben 2 k. suda ve 40 k. alkolde erir. Eriyikleri sterilize edilebilir. Autonom 
sinir sisteminin sempatik kısımlarını uyarır, adrenalinin tersine olarak 
ağızdan da müessirdir. Adrenaline nazaran daha az, fakat  daha uzun te-
sire maliktir. Adrenaline nazaran daha kolay dayanılır, çünkü adrenalin-
de olduğu gibi kan basıncının yükselmesi sonra alçalmakla takip edilmez. 
Kalb faaliyeti  düzelir, bronşları genişletmek ve solunumun hacmini art-
tırmak suretiyle (solunum merkezi ve düz kasları üzerine tesir etmek su-
retiyle) solunum sathının genişlemesini mucib olur. 

Kullanılması ve dozu efedrin  gibidir. 

MAYİ EFETTONİN, Ephetonine liquide 

Berrak bir sıvıdır. Kan dolaşım toniğidir. Enfeksiyonlu  hastalık-
lardaki dolaşım zafiyetlerinde  kullanılır. 

EFEDRİN, Ephedrine 

İsa'dan 5000 yıl önce Çin'de Mahuang adı altında kullanılan bir ilâç 
olup Ephedra vulgaris ve diğer efedraların  takribine dahildir. 1887 tari-
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hinde N a g i a tarafından  efedralardan  ayırt edilmiş ve mydriatique ola-
rak hekimliğe sokulmuştur. Sonraları kullanılması ihmale uğramış ve 
1925 de tekrar kullanılmaya başlanmıştır. 

Tabiî suretle elde edilen efedrin,  polarize ziyayı sola çevirir ve sağa 
çevirene nazaran daha müessirdir. Sentetik olarak elde edilen (efetonin) 
rasemiktir. Yani polarimetreye tesirli değildir ve her iki komponenti yani 
sol ve sağa çevireni havidir. Bu sebepten tesiri sola çevirene nazaran za-
yıftır. 

Ephedrin, Gnetaceae familyasından  60-90 sm boyunda küçük bir 
ağaçtır. Eski ve yeni dünyanın mutedil ve kuru iklimlerinde yetişir. Ep-
hedra cinica, Ephedra distachya, Ephedra eqisetina, Ephedra gerardine 
türleri vardır. 

Ephedrinin kimyasal yapısına bakılırsa iki yönden adrenalinden ay-
rıldığı görülür. Birisi benzen halkasında hidroksil gurubunun bulunması, 
diğeri de alifatik  zincirde metil gurubu şeklinde üçüncü bir karbon ato-
munun bulunmasıdır. Bu iki değişiklik efedrini  çok dayanıklı ve merkezî 
sinir sistemine müessir kılmıştır. 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrî bir tozdur; su, alkol, eter ve mayi pa-
rafinde  erir, hidroklorat ve sülfat  tuzları vardır. 

EFEDRÎN HİDROKLORAT, Chlorhydrate d'ephedrine, Ephedrini 

Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, iğne şeklinde billûrlar veya be-
yaz billûrî tozdur; takriben 3,5 k. suda ve takriben 7 k. alkolde erir; eter-
de erimez. Eriyiği mutedil (nötr) veya pek hafif  asiddir. 

Fizyolojik tesiri : Efedrin  de sempatomimetik bir maddedir. Adre-
nerjik sinirlerin uyarılmasiyle elde edilen tesirin aynını yapar. Lâkin bu 
tesir adrenalininki gibi şiddetli ve kısa değildir, yavaş yavaş ve uzundur. 
Bundan maada efedrin  iskelet kasına tesir ve merkezsî sinir sistemini 
uyarır. Adrenalin ve efedrinin  tesirleri arasında mühim farklar  vardır. 

/ S 

Ephedrine 

hidrochloridum 
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İçerden verildiği zaman efedrin  adrenalin gibi bozulmuyor ve emilip tesi-
rini gösteriyor. Ağız yolu ile veya lavman suretiyle de verilebilir. 

Dolaşıma tesiri : Efedrinin  dolaşıma tesiri, adrenalininkine benzer; 
basınç yükselir, kalbin alıp verme kuvveti artar, perifer  damarlar daralır. 
Vücut dışında hayatta tutulan kurbağa ve sıcak kanlı bir hayvan kalbini 
eğer zayıf  düşmüş ise az miktarda efedrini  havi Ringer eriyiği kuvvetlen-
dirir. Daha fazlası  kalbi yavaşlatır ve diastolde durdurur. Böyle durmuş 
bir kalbi 10,000 de 1 adrenalin eriyiği harekete getirebilir. Buna atropin 
tesir etmez. Sık fasılalarla  veya pek yüksek doz verilen efedrin  miyokardı 
zayıf  düşürür. Bundan dolayı kalbi bozuklarda fazla  efedrin  kullanmama-
lıdır. Kalb damarlarına tesiri adrenalininkine benzer, umumiyetle koro-
narları biraz açar. 

Efedrin  bilhassa arteriollere tesir ile vasokonstriksiyon yapar, ba-
sıncı çıkarır. Lâkin bu tesiri adrenaline nazaran daha yavaş ve daha ha-
fiftir.,  tazyiki aynı bir dereceye kadar yükseltmek için 400 defa  kadar 
daha fazla  miktarda efedrin  şırınga edilmelidir. Fakat bu ilâçla yükselen 
basınç adrenalinle olduğu gibi çabuk düşmez, daha uzun müddet yüksek 
kalır. 

Efedrin  birkaç defa  arka arkaya şırınga edilirse, git gide tesirini 
kaybeder. Bazan damarları genişletmeye başlar. Bunu kasa tesirile izah 
mümkündür. 

Solunuma tesiri : Efedrin  solunum merkezini uyarır, solunum sayısı 
çoğalır ve nefes  genişler. 

Göze tesiri : Yüzde 4-10 eriyiğinden göze bir kaç damla konur ise 
pupillayı genişletir. Gözün iç tazyikine tesiri olmuyor. Akkomodasyonu 
ve ziyaya reaksiyonu bozmaz, parenteral verildiği zamanda da tesir eder. 

Düz kaslara tesiri : Sindirim borusu kaslarını gevşetir ve peristal-
tismayı azaltır. 

Metabolizmaya tesiri : Adrenalininkinin hafif  şeklidir. Dölyatağı ha-
reketleri efedrin  ile çoğalır. 

Sinir sistemine tesiri : Korteks ve subkortikal merkezleri uyarır. 
Yüksek dozları sinirlilik, uykusuzluk yapar. Sinir merkezlerini uyuşturan 
zehirlere karşı iyi gelir. İnsan ve köpeklerde avertin narkozunu efedrin 
ile kısaltmak veya büsbütün kaldırmak mümkündür. 

Kullanılması : Dıştan : % 2-5 efedrin  hidroklorat veya sülfat  eriyiği 
pupilleyi genişletici olarak (yani mydriatique) kullanılır. 

İçerden : Astmaya karşı verilir. 
Maksima dozu : Bir defada  0,05, günde de 0,2 g dır. 
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EFEDRALİN, Ephedraline 

Efedralin,  sentetik olarak hazırlanan efetonin  ile adrenalin bileşiği-
dir. 

Efedralin  Veteriner Hekimlikte tercihan kullanılır. Büyük hayvanla-
ra mahsus olanı 5 mg efetonin  -f  0,05 mg adrenalini ihtiva eder. 

Efedralin,  adrenalinin çok çabuk fakat  geçici tesiri ile, efetoninin  nis-
beten daha geç fakat  devamlı tesirini havidir. 

Tesiri : Damarları darattığından kan basıncını yükseltir. Bu yükselt-
me 1/2 saat kdar sürer. Kalbin çalışması düzelir, nabız kuvvetlenir, so-
lunum merkezinin uyarılması dolayısi ile solunum derinleşir ve sayısı ar-
tar, bronşların düz kasları gevşer. 

Efedralin,  ticarette 1 ve 5 sm' liik ampullerde bulunur. 

BENZEDRÎNE, (Amphetamine) 

Fizik özelikler : Benzedrine, renksiz, uçucu bir sıvıdır; suda az, al-
kol ve eterde çok erir. Sülfat  tuzu beyaz, kokusuz bir tozdur. 10 k. suda 
erir, alkol ve eterde az erir. 

Tesiri : Sempatikomimetik tesirinin yanında sinir sistemini uyarıcı 
özeliği de vardır. 

Organizmadaki akibeti : Benzedrinin tahminen % 50 si değişikliğe 
uğramamış bir tarzda idrarla atılır. Geri kalan kısmı organizmada ve bü-
yük bir ihtimalle karaciğerde değişir. Uzviyetten atılması uzun sürer; 
alınmasından iki gün sonra idrar da değişikliğe uğramamış bir tarzda 
mevcudiyetine rastlanır. Yüksek miktarda meselâ günde 20 mg bir çok 
hafta  boyunca verildikte, atılması böbrekler vasıtasiyle sabit kılınır ve 
ilâcın organizmada birikmesi vukua gelmez. 

Merkezî sinir sistemine tesiri : Benzedrin merkezî sinir sistemi üze-
rine efedrine  nazaran daha kuvvetli bir uyarıcı tesir yapar. Fazla yorgun 
bulunan şahıslarda amfetamin  yorgunluğu giderir. 

H CH3 

Benzedrine 
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Vücut ağırlığı üzerine tesiri : Günde 3 defa  5-10 mg miktarının ye-
meklerden evvel kullanılması vücut ağırlığının kaybını mücip olur, böy-
lece yalnız normallerde değil, aynı zamanda şişman şahıslarda da vücut 
ağırlığının kuvvetli kaybı üzerine tesir. eder. Aynı hal köpeklerde de gö-
rülür. Bahse konu miktar metabolizmanın artması üzerine ya hiç tesir et-
mez yahut da aşikâr olmayan bir tesir yapar ve bu esnada su kaybı husu-
le gelmez. Tesir büyük bir ihtimalle beyindeki -(talamus'daki)- iştahayı 
düzenleyen merkez üstüne doğrudan doğruya vaki olarak iştahanın kuv-
vetli bir tarzda azalması suretiyle olur. 

Dolaşım üzerine tesiri : Oldukça önemlidir. Per os 20 mg m sağlam 
insanlarda kullanılmasında kalbin dakikadaki voiumu % 30-90 oranında 
yükselir. Sistolik kan basıncı 30-40 mm yükselir, ortalama kan tazyiki bi-
raz artar. Metabolizma tahminen % 15 kadar yükselir. 

Rhinitis acuta (Akut burun nezlesi) da ilâcın lokal tatbikinden mu-
koza buruşur. Mukoza solgun olur ve ifrazat  (salgı) kesilir. Akut burun 
nezlesinde bu semptomatik tedaviden faydalanılır. 

Kullanılması : Benzedrin ve karbonat tuzu uçucu olduğundan akut 
burun nezlesinde, vasomotor rinitte, ot nezlesinde koklatma (inhalation) 
şeklinde kullanılır. Eriyik halinde benzedrin ihtiva eden tüpler ticarette 
bulunur. 

Ağızdan ve şırınga suretiyle benzedrin sülfat  bir çok vak'alarda kul-
lanılır : Ortostatik hipotansiyonda nahoş belirtileri yatıştırır. Yarım baş-
ağrısında, enuresisde, miyostenide verilmiştir. 

Şişmanlıkta tavsiye edilmiştir. Lâkin tehlikesiz değildir. Uyku ilâç-
ları ile lismanın (alkolle kronik zehirlenme) tedavisi esnasında hoş olmı-
yan devrede hastalara yardım maksadı ile verilmiştir. 

Bazı akıl hastalarında, adî asabî depresyon, hafif  katatoni vak'ala-
rında iyi neticeler alınmıştır. Sara (Epilepsie) tedavisinde luminalin (Fe-
nobarbital) uyutucu mahzuruna karşı birlikte kullanılması tavsiye edil-
miştir. 

Benzedrin sülfat'ın  10 mg lik tabletleri ve lokal kullanılmaya yara-
yan mayi vazelinde % 1 eriyiği vardır. 

CORBADRİN, Corbasil, Cobephrine 
Corbasil'in, adrenalinden farkı  ondan amino gurubunda bir metil'in 

noksan olmasıdır. Buna mukabil C gurubunda bir metil mevcuttur. Yani 
adrenalin'in alifatik  zincirindeki CH3 amin gurubundan alınmış aynı zin-
cirdeki ikinci (beta) karbona bağlanmıştır. 
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Terkibce olduğu gibi, tesirce de adrenaline pek yakın bir cisimdir. 
Adrenalin gibi havada okside olup çabuk bozulur, fakat  kaynatmakla 
sterilize edilebilir. Aşikâr (kat'i) bir damar daraltıcı tesiri vardır. Kan'm 
tazyiki üzerine tesiri adrenalinkinden 5-10 defa  daha hafif  ve iki defa 
daha süreklidir. Sağlam insanda deri altına 2 mg kalbin atım miktarını 
% 80 kadar yükseltir, vasatı tazyik değişmez, metabolizma % 20 kadar 
artar. Tesiri adrenalininki kadar sert olmadığından lokal anesteziklere 
katılması tavsiye edilmiştir. 

Adrenerjik sinir uçlarındaki mediateur cismin (yani : Sympathin'in) 
noradrenalin olduğu kabul olunuyor. Noradrenalinin kimya yapısı bakı-
mından adrenalin'den farkı,  amin gurubunun methyl'siz olmasıdır. No-
radrenalin bir çok dokularda (glandula suprarenalis'te 4 kısım adrena-
lin, 1 kısım noradrenalin) ve Pheochromocytoma dokusunda bulunmuş-
tur.. 

Noradrenalinin tesiri esas itibariyle adrenalin'inkinin aynı olmakla 
beraber, bazı kantitatif  farklar  vardır. Bilhassa kan basıncı ve dakika 
hacmi üzerine tesirleri arasındaki fark  mühimdir; Ufak  doz'da adrena-
lin, perifer  registans'ı azalttığı için, diastolik kan basıncını yükseltmek-
sizin dakika hacmini yükseltir. Fakat ufak  dozda da olsa noradrenalin, 

NORADRENALİN ( = Levarterenol) 

9H 
CH-CH  ı 

OH 
Noradrenalin 

27 



koronerlerden daşka, bütün damarlarda vasokonstriksiyon yaptığı için, 
atım hacmini attırmadan, kan basıncını yükseltir. 

ADRENON, Adrenalon, Rephrin, Stryphnon 

Adrenalin'in alifatik  zincirindeki alkolik hidroksi Keton haline geti-
rilmiştir. Bu bileşikler ketonlaştırılmca tesirleri hafifliyor,  fakat  daha 
sürekli oluyor. Hidroklorat tuzu beyaz, billûrî, 8 k. suda eriyen tozdur. 

Adrenon aşikâr damar daraltıcı tesire maliktir ve lokal kan dindirici 
olarak parankim kanamalarda kullanılır. 

Tozu (rephrin, trikalsyum fosfat),  gazı (3000 cm'e 1 g) vardır. 
% 0,2 eriyiği kullanılır. 

PHOLEDRİN, Veritol 

Damarları daraltan bir ilâçtır. Oxedrine tesir itibariyle büyük bir 
benzerlik gösterir. Onun gibi insanlarda terapötik miktarda kullanıldık-
ta kalbin atım ve dakika hacmi yükselir. 

Kullanılması : Alelumum kollaps ve dolaşım zafiyetlerinde  kullanı-
lır. 

Terapötik olmak üzere deri altı 20-30 mg, yahut vena içi yolla 5 
mg miktarında kullanılır. 

VERİAZOL 

Merkezî uyarıcı tesire malik kardiazol ile perifer  tesirli veritol bile-
şiğidir. 

Verazol, renksiz bir sıvıdır. Dolaşım eksitanı, analeptik tesire malik-
tir. Kardiazol ve veritol'un kullandığı hallerde kullanılır. 

1 ml = 1 Tablet = Cardiazol 0,1, Veritol sulf.  0,01. İçerden : X-XX 
damla günde birkaç defa  verilir. Yahut parenteral kullanılmaya mahsus 
mahlûlünden (1 mg lık ve 5 ampulluk ambalajlarda bulunur) deri altı 
veya kas içi, lüzuma göre 1 ampul kullanılır. 

NEPKRITtN 

Nephritin, böbreküstü kapsülünden elde edilen bir preparattır. 

Tesiri : Kuvvetli kalb uyarıcısı ve damar daraltıcı adrenerjik tesir-
lere maliktir. 
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Kullanılması : Veteriner Hekimliğe yarayan bir preparat olup dola-
şım zafiyetlerinde,  meselâ narkoz yahut enfeksiyonlu  hastalıkların yürü-
meleri esnasındaki kollaps gibi dolaşım zafiyetlerinde,  domuzların kızıl 
septisemilerinde, sığırların vejetatif  sistem ve metabolizma bozuklukla-
rında, doğum felçlerinde,  çayır tetanisinde, gıdalı ahır tetanisinde, genç-
lerin raşitik hallerinde, yaşlı hayvanların osteomalasi'lerinde, kan dindi-
rici olarak hematurilerde, sütün kanlı olduğu hallerde, mukoza kanama-
larında, lumbago'da ve atların enzootik hemoglobinuri'lerinde kullanılır. 

Dozu : At ve sığıra 1 = 4000 oranındaki eriyiğinden 5-10 sm3, tay, 
dana, koyun, keçi ve domuza 1 = 10,000 eriyiğinden 3-5 sm3, domuz yav-
rularına 1 = 20,000 eriyiğinden 2 sın3, deri altı yolla verilir. 

İCOKAL 
Kalbi ve solunumu uyarır, kan basıncının yükselmesi uzunca bir za-

man sürer. Ticarette % 5 eriyik şeklinde 2 sm3 lük ampullerde ve % 0,5 
eriyik tarzında 1 sm3 lük ampullerde bulunur. 

İcoral uyuşturucu maddelerle zehirlenmelerde, yeni doğanların as-
feksilerinde,  enfeksiyonlardan  sonra görülen kollaps'larda tavsiye edil-
miştir. 

Dozu : Erişkinlere % 5 lik ve 2 cm3 lük ampulleri, çocuklarda % 0,5 
ve 1 sm3 lük ampulleri kullanılır. 

METAMPHETAMIN, Pervitin, Euphodrin 

Bu, sıvı bir cisimdir. Hidroklorat tuzu billûrî bir tozdur. Suda erir. 
Adrenalin'de olduğu üzere merkezî sinir analeptiği olup, kan basıncını 
yükseltir; yalnız tesiri adrenaline nazaran oldukça devamlıdır. Aynı za-
manda zararsız bir uyarıcıdır. 

Kullanılması : Amphetamin'in kullanıldığı hallerde kullanılır. 

Per os 0,003-0,008 olup lüzumu halinde tekrarlanabilir. Parifer  ana-
leptik tesir maksadiyle 0,009-0,012 g. Deri altı, kas içi, vena içi (glikoz 
ile) 0,008-0,03 g. Tabletleri 0,003 g pervitini ihtiva eder ve 30 tabletlik 
ambalajlar halinde bulunur. Ampul şekli de vardır. Her ampulde 0,015 g 
pervitin olup, 6 ampulluk kutularda bulunur. 

METAKAD1ÎİN (Metaraminol) 

Metaradrin, efedrine  benzer tesirli bir cisimdir. Rhinitis (burun nez-
lesi) lerde lokal damar daraltıcı ilâç olarak % 0,25 oranında (damla) 
kullanılır. 
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BELLADON HULÂSASI, Extrait de belladonne, Extractum belladonnae 
Esmer renkli, kuru bir hulâsadır. Suda berrak olarak erimez. 

BELLADON TENTÜRÜ, Tinture de belladonne, Tinctura belladonnae 
Yeşil esmer renkli, özel kokulu ve lezzetli bir sıvıdır. Müsavi mik-

tarda su ile bulanır. 
BELLADON ŞURUBU, Sirop de belladonne, Sirupus belladonnae 

20 gramında 1 g belladon tentürünü ihtiva eden bir şuruptur. 

BELLADON MERHEMİ, Pommade belladonnee, Ungueııtum belladonae 
10 gramında 1 g belladon hulâsası vardır. 
KAVAK MERHEMİ, Pommade aux bourgeons peuplier (Ong. 

Populeum), Uııguentum popıdi compositum 

Terkibi : 
8 k. Senenin kurutulmuş kavak tomurcukları, 
1 k. Kuru tilki üzümü yaprağı, 
1 k. Kuru banotu yaprağı, 
1 k. Belladon yaprağı, 
1 k. Kuru haşhaş yaprağı, 

40 k. Domuz yağı, 
4 k. Alkol 

ile hazırlanır. Yeşil renkli ve kavak tomurcuğu kokulu bir merhemdir. 

BANOTU, Jusquiame, Hyoscyamus niger 

80 sm boyunda, umumiyetle açık yeşil renkli, her tarafında  beyaz 
ipek gibi tüyler bulunan, dokunulursa yapışma hissi veren iki yıllık bir 
bitkidir. 

Yaprakları büyük, çevresi kesik, parçalarının uçları sivridir. Elde 
ezilirse fena  bir koku çıkarır. Çiçekleri bitkinin ucuna doğru toplanmış-
tır. Korelieri muntazam, çan şeklinde sarımsı renkli ve güzel kırmızımsı 
mor renkte bir sinir şebekesiyle süslüdür. (Şekil 4) 

Yol kenarlarında, gölgelik yerlerde yetişir, meyvası bir kapsüllüdür, 
olgunlaştığı zaman üstü yuvarlak bir kapak gibi açılır, içinde yüzlerce 
tohum bulunur. 

BANOTU YAPRAĞI, Feuille de Jusquiame, Hyoscyami folium 

(% 0,7 Hiyosiyamin) Banotu yaprağı hakkında yukarıda izahat ve-
rilmiştir. 
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Şekil 4. Hyoscyamus niger L. 

BANOTU HULÂSASI, Extrait de Jusquiaıne, Extractum hyoscyami 
Kuru bir hulâsadır. Terkisinde % 0,47 - 0,55 hiyosiyamin ihtiva eder. 

BANOTU YAĞI, Huile de Jusquiame, Oleum hyoscyami 
Esmer, yeşil renkli, özel ve banotu kokulu bir sıvıdır. 

MÜREKKEB BANOTU YAĞI, Huile de Jusquiame composee (Baume 
Tranquille) Oleum hyoscyami compositum 

Terkibinde kuru belladon-, banotu-, tilki üzümü-, haşhaş-, tatula 
yaprakları ile, lavanta-, nane-, biberiyle-, kekik esanslarını, alkol ve zey-
tin yağını ihtiva eder. 

TATULA YAPRAĞI, Feuille de stramoine, Stramoii folium 
Tatula yıllık bir bitkidir. Boyu bir metre kadardır. Solanaceae «Pat-

lıcangiller» familyasından  olup bitkinin lâtince adı Datura stramonium'-
dur. 
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Tatula yaprağı, büyük esmer yeşil renkli ve çevresi dişlidir. Biraz ba-
notu yaprağına benzer, yalnız tüysüzdür. Çiçekleri boru şeklinde ve kir-
li beyaz renklidir. Hekimlikte kullanılan yerleri çiçekleri ile yaprakları-
dır. (Şekil 5) 

Şekil 5. Datura stramonium L. 

Tatula yaprağı, hafif  uyuşturucu kokulu, acımsı ve tuzlu lezzetlidir. 

TİLKİ ÜZÜMÜ, Morelle noire, Solanum nigrum 

50 sm boyunda çok dallanmış yıllık bir ottur. Solanaceae «Patlıcan-
giller» familyasından  olup Hekimlikte bitkinin çiçek açma mevsiminde 
toplanıp kurutulmuş yapraklı sapları kollanılır. 

Tilki üzümü yaprağı, koyu yeşil renkli, sapa doğru incelmiş, sivri 
beyzi (Yumurta) şeklinde ve çevresi girintili veya hafif  dişlidir. 

Çiçekler 5 veya 6 sı birarada hüzme şeklinde sıralanmıştır. Kalis çok 
küçük ve yeşil olup üçgen 5 fustan  yapılmıştır. Korol beyaz renkli, şuaî 
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ve parçaları sivri beyzidir. Anterler sarı renkte ve uzun olup stilin etra-
fında  koni şeklinde birbirine bitişiktir. Meyva ufak,  toparlak olup önce 
yeşil sonra siyah renkte ve nohut büyüklüğünde bir uneptir. (Şekil 6) 

Şekil 6. Solanum nigrum L. 

YABAN YASEMİNİ, Douce-Amere, Solanum dulcamara 

Solanaceaece «Patlıcangiller» familyasından  Solanum dulcamara de-
nilen bir-iki metre yükseklikte olan bu bitki rutubetli yerlerde, ormanla-
rın etrafında,  çitlerin yanlarında kendiliğinden biter. 

Yaprakları koyu yeşil renkli olup alt taraftakiler  tam, biraz kalb 
biçiminde, üstekiler üçe ayrıktır. Çiçekleri beyaz veya mor renklidir. Mey-
vaları güzel ve kırmızı renktedir. Terkibinde solanin maddesini ihtiva 
eder. Yaban yasemini en az zehirli özeliğe malik solanedir. 

Zehirli solanelerin en önemli alkaloidleri hyoscyamine ve scopolami-
ne'dir. Atropin rasemik bir hiyosiyamindir. Eskiden Hyocyamine adı ile 
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kullanılan cisim saf  olmayan bir spokolamindi. Duboisine de bir hiyosi-
yamin ve skopolamin katışığıdır. Solanin bunlardan ayrı, glikozid özeli-
ğine sahip bir alkaloiddir. Belladon alkaloidleri aromatik bir asidle, orga-
nik bir bazın birleeşmesinden hasıl olmuş esterlerdir. 

Atropin = Tropik asidle -(tropa asidi)- tropinden, Skopolamin = 
tropik asidle (tropa asidi) Scopolin (scopin) den teşekkül etmiştir. 

H f C — Ç H , 
N-CH, CHOH 
I I 

-CH CHj, 
Tropin 

H—COOH 
CHzOH 

Tropik acid (Tropa asidi) 
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f  P 

f C H 3 
-CH 

CH2OH 

tp.o.co c 
-CH, H 

Tropate de tropine 
Atropine 

Tropindeki yerine bir 0 girmekle Skopolin (skopin) meydana ge-
lir. Atropin ile sokpolaminin formülleri  arasındaki fark  bundan ibarettir. 
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Skopolin (Skopin) Tropik asid 
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CH 'CH C\*T  & 

Scopolamine 

Atropin, sağ ve sol hiyosiyaminlerin katışığı olup rasemik bir hiyo-
siyamin'dir. Sağ hiyosiyaminin perifer  tesiri zayıftır,  atropinin başlıca te-

36 



siri terkibindeki sol hiyosiyamindendir. Sol hiyosiyamin merkezî tesir ba-
kımından atropine eşit, fakat  perifer  tesir yönünden ondan iki defa 
-(atropinden) - daha kuvvetlidir. 

Belladon yapraklarının körpe halde iken sol hiyosiyamini ihtiva etti-
ği bitki yaşlandıkça bunun resamik şekle, sağ ve sol hiyosiyamine = at-
ropine inkilâp diği zannolunuyor. Aynı değişiklik galenik preparatlarda 
da vukua geldiği kabul edilmekte, (sola çeviren hiyosiyamin, sağa çevi-
rene nazaran daha müessirdir. Rasemik şekil, sağa çevirene nazaran kuv-
vetli, fakat  sola çevirene nazaran zayıftır,  böylece hiyosiyamin ve atropin 
arasında yalnız quantativ bir fark  mevcuttur. 

Atropin gurubu altında yekdiğerine yakın bünyede ve benzer tesir-
li çeşitli alkaloidler anlaşılır. Bunlardan bir kısmı tabiatta husule gelir, 
diğer bir kısmı da sentez suretiyle elde edilir. 

Hiyosiyamin iki optik şekilde bulunur ki, bunlardan yukarda söyle-
nilen polarize ziyayı sola çevireni bitkilerde mevcuttur. Atropin rasemik 
-(Polaribe ziyaya müessir olmıyan)- şekil olup eşit miktarda sol ve sağ 
hiyosiyamin katışığıdır. Sonuncusu yani sağa çeviren kolaylıkla rasemik 
şekle çevrilir. 

Diğer tropin esterleri meselâ Homatropin, atropine benzer tesirli 
olup tropinin mandelik asidle olan esteridir. 

Skopolamin = Hiyosin, Skopolin bazının tropik asidle olan bir este-
ridir. Skopolamin hiyosiyaminde olduğu üzere iki optik, faâl  ve bir rasee-
mik şekilde bulunur. Hekimlikte sola çeviren izomer preparatları kulla-
nılır. 

Fizik özelikler : Renksiz, parlak, ibre tarzında billûrî bir cisim olup, 
lezzetli nahoş ve devamlı keskin ve irkilticidir. Tahminen 600 k. suda, 
kolaylıkla kaynar suda erir. 

Homatropine 

ATROPİN, Atropine, Atropinum 

CitH.SNOS 
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ATROPİN SÜLFAT, Sulfate  d'atropine, Atropini sulfas 

(C: II. , N O,) H S O, T H, O 
Fizik Özelikler : Billûrî, kokusuz, acı lezzetli bir tozdur; 1 k. suda, 

3 k. alkolde, 3 k. gliserinde erir; eterde ve kloroformda  hiç erimez. Atro-
pin sülfat  kuru havada suyunun bir kısmını ve 100° de tamamını kaybe-
der. 

HOMATROPİN HÎDROBROMAT, Bromhydrate d'homotropine, 

Homatropini hydrobromidum 
Cı« H3 1 On N. Br 

Fizik özelikler : Homatropin hidrobromat. Beyaz, kokusuz, billûrî 
bozdur; 7 k. suda, 31 k. alkolde erir; mutlak alkolde ve eterde pek güç 
erir, kloroformda  hemen hiç erimez. 

T e s i r i : Atropin bir parasempatik zehirdir. Bir çok parasempa-
tik sinir uçlarını felce  uğratır. Tesiri aşağıdaki tarzda özetlenebilir : 

Geze t e s i r i : İrisin yuvarlak kasının okulomotor sinir ucuna ve 
siliyar kası felce  uğratmakla popilleyi genişletir ve mutabakatı (Accomo-
dation) kaldırır. Gerek içerden ve gerekse dıştan lokal kullanılmasile bu 
tesiri hasıl eder. Pupillenin genişlemesi (Mydriasis) kanatlı hayvanlar 
müstesna olmak üzere insanlarda ve bütün hayvanlarda husule gelir. 

K a l b e tes ir i : Atropin durdurucu vagus tenbihini (uyarma) gi-
derir. Bunun neticesinde nabız adedi ve kan basıncı artar ve gayritabiî 
vagus tenbihi ve kalb blokajı kaybolur. Az miktarda atrapin parasempa-

Şekil 7 - Atropinin göze tesirine ait şema 
Üst yarı kısım normal. Alt yarı kısım Atropin (Poulson'a göre) 



tiği evvelâ uyarır. Bu sebepten kısa bir müddet için kalb yavaşlar, son-
ra tenbihi giderdiğinden kalbin hareketleri çabuklaşır. 

Tükrük-, ter-, mide-, barsak-, pakreas ve bronş salgıları chorda tym-
pani ve vagus'un sekretorik liflerinin  felci  sonu azalır ve tamamen du-
rur. 

Atropin öd'ü (safrayı)  biraz azaltır, öd kesesi hareketlerini de azal-
tır, bu tesirinden safra  taşları krizlerinde istifade  edilir. 0,5 mg atropin 
teri keser, deri kızarmış olduğu halde kubkuru kalır, ağız ve boğaz da 
kurur. Göz yaşı azalır, fakat  tükrük kadar kuruluk göstermez. 

Atropin adrenalin salgısını bir müddet azaltır. Süt salgısı üzerine te-
siri olmuyor, atropin sütle biraz çıkar. 

Dölyatağı az miktarı ile mütessir olmaz. Fazlaca miktarı haraketle-
rini çoğaltır. Fazla miktarı ise haraketlerini durdurur. 

Atropinin hafif  lokal uyuşturucu tessiri de vardır. Sidik torbası ve 
uretranm spazmodik haraketlerini atropin durdurur. 

Atropin merkezî sinir sistemi üzerine önce uyarıcı olmak üzere te-
sir eder, sonra felce  uğratır. Beyindeki motorik ve psihik merkezlerin 
uyarılması sonunda bir sarhoşluk devresi yapar. İnsanlarda 0,5 - 1 san-
tigram bunu yapabilir. Hastalar güler, bağırır, sık sık yer değiştirir, güç 
yutkunur. Hallosinasyonlar ve hezeyanlar vardır. Umumî hassasiyet azal-
mıştır. 

Hayvanlarda beyindeki motorik ve psihik merkezlerin tenbihi sonu 
rahatsızlıklar husule gelirki bu kuduz nöbetleri derecesinde yükselir ve 
kas spazmozları da bulunur. Medula oblongatadaki solunum merkezini 
uyarır, solunum çabuklaşır, sonra durgunluk, uyku, hissizlik ve pek bü-
yük miktarları solunum felci  hasıl eder. 

Kullanılması : Atropin göz hastalıklarının muayene ve tedavisinde 
göze instillation (damlatma) suretiyle kullanılır. Bu takdirde husule ge-
len mydrasis neticesinde gözün içininin daha iyi muayenesi mümkün olur. 
Göz içini muayene maksadı ile pupilleyi genişletmek lâzımdır. Atropin 
sülfatın  binde 2 eriyiğinden 1-2 damla konur. Yalnız bu tesir uzun gün-
ler sürer. Homatropin gibi tesiri çabuk geçen ilâçları tercih edilirler, 
tris'i istirahata koymak ve yangısını iyi etmek için 100 de 1/2-1 eriyiği 
kullanılır. Aynı tedavi korne'nin preifer  berelerini iyi etmek ve irisin ye-
ni başlayan yapışıklarını kurtarmak için kullanılır. Çocuklarıda başlıyan 
myopie'de uzun günler atropin eriyiği damlatıyorlar. Billûr cismin en ba-
sık şeklini alıyor. Onun için uzaktan daha kolay görülüyor. Yalnız atro-
pinin göz içi tazyikini çoğalttığım unutmamalı, glokomda kullanılmama-
lıdır. 
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Atropin Veteriner Hekimlikte de katarakt, adesenin bulanıklığı, ab-
latio retinae «aretinenin kesilmesi» ve «çıkarılması» Amotio retinae ve 
sairenin teşhisi için, terapötik olmak üzere atropin iritise karşı, iris ya-
pışıklığını eritmek yahut bu tarzdaki teşekküle mani olmak maksadı ile 
kullanılır. Atropin, keratitis parenchymatosa'ya karşı da müessirdir. 

Star ameliyesi gibi göz operasyonlarının yapılmalarına müsaade 
eder. Atropinin ulcus cornea ve Glaukom'da kullanılması doğru değildir. 

Pupilleyi genişletmek ve mutabakatı kaldırmak, teessüs eden görme 
bozukluğunun kısa bir müddet devamını sağlamak, yani kısaca muayene 
maksadı ile hafif  yoğunluktaki eriyikleri seçilir. Bunun için atropinin 
0,05 -10,0 yahut Homatropinin 0,01 : 5,0 eriyiği kullanılır. 

Pupullenin azami derecede genişlemesi ve iris teşekkülâtının çıkarıl-
ması maksadı ile tristislerde ve operasyonlarda kuvvetli eriyiklerini kul-
lanmak lâzımdır. Bunun için % 1 atropin eriyiği kullanılır. 

Bazı bradikardı vak'alarının sebebini tayin için 1/2 miligram atro-
pin sülfat  şırınga edilir. Bradikardi merkezî bir tesirden ileri geliyorsa 
atropinden sonra kaybolur. 

Atrapin içerden «deri altı» merkezî sinir sistemini kuvvetlendirici ol-
mak üzere kullanılır. Bütün tehlikeli kalb ve solunum felçlerinde  kıymet-
li bir eksitandır. Keza atropin-, morfin-,  eserin-, plokorpin-, arekolin-, ve 
kloroform zehirlenmelerine karşı müessir bir panzehir «zehir bozan» dır. 

METİL ATROPİN. Methylatropine. Bunun hidrobromat.ve nitrat 
tuzları kullanılır. Birincisine yani hidrobromat tuzuna Mydriasine, ikinci-
sine Eumydrine denir. 

EUMYDRINE (Atropinim methylonitricum) 
CitHMNSO (CH.) NO, 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrî bir tozdur, kokusuzdur, havada dur-
makla bozulmaz, suda ve alkolde kolaylıkla, eter ve kloroformda  güçlükle 
erir. 

Eumydrine'in atropinden farkı  merkezî uyarıcı tesirinin bulunma-
ması, merkezî felç  yapıcı tesirinin de ondan çok zayıf  olmasıdır. Buna 
karşılık perifer  tesiri atropinden tahminen iki defa  kuvvetlidir. Aynı za-
manda perifer  müessir miktarı atropinin tesirli miktarına nazaran daha 
az zehirlidir. 

Tesir ve Kullanılması : Atropine benzer, yalnız onun gibi tali tesirle-
ri yoptur. Veteriner Hekimlikte % 1-5 eriyiği midriyatik olmak üzere teş-
his maksadı ile {% 2 kokainle birlikte) ulcus cornea da kullanılır. İnsan-
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larda yapılan tecrübelerde pupilleyi genişletici tesiri atropinden 1-3 defa 
daha kuvvetli olduğu anlaşılmıştır. Bunun için, bilhâssa spazmolitik ola-
rak kullanılır. 

EUPHTALMINE, (Eucatıopine) 

Euphtalmine, sentetik bir midriyatikdir. Renksiz, havaya dayanıklı, 
billûrî tozdur. Suda çok kolay erir; bundan başka 2 k. mutlak alkolde ve 
güçlükle eterde erir. 

% 1 eriyiği midriyatik olmak üzere Veteriner Hekimlikte kullanılır. 
Midriyatik tesiri ve mutabakatı felç  yapıcı kudreti atropinden zayıf  ve 
kısadır. 

SKOPOLAMİN, Scopolamiııe, Scopolamînum 

Cl7 Hl>l NO, 
Banotu ve diğer solaneler iki alkaloidi ihtiva ederler. Hyoscyamine ve 

Scopolamine (Hyoscine). Sonuncusu atropine kimyaca çok yakındır. 
Tropin bir oksijen atomu almakla skopolin haline geçer, bu da tropik asid-
le esterleşmekle skopolamine çevrilir. 

Skopolamin, renksiz, billûrî bir cisimdir; suda az erir. Bu sebepten 
Hekimlikte suda kolay eriyen hidrobromat tuzu kullanılır. 

SKOPOLAMİN H2DROBROMAT, Rromhydrate de scopolamine 
(Bromhydrate d'hyoscine), Scopolamini hydrobromidum 

Cır H ]̂ O,. N. HBr + H.O 
Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz billûrlar veya billûrî tozdur; su-

da ve alkolde kolaylıkla erir. Kloroformda  güç erir, eterde hemen hiç eri-
mez. y 

Skopolamin'in periferik  tesiri, atropin'inkine benzer. Fakat daha 
hafif  ve çok daha az devamlıdır. Çünkü skopolamin, dokuda çabuk par-
çalanır. Terapotik dozda skopolamin ile nabız hızlanmaz; hatta skopo-
lamin'in hipnotik tesirinden ötürü yavaşlar. Konjunctiva'ya tatbik edilir-
se mydriasis ve accommodation bozukluğu olur. Bu tesir de çabuk ge-
çer. Skopolamin'in atropinden en büyük farkı,  merkezî tesiridir. Atro-
pin'in merkezî sinir sistemi üzerine olan stinülan tesiri (beyin'in bazı böl-
geleri müstesna olmak üzere) skopolamin'de yoktur; skopolaminle pek 
nadiren, bir eksitasyon görülür. Subkutan 0,3 mg skopolamin, bariz bir 
yorgunluk hissi ve sersemlik doğurur; bunu bir uyku takip eder. Eksitas-
yon halindeki psikoz vak'alarında, bu uyutucu tesir daha barizdir. Bu 
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Sidik torbası ve barsak atonilerinde deri altı yolla 0,25 mg kulla-
nılır ve yarım saatlik fasılarla  1-2 defa  tekrarlanır. Per os en çok günde 
2-3 defa  1-3 mg miktarında verilir. 

Terapötik kullanımı : Carbachol'ün 0,75 % solüsyonu lokal olarak 
glocoma'da kullanılır. Carbachol tatbikini müteakip myosis, ve intrao-
culaire basınçta düşme görülür. 

Post-operatif  barsak afonisinde  deri altına 0,25 mg carbachol, bar-
sak peristaltizm'ini canlandırır. Keza Post-operatif  vesika afonisinde  de-
ri altına 0,25 mg carbachol, çok defa  bir kateter koymaksızın idrar bo-
şalmasını sağlayabilir. Yalnız, carbachol'ün parenteral kullanılmasından 
sonra talî - (ikincil) - tesirleri pek seyrek olmadığım hatırlamak lâzımdır. 

PHYSOSTİGMİNE ve PROSTİGMİNE 

Fisostigmin (Eserin), kalabar baklasının _ bir alkaloididir. Kalabar 
baklası Leguminosae «Baklagiller» familyasından  Physostigma veneno-
sum'un tohumlarıdır. 

Bu tohumlar 3,5 sm kadar uzunlukta, 1,5 sm kalınlıkta ve 2 sm ge-
nişlikte yumurta yahut hafif  böbrek şeklinde, esmer renkli kabuklu ve iç 
bükey kenarında bir yarık tarzında sürreyi ihtiva eder. Terkibinde % 0,1 
kadar fisostigmini  tutar. Bunun yanında daha az tesirli Eseridine alka-
loidini ve fisostigmine  nazaran daha kuvvetli tesire malik îsofisostigmine 
ve striknine benzer tesirli Kalabarine'i ihtiva eder. 

FİSOSTİGMİN (ESERİN), Physostigmine (Eserine), Physostigminum 

C, TT. iO.N.ı 
Fizik özelikler : Beyaz, billûrî ve zamanla pembeleşen bir madde-

dir. Suda hemen hiç erimez; alkol, eter, kloroformda  erir. Yalnız salisilat 
tuzu kuru iken renk değiştirmez. Diğer tuzları zamanla kızarır ve sula-
nır. Bu sebepten en fazla  salisilat tuzu kullanılır. 

FİSOSTİGMİN SALİSİLAT (ESERİN SALİSİLAT), Salicylate de 
physostigmine (Salicylate d'eserine), Physostigmini salisilas 

Cı5H-.ı02N3. C-H6O.« 

Fizik özelikler : Renksiz veya hafif  sarımsı renkli, kokusuz, parlak 
biilûrlardır; 85 k. suda, 12 k. alkolde, 9 k. kloroformda  erir, eterde erimez. 
Eriyiği kaynatılmaz. 
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FİSOSTİGMİN SÜLFAT (ESERİN SÜLFAT), Sulfate  de 
physostigmine (Sulfate  d'eserine), Physostigmini sulfas 

(Cıs H21 02N3)2. H2SO, 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrî, havada sulanan bir toz olup suda ve 
alkolde kolaylıkla erir; eğer eriyikleri hafif  asidlendirilmemiş ise bir kaç 
saat içinde aydınlıkta kırmızılaşır (Rubr eser ine). Koyu kırmızı renk almış 
olan eriyikleri kullanılmaz. Kolaylıkla ayrıştığından tuzu aydınlıktan ve 
rutubetten saklanmalıdır. En iyisi ağızı iyi kapatılmış cam ampullerde mu-
hafaza  edilmelidir. Bu takdirde yıl boynca dayanır. 

Salicylate de geneserine. Renksiz bir tozdur. Suda erir. 1/2 miligram-
lık granülleri kullanılır. 

Tesiri : Fisostigmin kolinerjik uyarıcı maddelerin bütün özeliğine 
maliktir. Kolinerjik sinir uçlarına doğrudan doğruya tesir etmeyip, tersi-
ne olarak fermantatif  ayrışmayı menettiğiniden asetilkolinin devamlı ola-
rak teşekkülüne hizmet eder. Bütün düz kasaları ve bez salgılarını uyarıcı 
tesirinin yanında aynı zamanda çizgili kasları da eksite eder. 

Barsak kanalına : Mideden düzbarsağa kadar olan kısmın tenbihini 
mucibolur. Bu suretle peristaltik hareketler artar. Kusma ve ishal doğu-
rur, bez salgısını arttırır. 

Dölyatağı ve Sidik torbasına : Bunların da hareketlerini arttırır, kas-
larının tonisitesini çoğaltır. 

Parasempatik okülomotoryusun tenbihi neticesi pupilleyi kapayan 
kasın (Sphincter iridis) kasılması ve bunun sonunda pupille daralması 
husule gelir (Miosis). Aynı zamanda silyar kası da takallüs ettirir (muta-
bakat = Accomodation) spasmozu, gözün iç basınçı düşer. Bu tesir yalnız 
fisostigminin  göze damlatılması ile husule gelir; ölüm dozunun deri altına 
zerkinde pupille genişlemesini mucibolur. 

Dolaşıma Tesiri : Fisostigmin kalb üzerine perifer  mihanikiyetle te-
sir eder: 1) Pnömogastrik (vagus) sinirin tesirini arttırır. 2) Doğrudan 
doğruya miyokarda tesir ile bir taraftan  uyarma yetenğini diğer taraf-
tan tonisitesini çoğaltır. 

Solunuma Tesiri : Fisostigmin solunum merkezini uyarır ve solunum 
sayısını arttırır, sonra felç  eder. Bundan başka perifer  olarak bronşları 
da daraltır. 

Kullanılması : Fisostigmin suda erimediğinden salisilat ve sülfat  tuz-
ları suda kolay eridiğinden tercihen bunların eriyikleri kullanılır. 
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Gözün iç basıncını azaltmak maksadiyle % 1/2 ilâ % 1 eriyiğinden 
2 - 4 damla miktarında göze damlatılır. Pupilleyi genişletip daratmak sure-
tiyle iritis iltisakını -(yapışmasını) - önlemek veya koparmak için nöbetle-
şe atropin ve eserin kullanılır. 

İçerden : Operasyondan sonra görülen barsak atonilerinde 0,5-1 
miligram deri altına şırınga olunur. Peritonit ve genel toksemiden gelen 
atonilerde tesiri azdır. Tahikardi nöbetlerinde eserin ağızdan veya deri al-
tından 0,5-1 mg verilir. Bu olaylarda asetil-b-metilkolin daha tesirlidir. 

Fisostigmin eriyikleri - (sudaki) - çabuk bozulduğundan eriyiğin içi-
ne en çok % 4 borik asid katılmak suretiyle hafif  asidlendirilmelidir. Fi-
sostigmin eriyiği parçalandığından sterilize olunamaz. 

Miyotik - (pupilleyi daraltıcı olarak) - olmak üzere Veteriner Hekim-
likte de aynı orandaki eriyiği kullanılır. 

ESERİDİN, Eseridine, Eseridinum 

CıJLuOaNa 
Eseridin, Kalabar baklasının terkibine dahil bir alkaloid'dir. 
Fizik özelikler : Renksiz billûrlardır. Havada bozulmaz, suda hemen 

hiç erimez, kolaylıkla kloroformda,  az miktarda alkcl, eter ve petrol ete-
rinde erir. 

ESERİDİN TARTARAT, Taıtrate d'esıeridine, 
Eseridinum tartaricum 

C, H .0:,Ni.C;Hl0ü 

Fizik özelikler : Renksiz billûrlardır. Suda ve alkolde erir. 
Tesir ve kullanılması : Eserine nazaran zehirsizdir. Veteriner He-

kimlikte sürgüt - (müshil) - olarak kullanılır. 

İSOFİSOSTİGMİN, İsophysostigmine 

Fisostigmin'e nazaran sürgüt tesiri kuvvetlidir. Bu da Veteriner He-
kimlikte kullanılır. 

PROSTİGMİN, Prostigmine, Neostigmine 

Prostigmin veya Neostigmin sentetik bir madde olup dayanıklılığı 
ile fisostigmine  üstün ve benzeri tesiri haizdir. Metilsülfat  ve bromür 
tuzları kullanılır. Her iki tuz da beyaz, kokusuz, acı lezzetli, suda eriyen 
billûrî tozdur. 
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o.co.n(cHj), 

N ( C H İ V 5 ( V C H 3 

Prostigmin metilsülfat 

Prostigmin bromür daha az higroskopik olduğundan ağızdan kulla-
nılmaya elverişlidir. Prostigmin fisostigmine  nazaran daha kuvvetli tesi-
re maliktir, (barsak ve sidi ktorbası asthecie'lerinde) de tavsiye edilmek-
tedir. 

Prostigmin eriyiği dayanıklı olup kaynatmak suretiyle sterilize edile-
bilir. Tesir özeliği ve mekanizması tamamiyle fisostigmin'e  uyar, yalnız 
ondan, kalb ve dolaşıma daha az bir tesire sahip oluşu ila ayrılır; bu su-
retle daha uygun terapötik bir kullanılışa maliktir. 

Kullanılması : Prostigmin barsak ve sidik torbası atoni ve felçlerin-
de kullanılır. 

Dozu : Parenteral 0,5 - 1 mg, Per os 1,5 mg dır. 

CESOL ve NEU-CESOL 
Cesol ve Neu-cesol, arekoline kimyasal ve farmakolojik  yönlerden 

çok yakın preparatlardır. Arekolin yerine kullanılır. 

Arekoline nazaran daha lâtif  ve daha az şiddetli; aynı zamanda daha 
az toksik tesire maliktir. 

Cesol, beyaz, billûrî tozdur; su ve alkolde kolaylıkla erir. 

Neu-cesol, renksiz billûrlardır. Kolaylıkla suda ve sıcak metilalkolde 
erir, etil alkolde az erir, eterde erimez. Neu-cesol bezlerin çalışmasını art-
tırır ve barsak peristaltiğini çoğaltır. 

Bu iki preparat Veteriner Hekimlikte kullanılır. 

PtLOKARPİN, Pilocarpine, Pilocarpinum 

CuH.oN.O,. 

Pilokarpin Rutaceae «Sedefgiller»  familyasından  Brezilyada yetişen 
Pilocarpus pennatifollius'un  yapraklarının terkibine giren bir alkaloid'dir. 

Fizik özelikler : Şurup kıvamında bir sıvıdır. Suda az erir; eterde 
ve yağlarda erir. Pilokarpinin bir çok tuzları (hidrobromat, nitrat, hid-
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roklorat, salisilat) vardır. Bunlardan Hekimlikte en fazla  hidroklorat ve 
nitrat tuzları kullanılır. 

PİLOKARPİN HİDROKLORAT, Chlorhydrate de 
pilocarpine, Pilocaı-pini hydroclıloridum 

CnHıoOıN .HCI 
Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, hafif  acı lezzetli, hidroskopik bil-

lurlardır; suda, alkolde kolaylıkla, eter ve kloroform'da  güçlükle erir. 

PILOKARPIN NİTRAT, Nitrate de pilocarpine, Pilocarpini nitras 

CnHi602N,.HN03 
Fizik özelikler : Havada bozulmayan, renksiz, billûrlar veya beyaz 

billûrî tozdur; 4 k. suda erir, soğuk alkolde güç erir; eter ve kloroformda 
erimez. 

Tesiri : Pilokarpin, kolinerjik gangliyon ve sinir cihazını uyarır. Bu 
sebepten bütün bezlerin ve düz kasların hareketlerini arttırır. 

Göze Tesiri : Doğrudan doğruya yâni göze instillation suretiyle veya 
içerden «Deri altı zerk suretiyle» kullanılması ile pupille daralır ve okulo-
motoriusîün tenbihi ve sfinkter  pupillenin spasmozu hasebiyle mutabakat 
- (accommodation) - spasmozu husule gelir, böylece güzün iç basıncı dü-
şer. 

Pilokarpin tuzlarından birinin eriyiği (meselâ % 1) bir kaç damla gö-
ze damlatılırsa 10 -15 dakika sonra pupil darlaşmaya başlar. Bu darlık 
10 - 20 saat sürer. Bu esnada gözün içindeki basınç azalmıştır. Atropin 
bunu kaldırır. Bunun tersi de olur : Atropinin genişlettiğini pupillayı, 
pilokarpin daraltır. Siliyar kasların kasılması Kristalin'i istirahat vaziye-
tinde sakin bir halde bırakır, gözün aydınlığa ve mesafeye  göre intibak 
-(uyma)- yeteneği kalkar. 

Salgılara Tesiri : Tıbbî doz pilokarpinin tesiri her yerden ziyade ter 
ve tükrük salgısında görülür. 

Bir insana 0,01 - 0,02 g pilokarpin nitrat şırınga edilirse 10 - 20 daki-
ka sonra başına bir sıcaklık basar, karotidler kuvvetli atar, yüz kızarır, 
salya boşalır, birkaç dakika sonra ter gelir. Ter evvelâ saç diplerinden 
başlar, sonra bütün vücudu kaplar. Terin miktarı ve içindeki maddeler 
çoğalır. Salya salgısı ekseriyla iki üç saat kadar sürer, 0,5 - 1 litre salya 
akar. Salya daha az devam eder, bir iki saatte kesilir. Ter ve salya ile 4 - 5 
litre kadar sıvı geldiği hesap edilmiştir. Terdeki ure miktarı kandaki ure 
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yoğunluğunun aynıdır. Ter başlayınca cildin harareti 1/2 - 1 derece ka-
dar çoğalır. Ter geçince cilt soğur ve harareti eskisinden daha aşağıya dü-
şer. 

Tükrük ve ter salgılarının artmasından dolayı uzviyetten fazla  mik-
tarda su çekilir. Atlarda bu miktar 30 kg'a erişebilir. 

Göz yaşı, burun ve bronş salgısı her zaman artmaz. Su kaybından 
dolayı diures azalır. 

Öd salgısına aşikâr bir tesir göstermiyor. Mide ve barsak hareketleri 
çoğalır. Bulantı hissi ve fenalık  getirir, kusma nadirdir. Karında gurultu 
ve ishal olur. 

Dölyatağına tesiri : Bunun hareketlerini ve tonisitesini arttırır. 

Kullanılması : Kollir gibi irisin yapışıklıklarını ayırmak veya gözün 
iç basıncını azaltmak için kullanılır. Tesiri eserininkinden daha hafiftir, 
lâkin gözde tahriş - (irkiltme) - yapmıyor. Halbuki eserin bazarı irkiltme 
yapar. 

JABORANDİ YAPRAĞI, Feuille de Jaborandi, Folium Jaborandi 
Ter getirmek için 1-4 g yaprak 200 g suda infuse  veya daha iyisi ma-

sere (12 saat) yapılıp verilir. 
JABORANDİ TENTÜRÜ, Teinture de Jaborandi, Tinctura jaborandi 

İçerden terletmek için 2-6 g verilebilir. Daha ziyade alopesiye karşı 
kullanılır. 

Bunların mideye fena  tesirlerinden dolayı tercihan terletmek için 
0,01-0,02 g pilokarpin nitrat deri altına şırınga edilir. 

Arekaidinm metil esteridir. 
Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, kuvvetli alkali reaksiyonlu, su 

ile karışabilen, alkolde ve kloroformda  her oranda karışabilen yağlı bir 
maddedir. Hekimlikte hidrobromat tuzu kullanılır. 

AREKOLİN, Arecoiiııe, Arecolinum 
CsHıaOsN 

N C H j NCH3 

Arekaidin Arekolin 

49 



Tütün yapraklarında bulunan alkaloidlerden en önemlisi nikotin'dir 
ve ortalama olarak yapraklarda % 5-8 kadar bulunur. Eundan başka Ni-
eotiniııe, Isonicoteine, Nicoteilin, Pyrolidine gibi alkoloidler de vardır. 

Nikotin. Yağ kıvamında, renksiz, havada esmerleşip tütün kokusu 
alan, devamlı yakıcı lezzetli ve terkibinde oksijen ihtiva etmeyen, bir pi-
roiidin ve piridin çekirdeğinin birleşmesinden husule gelen bir alkaloid'dir. 
Tütün yapraklarında elma -, şarap -, yahut limon asidlerine bağlı bir 
halde bulunur. 

Türk tütününde % 1 - 3, Virjinya tütününde % 2, pipo tütününde 
% 3,83-4,50 kadar nikotin bulunur. Sigara dumanında nikotinden başka 
% 0,36 amonyak, % 0,14 piridin ve diğer bazlar, % 0,08 hidrokiyaııik asid-
le CO vardır. Tütün içildiği zaman yanan bitkinin % 9 ağırlığı duman ha-
linde ağıza geçer. Bunun da % 70 kadarı bedende kalır. Bundan bir kısmı 
tükrük v.s. ile organizmadan çıkar. Sigare içenler tütün dumanmdaki ni-
kotinin tahminen 1/9 unu emiyorlar. Bizim sigaraların beheri 0,70 g ka-
dardır. Bununla 0,50 g kadar tütünün dumanı ağızdan geçer ki, her biri 
ile emilen nikotin miktarı takriben 0,1 mg dır. 

Tesiri : Nikotinin tesir noktası sempatik ve parasempatik gaııgli-
onların sinaps'larıdır ki, buradan preganglioner ve postganglioner lifler 
geçer, bütün postganglioner lifler  önce uyarır, sonra da felce  uğrarlar. 
Sinaps'ların tenbihi, vardıkları organda tıpkı postganglioner liflerin  uya-
rılmasında olduğu üzere aynı belirtileri hasıl ederler ve kısmen kolinerjik 
ve kısmen de adrenerjik tesir hasıl ederler: Önce tükrük-, ter-, bronş-, mi-
de v.s. nin salgınları artar, barsaklarda ishal husulüne kadar tonus ve pe-
ristaltik yükselir, sidik torbası ve dölyatağmm düz kasları eksite olunur, 
kalb vurumları ağırlaşır, perifer  damarlar genişler, kan basıncı düşer, 
sonra nabzın çabuklaşması ve kan basıncının yükselmesi vukua gelir. Son-
raki tesir kısmen direkt (doğrudan doğruya) kısmen de vasıtalı olur. 

Adrenaljik liflerin  uyarılması sonunda böbrek üstü kapsülünde fazla 
miktarda adrenalin husule gelir, bundan başka karbonhidrat metaboliz-
ması ve diğer metabolizmalardaki değişiklikler artar. Solunum önce ağır-
laşır, sonra dispnoik olur. Gözde pupille daralır ve accomodation spazmı 
husule gelir, sonra pupille genişler, beyin önce tonik ve klonik spazmlarla 
uyarma, sonra felç  reaksiyonu gösterir. 

Lokal olarak mukozaları uyarır. Az miktarlarla sindirim salgısı ar-
tar, büyük miktarları kusma ile birlikte gastroenteritis, sancı ve sürgün 
hasıl eder. 

Nikotin deride yaşayan parazitlere bilhâssa uyuz böcekleri, bit, pire-
lere karşı fazlası  ile müessir antiparaziter özeliğe maliktir. Nikotin seyyâl-
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olduğundan zarar görmemiş deriden ve bundan başka mukoza ve yaralar-
dan da uzviyete girer. Antiparaziter olarak Veteriner Hekimlikte parazi-
ter deri hastalıklarında kullanılır. 

Nikotin ağız ve sindirim borusu mukozasından ve solunum yolların-
dan pek kolay emilir. Uzviyette büyük bir kısmı bilhâssa karaciğer tara-
fından  zararsız bir hale konur ve geri kalanı başlıca böbreklerden çıkar. 

CYTÎSIN 

Cytisus labornum adı verilen ve bugün labornum vulgare adı ile anı-
lan Leguminosae familyasından,  çiçekleri sarı salkım şeklinde küçük bir 
ağaçtır. Tohumlarında ve diğer kısımlarında Cytisin adında bir alkaloid 
nikotin gibi tesir eder, bir çok merkezleri önce eksite, sonra felç  eder. İn-
san ve hayvanlarda zehirlenmelere sebebiyet verir. İnsanlarda zehirlenme 
belirtisi olmak üzere: Şiddetli ve devamlı kusmalar, sürgün, uyarma ha-
li, çırpınmalar, sonra felç,  koma ve nihayet ölüm husule gelebilir. Hay-
vanlarda cytisine en fazla  atlar hassastırlar, buna karşılık koyun ve keçi-
ler büyük miktarlara dayanırlar. 

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA KULLANILAN 
İLÂÇLAR 

Sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan ilâçlar aşağıdaki gurup-
larda gözden geçirilir : 

1 — MİDEVİ İLÂÇLAR (Mideye iyi gelen ilâçlar) 
STOMAHİKLER, Stomachiques, Stomachîca 

Midevî ilâçlar ya doğrudan doğruya yani ibtidaî, yahut da diğer has-
talıklara bağlı olarak yani talî mide sindiriminin bozulmalarında, mide 
salgısının azalmasında, tamamen durmasında yahut da normal olmıyan 
tarzda artmalarında uygun tesir hasıl eden maddelerdir. 

Bundan başka hipotonik ve atonik hallerde mide tonusunu arttırırlar, 
bu suretle mide çalışmasını düzeltirler. 

Mideye tesir eden ilâçlar : 
a) Mide salgısına tesir edenler : 

1 — Salgıyı çoğaltanlar, 
2 — » düzenliyen, 
3 — » azaltanlar, 
4 — » nötürliyenler. 
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b) Mide hareketlerine tesir edenler : 
1 — Kusturucu ilâçlar, 
2 — Kusmayı önliyen ilâçlar, olarak gözden geçirilir. 

1. MİDE SALGISINI ARTTIRAN İLÂÇLAR 
ACI İLÂÇLAR ve BAHARLILAR 

Les ameres, Amara, Aromatiqııes, Aromatiea 

Acı ilâçlar, acı lezzetli maddeler olup çeşitli bitkilerin terkiplerine da-
hildirler. Bunlar tükrük salgısının çoğalmasına sebebolurlar. Aynı za-
manda tepkisel olmak üzere mide özsuyu salgısını da çoğaltırlar ve bu 
suretle midede emilmeyi düzeltirler. 

Acı ilâçlar baharlılarda (aromatiklerde) olduğu üzere terkiplerindeki 
esanslar dolayısiyle aromatik bir koku ve lezzete sahiptirler. Bu sebepten 
tepkisel olarak mide salgı ve hareketlerini çoğaltırlar. Aynı zamanda mi-
de ve barsak emilmesini de kolaylaştırırlar. Terkiplerindeki terpen ve fe-
nollerden dolayı besin maddelerinin parçalanma ve fermantasyonlarını 
azaltırlar veya giderirler. Lezzet ve kokuları fena  olan ilâçların tat ve ko-
kularını düzeltmek maksadiyle (corrigens olarak) da kullanılır. 

ACI İLÂÇLAR, Les ameres, Amara 

Acı ilâçlar aşağıdaki guruplarda mütalâa edilir : 

1. HALİS ACILAR 

CENTİYANE KÖKÜ, Racine de gentiane, Gentianae radix 

Centiyane kökü, Gentianacea «Kızılkantarongiller» familyasından 
Gentiana panonica, G. purpurea ve G. Punctata'nın vakit geçirilmeden ku-
rutulmuş kökü ve müteaddit başlı rizomudur. 

Gentiana lutea'nın kökü sarı esmer renkte 20-50 sm uzunlukta, üst 
ucu 2 - 4 sm kalınlıktadır; diğer nevi gentiane'lerin kökleri daha açık renk-
te ve daha incedir. Bazan rizomun bir ucunda yaprak ve sak bakiyeleri 
- (kalıntıları) - bulunur ve sathi ince halkalıdır. Daha az şubeli olan kök-
leri tulanî - (uzunluğuna) - buruşukluklar gösterir. Rizom ve kök bazan 
tulanî yarıklı olup, lifsiz  ve toz hasıl etmeksizin kolaylıkla kırılır. 

Müstaraz -(genişliğine) - mekser hemen sarımsıdan açık esmere ka-
dar değişen ve homojen renktedir. 
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Tdacr-r 

Şekil 9. Gentiana lutea 

Centiyane kökü serttir, parçaları suda şişer, dayanıklı ve kolay iğile-
bilir bir hal alır. 

Centiyane kökü özel kokulu, önce tatlı, sonradan şiddetli ve devamlı 
acı lezzetlidir. 

Centiyane kökü tozu esmer renklidir. Köklerin terkibinde gentiopie-
rine (centiyane acısı) glikozidini ihtiva eder ki, bu da gentiogenine ve 
şekere ayrışır. 

PREPARATLARI 

CENTİYANE HULÂSASI, Extrait de gentiane, Extractum gentianae 

Fizik özelikler : Kırmızı esmer renkli, önce tatlı, sonra acı lezzetli 
bir hulâsadır; suda hafif  bulanık olarak erir. 
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CENTİYANE TENTÜRÜ, Teinture de gentiane, Tinctura gentianae 
Fizik özelikler : Sarı esmer renkli, centiyane kökü kokulu ve acı 

lezzetli bir sıvıdır; hacmi kadar su ile fark  edilecek kadar bulanmaz. 

ACI TENTÜR, Teinture amers, Tinctura amara 

Fizik özelikler : Yeşil esmer renkli, baharlı kokulu, acı lezzetli bir 
sıvıdır. 

Acı tentür terkibinde: Centiyane kökü, kızıl kantaron, turunç kabu-
ğu, olmamış (kemale gelmemiş) turunç, zerdekap (Zedoaire), dilüe al-
kolü ihtiva eder. 

Tesiri : İçerden az miktarı tükrük-, mide-, barsak bezlerini uyar-
makla bunların salgılarını arttırır, mide ve barsak hareketlerini çoğaltır. 
Fazla miktarları mide mukozasını irkilterek gastroenteritis hasıl eder. 

Kullanılması : Beslenmenin fena  olduğu hallerde, iştahsızlıklarda 
kullanılır. 

Dozu : Tozundan 0,2-3 g, hulâsasından 0,2-0,5 g çok defa  çelik bile-
şikleri ile birlikte hap şeklinde, tentürü 2-10 g, maseresi (% 5) bir fincan, 
şarabı ve şurubu 60-100 g. 

SU YONCASI, Menianthe (Trefle  d'eau), Herba trifolii  fibrini 

Su yoncası Gentianaccae «Kızılkantarongiller» familyasından  Men-
yanthes trifoliata'nm yaprakları olup lanset şeklinde ve acı lezzetlidir. Su 
yoncası terkibinde Menyanthine glikozidini ihtiva eder. 

Su yoncası yapraklan iştah açıcı olarak tesir eder. Yapraklar terki-
binde tanen, pektin, saponin ve az miktarda esans ihtiva eder. Bitkinin 
bütün kısımlarında ve bilhâssa yapraklarında % 1 kadar Menyanthin gli-
kozidi ve Menyanthol bulunur. 

Ticarette hulâsası da vardır. 
Antiskorbutik şurubun terkibine dahildir. Hulâsası 1 - 2 g, infusyonu 

(100 de 1) bir fincan  miktarında kullanılır. 

KUASYA AĞACI (ACI AĞAÇ), Bois de cjııassia, Lignum quassiae 

Simarubaceae «Acı yoncalar» familyasından  Kuzey Brezilya, Jame-
yik ve Antil'de yetişen Picrasma exelsa ve Quassia amara'nın gövde ve 
dallarının kabukları soyulup kurutulmuş ve yonca gibi parçlara ayrılmış 
odunudur. 
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Şekil 10. Menyantes trifoliata 

Kuasya ağacı, sarımsı beyaz veya açık sarımsı renklidir. Kolaylıkla 
kırılabilir. Terkibinde acı lezzetli olan Quassine ve Picrasmine glikozitle-
rini ihtiva eder. 

Quassine cristalisee CsiHi-Ob renksiz, kokusuz, gayet acı billûrlardır. 
Su ve eterde güç, alkolde kolay erir. 

Hulâsası 0,1-0,4 g, tozu 1-4 g, tentürü 1-5 g, infusesi  (1000 de 5) bir 
fincan.  Quassine cristalissee günde 0,004 g miktarında kullanılır. 

KIZIL KANTARON, Petite centauree, Herba centaurii 
Kızıl kantaron, Gentianaceae «Kızıl kantarongiller» familyasından 

Erythrea centaurium'un kurutulmuş çiçek kısımlarıdır. Terkibinde Ery-
thaurine glikozidini ihtiva eder. 

İnfusyonu  (100 de 1), hulâsası 0,2-1 g, tozundan 0,5-5 g miktarında 
kullanılır. 
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Şekil 11. Erythrea centaurium 

SİMARUBA AMARA : Brezilya'da yetişen bu bitkinin köklerinin 
kabuğu kullanılır. Tonik ve kabız özeliğe maliktir. Tentürü (1/5) 1-4 g, 
infusyonu  (1000 de 3-5) bir fincan. 

HİNDİBA. Chicoree. Chicorium intybus (Compositeae) yaprakları ve 
kökü midevî ve tonik gibi tavsiye ediliyor. Yapraklarından 100 de 1, kök-
lerinden 100 de 2 oranında infusyon  yapılır. Hulâsası 1-4 g, Sirop de chi-
coree compose (Mürekkeb hindiba şurubu) hindibadan başka ravend ve 
muhtelif  aromatik bitkileri havidir. Küçük çocuklara 5-10 g sürgüt gibi 
verilir. 

II. MÜS1LAJLI ACILAR 

GÜVERCİN KÖKÜ, Racine de colombo, Calumbae radix 

Menispermaceae «Balıkağları otları» familyasından  doğu Afrika,  Ma-
dagaskar ve Seylân'da yetişen Jatrorrhiza palmata'nın taze iken enine di-
limlere doğranarak kurutulmuş kalın kök kısımlarıdır. 
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Dilimler gevrek olup tekerlek veya yumurta şeklinde 3-8 sm genişlik-
te, 0,5-2 sm kalınlıkta, kenar yüzü esmerimsi sincabî veya sarı esmer ve 
buruşuk, kesiti (maktaı) sincabî sarı ve kenara doğru limon sarısıdır. Di-
limlerin ortası her iki tarafta  içeri çöküktür; kabuğu esmer bir karnbi-
yum çizgisiyle odun kısmından ayrılmıştır, yalnız kambiyum civarında di-
limler ışınsal bir manzara gösterir. Güvercin kökü kırıldıkta toz çıkarır. 

Güvercin kökü hafif  kokulu, acı ve biraz müsilâjlı lezzetlidir. 

Terkibinde : Billûrî Colombamine C 11 O N, Jatrorrhizine Cjo(OH) 
OEN, az miktarda ve üçüncü alkaloid olarak Palmatine'i ihtiva eder. Bu 
üç alkaloid Berberine'e bünyece yakındırlar. Bunlardan başka acı bir mad-
de olan Columbine ve ikinci acı bir madde olmak üzere de Kalumba asidi 
bulunur. 

KOLOMBO TENTÜRÜ, Teinture de colombo, Tinctura calumbae 

Fizik özelikler : Esmer yeşilimsi renkli, pek acı lezzetli bir sıvıdır; 
alkol ve gliserin ile berrak, su ile hemen berrak mahlûtlar (katışık) verir. 

Kolombo, iştah açıcı ve bir de kabız - (peklik yapıcı) dır. 

Tozundan 0,5-3 g, tentüründen 5-10 g miktarında kullanılır. 

III. AROMATIK ACI (BAHARLI) İLÂÇLAR 

PELİN OTU, Absinthe, Herba absinthii 

Compositae «Bileşikgiller» familyasından  Artemisia absinthium'un 
kurutulmuş yaprakları ve çiçekli uçlarıdır. 

Bitkinin alt yaprakları uzun saplı ve tripennat, bölümlerin her biri 
üçgen şeklinde ve sivri uçludur. Daldaki yaprakların sapları yukarıya 
doğru gittikçe kısalır; aşağıdaki yapraklar bipennat, üsttekiler pennattır. 
Yaprakların üst yüzleri beyazımsı kurşunî, altları yeşilimsi sincabî ve tüy-
lüdür. Çiçek kapitülleri 3 mm çapında yuvarlaktır. Bir braktenin koltu-
ğunda çok defa  tek olarak bulunur. Çiçeklerin de çoğu erselik (hunsa) ve 
boru şeklindedir. Yalnız bazıları dişidir. Dal uçlarında da gümüşü tüyler 
vardır. 

Pelin otunun kokusu aromatik, lezzeti baharlı, şiddetli ve devamlı 
acıdır. Tozu sincabî yeşil renklidir. Terkibinde Absinthiine acı maddesini 
ve % 0,5-2 kadar pelin esansını ihtiva eder. 
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Şekil 12. Artemisia absinthium 

PREPARATLARI : 
PELİN TENTÜRÜ, Teinture d'absinthe, Tinctura absinthii 

Fizik Özelikler : Yeşilimsi esmer renkli, pelin kokulu ve pek acı lez-
zetli bir sıvıdır; su, sulu alkol ve gliserinle bulanmadan karışır. Alkol ile 
bulanık karışım verir. 

PELİN HULASASI, Extrait d'absinthe, Extractum absinthii 
Fizik Özelikler : Esmer renkli, sertçe bir hulâsadır. 
Pelin acı ilâçların en acısıdır. Az miktarı iştah açıcı gibi ve fazlası 

âdet kanı getirmek için tavsiye edilmiştir. Solucan düşürmek için de kul-
lanılır. Tozu 0,5-2 g, hulâsası 0,1-0,5 g, tentürü (1/5) 2-10 g, infusyonu 
(100 de 1) bir fincan  kullanılır. 

ADI PAPATYA, Camomille, Chamomillae flos 
Adî papatya Compositae «Bileşikgiller» familyasından  Matricaria 

chamomilla'nın kurutulmuş kapitülüdiir. 
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Şekil 13. Matricaria chamcmiila 

învolukrum üç sıra, yeşil, renkte, kenarları kuru beyaz yapracıklar-
dan yapılmıştır. Reseptaklın içi boştur, gençlerde yarım küre şeklinde, 
yaşlılarda mahrut (Koni) şeklindedir. Reseptakl üzerinde safiha  yoktur. 
12-18 tane beyaz renkli boru biçiminde kenar çiçekieriyle, orta kısmını 
dolduran bir çok sarı renkli, boru biçiminde çiçekler vardır. Kenar çiçek-
lerinin dil gibi uzamış olan korülü 3 dişli ve dört useyplidir, bu diller 
gençlerde yukarı kalkık vaziyette, tam olmuş çiçeklerde yayılıp açılmış 
ve yaşlılarda aşağıya kıvrılmış bir haldedir. Ortadaki çiçeklerin korulü 
5 dişlidir. Papatya kuvvetli aromatik kokulu ve acımsı lezzetlidir. 

RUMİ PAPATYA, Camomille romaine, Chamomillae romanae flos 

Yetiştirilmiş anthemis nobilis (Compositae «Bileşikgiller») in kuru-
rutulmuş katmerli kapitülüdür. 
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Rumî papatyanın özel ve adî papatyanınkinden farklı  Pir kokusu var-
dır. Tozu sarımsı beyazdır. 

Papatya terkibinde en az % 04 (yani binde 4) kadar papatya esansı-
nı ihtiva eder. Karminatif  -(gaz çıkarıcı ilâç)- ve müsekkin (yatıştırıcı) 
gibi 1000 de 5 infuzesi  yazılır. înfusyon  kesif  (yoğun) olursa bulantı, kus-
ma getirebilir. Huile de camomille haricen yatıştırıcı gibi kullanılır, in-
fusyonu  lavman için de kullanılmaktadır. 

ÖMÜR OTU (ŞERBETÇİ OTU), Comede houblon, Strobili lupuli 
Cannabinaceae «Kendirler» familyasından  Humulus lupulus bitkisi-

nin dişi çiçekli kısımları kullanılır. Bunlardan kopup düşen toz gibi bezle-
re lupuline denir. 

Şekil 14, Humulus lupulus 

Lupuline, yeşilimsi sarı-sarı esmer arasında, keskin kokulu, aromatik 
ve biraz acı lezzetli bir tozdur. Terkibinde % 1-3 esans, % 50 reçine, % 10 
acı madde ve taneni ihtiva eder. 
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Ömür otu bira yapımında kullanılır. Yüksek miktarı antafrodizyak  ve 
uyutucu gibi tavsiye edilmiştir. 

100 de 1-1,5 maserasyonu yemeklerden evvel bir fincan,  alkolik hu-
lâsası 0,2-0,8 g, lupulin 0,2-1 g miktarında kullanılır. 

KABIZ ACI İLÂÇLAR, Amers astıingeııts 
Kınakına kabuğu, hulâsası, tentürü, şarabı ve şurubu yemeklerde 

müştehi (iştah açıcı) ve mukavvi (tonik) gibi kullanılır. 

KONDURANGO KABUĞU, Ecorce de coudurango, 
Condurango cortex 

Asclepiadaceae «ipekli tohumlular» familyasından  Marsdenia con-
durango'nun toprak üstü gövdelerinin (sak) kurutulmuş kabuğudur. 

Kondurango kabuğu 2-5 mm kalınlığında boru veya oluk şeklinde, 
ekseriya biraz büyük parçalardır. Dış yüzü esmer sincabî renkli ve büyük 
lentiçellerdeıı ibaret çıkıntılıdır. îç yüzü açık sincabî esmer renkli ve uzun-
luğuna kaba çizgilidir, enine mekseri açık sarımsı, sincabî renkte ve umu-
miyetle hubeybî (tanecikli) dir; yalnız genç kabukların enine mekseri dış 
kısmında uzun lifler  gösterir. 

Kondurango kabuğu hafif  baharlı kokulu, acımsı ve hafif  irkiltici lez-
zetlidir. Terkibinde Kondurangin (Condurangine) glikozidini ihtiva eder. 

KONDURANGO SEYYAL HULÂSASI, Extrait fiilide  de 
condurango, Extractum fluidum  condurango 

Fizik Özelikler : Kondurango seyyal hulâsası, esmer renkte, kondu-
rango kabuğu koku ve lezzetinde bir sıvıdır; su ile hafif  bulanır. 

KONDURANGO ŞARABI, Yiıı de condurango, Yinum condurango 
Fizik özelikleri : Esmer, sarı renkli kondrungo koku ve lezzetinde bir 

sıvıdır ; Kondurango'nun tesir, kullanılması ve dozu, centiyane kökünün 
aynıdır. 

Mide kanserinde tavsiye edilmişti. Mide ağrılarını teskine (yatştır-
maya) yarar. Tozu 2-4 g, seyyal hulâsası 1-3 g, tentürü 5-10 g, şarabı 
(litrede 100 g kabuğu havi) 15-45 g miktarında kullanılır. 

BAHARLI İLÂÇLAR, AROMATIKLER 
Aromatiques, Aromatica 

Aromatikler iştah açıcı, karminatif  ve antispazmotik gibi kullanıl-
maktadır. Havi oldukları esansların hepsi az miktarda yüksek sinir mer-
kezlerini az çok uyarırlar. Bu suretle yüksek ruhî (psihik) merkezlerin 
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zaafına  istinat olunabilen bazı histeri belirtilerini giderirler. Fazla mik-
tarda kullanıldığı zaman bazıları yatışma ve bazıları ihtilâç (çırpınma) 
getirir. Bu esansların terkipleri çeşitlidir. Bazılarında terpenler bulunur. 
Bunlar genel olarak yatıştırıcıdır. Diğerlerinde kâfurlar  vardır ki tesirle-
ri uyarıcıdır. Bu esanslar az çok antiseptik olduğu cihetle barsakta gaz-
lerin teşekkülüne biraz engel olur. Lâkin karminatif  olmaları gazlerin tar-
dını kolaylaştırdıklardandır. 

MELİSA (OĞUL OTU), Feuille de melisse, Melissa folium 
Labiatae «Ballıbabagiller» familyasından  Melisa officiııalis'in  kuru-

tulmuş yaprağıdır. 

Şekil 15. Melisa officinalis 

Melisa yaprağı, limona benzer kokulu ve baharlı lezzetlidir. Terkibin-
de % 0,1 melisa esansı (Essence de melisse) m ihtiva eder. Melisa evvelâ 
eksitan, sonra hipnotik tesir yapar. Aynı zamanda antispasmodik özeli-
ğe de sahiptir. İnfusyonu  % 1 oranında hazırlanır. Yemeklerden evvel ve 
sonra bir fincan  verilir. 
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MÜREKKEB MELİSA ALKOLASI, Alcoolat de melisse compose, 
Alcolıolatum melissae compositum 

Mürekkeb melisa alkolası, melisa yaprağı, taze limon kabuğu, hindis-
tan cveizi, tarçın, kişniş, melekotu kökü, su ve alkol ile hazırlanır. Sedatif 
ve stomahik olarak günde 1-3 defa  5-10 g miktarında kullanılır. 

NANE YAPRAĞI, Feuille de menthe, Mentlıea piperitae folium 
Nane, Labiatae «Ballıbabagiller» familyasından  Mentha piperita adı 

verilen ve Mentha viridis ile Mentha aquatica arasında bir melezin kuru-
tulmuş yaprağıdır. 

Nane yaprağı, şiddetli ve özel kokulu, yakıcı ve baharlı lezzetlidir. 
Ağızda serinletici, lâtif  bir tad bırakır ve terkibinde tahminen % 1 kadar 
nane esansını, nane ruhunu (Essence de menthe) ihtiva eder. 

NANE ESANSI, Essence de menthe, Oleum menthae 
piperitae 

Fizik özelikler : Renksiz veya hafif  sarımsı, ferahlatıcı  nane koku-
lu bir sıvıdır. Lezzeti yakıcı ve sonradan serinleticidir. 

Şekil 16. Mentha piperita 
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NANE SUYU, Eau de menthe, Aqua menthae piperitae 
Terkibi : 1 k. nane ruhu (nane esansı) ve 999 k. su ile yapılır. 
Nane ruhu evvelâ geçici bir uyarma sonra uyuşukluk getirir. Mide 

mukozasının hassasiyetini azaltır. Bu sebepten nane suyu bulantı ve karın 
ağrısına karşı kullanılmaktadır. Nane yapraklarının limon kabuğu ile be-
raber yapılmış infuzesi  asabî bulantı için müessirdir. Nane yaprağı aro-
matik enva (Especes aromatiques) m terkibine girer. Nane ruhu 2-10 dam-
la, nane ruhu tentürü (10 da 1) 0,3-1,5 g, nane suyu 20-80 g verilir. 

KORDIAL POSYON, Potion cordiale, potio eordialis 
Eşit miktar melisa suyu, turunç çiçeği suyu, tarçın suyu ve nane su-

yu ile % 10 şurubu havidir. Buna % 1 eter de konulabilir. 

ADAÇAYI YAPRAĞI, Feuille de sauge, Salviae folium 
Labiatae «Ballıbabagiller» familyasından  Salvia officinalis'in  kuru-

tulmuş yaprağıdır. 

Şekil 17. Salvia officinalis 
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Adaçayı yaprakları şekil ve cesamet itibariyle çok değişiktir. Yeşi-
limsiden gümüşü sincabiye kadar değişen renkte saplı, ekseriya beyzî şe-
kilde veya uzunca 3-8 sm boyunda, 1-4 sm eninde az çok sık tüylü ve ke-
narı ince dişlidir. Üst yüzünde çukur, alt yüzünde ise kabarık, sık bir useyp 
şebekesi vardır. 

Adaçayı yaprağı şiddetli aromatik kokulu, baharlı ve acı lezzetlidir, 
tozu yeşil renklidir. Yapraklar terkibinde tanen, esans ve acı maddeyi 
ihtiva eder. 

Adaçayı ihtiva ettiği esanstan dolayı uyarıcı ve tanenden ötürü de 
peklik yapıcı ve büzüştürücü özeliklere sahiptir. 

İnfusyonu  ile gargara yapılır. Infusyonu  (% 1) bir fincan,  hulâsası 
0,5-1 g, seyyal hulâsasından 5-10 g miktarında kullanılır. 

Kekikotu Labiatae «Ballıbabagiller» familyasındn  Thymus vulgaris'in 
kurutulmuş yaprak ve çiçekleridir. 

Terkibinde % 0,6-1 kadar kekik esansını ihtiva eder. 

Kekik esansında en aşağı % 20 timol ve karvakrol (timol'ün isomeri) 
vardır. Kekikotu beyni uyarır. Ayni zamanda antispazmodik ve öksürük 
dindirici özeliklere de hasiptir. Seyyal hulâsası boğmacaya ve bronşite kar-
şı 10-12 g miktarında kullanılır. 

Myrtaceae «Mersingiller» familyasından  Güney Filipin ve bütün sı-
cak mıntıkalarda yetişen Jambosa caryophyllus'un kurutulmuş konca-
larıdır. 

KEKİK OTU, Thymian (Thyme), Herba thymi 

KEKİK ESANSI, Essence de thyme, Oleum thymi 

KARANFİL, Girofle,  Cayophyllus 

Şekil 18. Jambosa caryophyllus 
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Yüzde en az 16 esans (karanfil  esansı) havidir. 
Karanfil  12-17 mm uzunluğunda, açıktan koyu esmere kadar deği-

şen renkte epiğün bir çiçektir. 3-4 mm kalınlığında, sap şeklinde, hafif 
dört köşeli, pek ince buruşuklu, yukarısı biraz kalınlanmış ve çiçek altın-
da bir mebizi vardır; bunun yukarı kısmında her iki küçük mebiz mesken-
leri bulunur. Mebizin yukarısında duran kalın ve üç köşeli 4 tane sepal 
birbirinden ziyade ayrılmıştır; birbirini kiremit tarzında örten 4 tane 
yuvarlak ve sarı esmer petal 4-5 mm kutrunda bir küre şeklinde kapanır; 
bu kürenin içinde müteaddit stamina ve ince bir stil bulunur. 

Karanfil,  şiddetli hususî kokulu, yakıcı ve baharlı lezzetlidir, Ter-
kibinde yüzde 20 karanfil  esansını (Essence de girofle)  ihtiva eder. 

KARANFİL ESANSI, Essenoe de girofle,  Oleum caryoplıylli 

Fizik Özelikler : Hemen renksiz veya sarımsı renkli, havada esmer-
leşen, aromatik kokulu, yakıcı lezzetli, ziyayı şiddetle kıran ve polarize 
ziyaya tesir eden bir sıvıdır. 

Karanfil  esansında (ruhunda) % 80-96 kadar Eugenol (metoksial-
lilfenol)  ve Acetyleugenol vardır. 

Karanfil  ruhu önce hafif  bir uyarma devreseinden sonra sakin bir 
sarhoşluk hasıl eder; bu esnada umumî hassasiyet azalmıştır. Daha yük-
sek miktarı genel nartotik, lokal olarak anesteziktir. Hakikî antiseptik 
özeliği vardır. Antiseptik ve sedatif  özeliğinden dolayı tentürü ağız ve 
dişlerin temizlenmesine yarar. Karanfil  esansı ve eugenol çürük dişlerde 
kullanılır. Eugenol dahilen akciğer veremi ve akciğer gangreninde tavsi-
ye edilmiştir. 

Karanfil  tozu 0,5-2 g, tentürü 2-5 g, suyu 30-60 g, eugenol 0,5-1 g 
(kapsüllerde) verilir. 

TURUNÇ KABUĞU, Ecorce d'orange amere, 
Aurantii amari pericarpium (Cortex aurantii fructus) 

Turunç kabuğu Rutaceae «Sedefgiller»  familyasından  Citrus auran-
tium'un Amara soyunun olgun meyvalarının kabuklarının dış tabakaları-
dır; kabuğun iç tarafındaki  beyaz tabakanın büyük kısmı atılmış olmalı-
dır. 

Turunç kabuğu dıştan sarı esmerimsi veya kırmızı esmerimsi, dahi-
len sarı beyazımsı, çökük ifraz  noktaları gösteren, dar ve ince şeritler şek-
linde veya 8 cm ye kadar uzunlukta, 4 sm ye kadar genişlikte ve takri-
ben 1,5 mm kalınlıkta muntazam yahut gayrımuntazaman muhaddeb (dış 
bükey) parçalar halinde bulnur. 
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Turunç kabuğu şiddetli aromatik kokulu ve baharlı açı lezzetlidir. 
Terkibinde turunç esansını ihtiva eder ki, ortalama olarak % 1-2 kadar-
dır. Bu esans likör imalinde ve ıtriyatçılıkta kullanılır. Turunç kabuğu 
midevî ve uyarıcıdır. Aynı zamanda lezzet düzeltici olarak da kullanılır. 

PREPARATLARI : 

TURUNÇ KABUĞU TENTÜRÜ, Teinture d'ecore d'orange amere, 
Tinctura aurantii amari 

Fizik Özelikler : Kırmızı esmer renkli, turunç kabuğu koku ve lez-
zetli bir sıvıdır. 

TURUNÇ KABUĞU ŞURUBU, Sirop d'ecorce d'orange amere, 
Sirupus aurantii amari cortici 

Posyonlara tat ve çeşni vermek için kullanılır. 
Tarçın Kabuğu : Ticarette iki nevi vardır : 

SEYLAN TARÇINI KABUĞU, Ecorce de canelle de ceylan, 
Cinnamomi ceylanici cortex 

Seylan tarçını Lauraceae «Tefengiller»  familyasından  Cinnamomum 
ceylanicum'un taze sürgünlerine ait gövde ve daların dış kısımlarından 
ayrılmış ve kurutulmuş kabuğudur. 

, / irm 9i9rna9 [sırrnıH : ıslrfilssö  jIisiT 
Şekil 19. Cinnamomum ceylanicum .nb 
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Açık kahve renkli dış yüzü uzunluğuna ince çizgili, 0,2-1 mm kalın-
lığında, boru veya çifte  boru şeklinde kıvrılmış ve bir çokları birbirinin 
içine geçmiş kabuk parçalarıdır. 

Seylan tarçını sinamik aldehidi andıran özel kokulu, baharlı ve tat-
lımsı yakıcı lezzetlidir. 

ÇIN TARÇINI KABUĞU, Ecorce de cannelle de Chine, Cinnamomi 
cassiae cortex 

Çin tarçını kabuğu, Lauraceae «Tefengiller»  familyasından  Cinna-
momum cassia'nm taze sürgünlerine ait gövde ve dallarının tam veya kıs-
men soyulmuş ve kurutulmuş kabuğudur. 

Çin tarçını 30-50 sm uzunluğunda ve 0,5-3 sm çapında, boru veya 
oluk şeklinde bulunur. Kabuğun kalınlığı 1-2 mm ve kıvrık olan genişli-
ği 2-6 smdir; mantar tabakası kaldırılmamış olan kabukların kalınlığı 2 
mm kadar olabilir. Mantar tabakası ile dış kabuğun bir kısmı kaldırılmış 
olan yerlere açık esmer veya sarımsı esmerden koyu esemere kadar renk-
te olup mantar tabakası ile örtülü kısımlar esmerimsi sincabi bir renk gös-
terir. Soyulmamış kısımlar üzerinde yuvarlak veya beyzî lentiçeller gö-
rülür. 

Kabuğun iç yüzü hubeybî veya hemen düzgün olup rengi mantar ta-
bakasından kurtarılmış dış yüzün rengine benzer; müstaraz mekseri ol-
dukça düzgün ve pek az lifli  görülür. Müstaraz merkez veya maktamda 
ortaya doğru veya dış yüze daha yakın yerde esmer sarıbir kabuk küt-
lesi içinde açı krenkli bir halka farkedilir. 

TARÇININ PREPARATLARI : 

TARÇIN SUYU, Eau de cannelle, Aqua cinnamomi 

Fizik Özelikler : Tarçın suyu, tamamile veya kısmen berrak, tarçın 
koku ve lezzetinde bir sıvıdır. 

TARÇIN TENTÜRÜ, Teinture de cannelle, Tinctura cinnamomi 

Fizik özelikler : Tarçın tentürü, kırmızı esmer renkli, tarçın koku 
ve lezzetli bir sıvıdır; hacmi kadar su ile bulanır. 

TARÇIN ŞURUBU, Sirop de cannelle, Sirupus cinnamomi 

Fizik özelikler : Kırmızı esmere renkte, tarçın koku ve lezzetinde-
dir. 

70 



Tarçın esansı kısa bir uyarma devresinden sonra uyuşukluk getirir. 
Çok yüksek miktarı ihtilâç (çırpınma) yapar. Tentürü eskidenberi sen-
kopa karşı kullanılmıştır. Tozu 0,3-3 g, suyu 10-40 g verilir. Tarçın kabu-
ğu Garus iksiri terkibine ve tarçın tentürü Todd posyonuna girer. 

TODD POSYONU, Potion de Todd, Potio Toddi (Türk kodeksi) 

Terkibi : Dilüe alkol 40 k. 
Tarçın tentürü 5 k. 
Şurub 30 k. 
Su 75 k. karıştırılır. 

Belçika Farmakopesine göre : 1908 Fransız Farmakopesine göre : 
Tarçın tentürü 5,0 5,0 
Basit şurup 20,0 30,0 
Dilüe alkol 25,0 40,0 
Dist. su 45,0 75,0 

HİNDİSTAN CEVİZİ, Noıx de muscarde, Myristicae semen 

Myristicaceae familyasından  Myristica fragrans'm kabuğundan ve 
arilinden kurtarılmış ve 2 k. kireç -j- 10 k. su mahlutundan geçirilmiş 
tohumdur. 

Hindistan cevizi bitkisi (Myristica fragrans)  Molük, Somatra, Ca-
va, Borneo, Seylân adalarında yetişen ve 20 metreye kadar uzayabilen, 
yaprakları daima yeşil kalan bir ağaçtır. 

Hindistan cevizinde yüzde üç (% 3) esans, % 34,3 yağ vardır. Bes-
base (Macis) hindistan cevizinin arilidir. (çekirdeği örten özlü gışa). Bes-
basede esans daha fazla,  yağ daha azdır. Hindistan cevizi ve besbase kuv-
vetlendirici (tonik), iştah açıcı ve yatıştırıcıdır. Fazlası zehirlidir. Bir ta-
nesi ile zehirlenme belirtileri (baş ağrısı ve susuzluk hissi, sersemlik, çır-
pınma) görülmüştür. Bu tesir esansında mevcut Myristicin denilen mad-
deyee affolunuyor. 

Hindistan cevizi karın ağrılarına karşı kullanılır. Hindistan cevizi to-
zu 0,5-1,5 g, besbase 0,3-0,5 g verilir : Garus iksirine dahildir. Yağı dıştan 
yatıştırıcı bazı linimentlere girer. 

SAFKAN, Safran,  Crosus 

İridaceae «Zambakgiller» familyasından  Crocus sativus'un kurutul-
muş stigmatlarıdır. 
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Safran,  koyu turuncudan esmer kırmızıya kadar değişen renkte, ku-
ru iken takriben 2 sm, ıslatılınca 3-3,5 sm uzunluğundadır. Her parça, 
kaidesinde daha açık renkli bir kısım vasıtasile birleşmiş üç stigmattan 
yapılmıştır. Stigmatlar yan taraftan  boyuna yarılmış bir boru şeklinde 
olup yukarı kısmı huni biçiminde genişlemiş ve çentiklidir. 

Safran  şiddetli kokulu, baharlı ve acımsı lezzetlidir; parmak arasın-
da ezilince biraz yağlı hissolunur. Terkibinde sarı bir medde, glikozitler 
ve esans (% 3-4) bulunur. 

SAFKAN TENTÜRÜ, Teinture de safran,  Tinctura crosus 

Fiziki özelikler : Turuncu kırmızı renkli, safran  kokulu bir sıvıdır; 
su ile bulanır; su ve alkol ile bulanık, sulu alkol ve gliserin ile berrak ka-
tışık verir. 

Safran  stomahik tesire maliktir. Bundan başka eksitan ve âdet sök-
türücü hassalara da maliktir. 

Dozu : Tozu 0,2 - 0,8 g, tentürü 4 - 10 g miktarında kullanılır. 
Veteriner Hekimlikte stomahik, antispazmodik - (döl yatağı kramfla-

rında) - olarak kullanılır. 

Şekil 20. Crocus sativus 
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GARUS İKSİRİ, EIixir de Garus, Elixir Gari 
1000 g Garus alkolası, 1 g vanilya, 0,5 g safran,  20 g baldırıkara, 500 

g kaynar distille su, 200 g turunç çiçeği suyu, 1000 g şeker ile yapılır. Ye-
meklerde birer tatlı kaşığı miktarında kullanılır. 

GARUS ALKOLASI, Alcoolat de Garus, Alcoholatun Gari 
Terkibi : Sarısabır 5 k. 

ile hazırlanır. 
Fizik Özelikler : Berrak, renksiz, hacminin iki katı su ile bulunma-

yan bir sıvıdır. 
Garus iksirinin terkibine girer. 

Orchidaceae «Salepgiller» familyasından  Vanilla planifolia'nın  olgun-
laşmadan toplanmış ve fermantasyona  uğramış meyvalarıdır. Vanilya ka-
rakteristik koku ve lezzetlidir. Müessir maddesi Vanilin'dir. Makbul olan 
Meksika Vanilyasında % 1,3-1,7 kadar bulunur. Taze meyvada vanilin 
mevcut değildir. Sonradan vukua gelen bir nevi fermantasyon  esnasında 
bir glikozitten teşekkül eder. 

VANİLYA TENTÜRÜ, Teinture de vanille, Tinctura vanillae 
Vanilya tentürü, 1/5 oranında dilüe alkolle hazırlanır. 
Fizik özelikler : Berrak, açık esmer renkli, vanilya koku ve lezzet-

li bir sıvıdır; su ile bulanık ve dilüe alkol ile berrak katışıklar verir. 

Vanilyada genel uyarıcı ve afrodizyak  özelik vardır. Lâtif  kokusu 
hasebiyle bazı ilâçların fena  lezzetini örtmek ve bazı içki ve yiyeceklere 
koku vermek için kullanılır. 

ANASON, Fruit d'anis, Anisi fructus 
Umbelliferae  «Maydanozgiller» familyasından  Pinpinella anisum'un 

olgun şizokarp meyvalarıdır; ekseriya bütün olarak, nadiren iki ayrı me-
rikarp halinde bulunur. 

Mirra 
Karanfil 
Hindistan cevizi 
Tarçın 
Kıyılmış safran 
Alkol 
Su 

4250 k. 
750 k. 

2 k. 
5 k. 

10 k. 
20 k. 
5 k. 

VANİLYA, Vanille, Vanillae fructus 
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Anason'da en az % 1,5 esans vardır. 
Anason mey vasi tersine dönmüş armut biçiminde, yandan bakılınca 

aşikâr yassı, 5 mm ye kadar uzunlukta, 2,5-3 mm genişlikte, sincabî ye-
şilimsi, nadiren sincabî esmerimsi renkte, kısa ve sık tüylerle örtülü, on 
tane kabarık ve daha açık renkli, düz kostalarla süslüdür; geniş ucunda 
çok defa  kısa, küçük bir sapı vardır; her merikarpm birbirine bakan yüzü 
düzdür, ortasında açık renk bir çizgisi bulunur, bu orta çizginin her iki 
tarafında  buna muvazi koyu renkte birer ifraz  kanalı görülür. 

Şekil 21. Pimpinella anisum 

Anason şiddetli aromatik kokulu, ziyade baharlı ve tatlı lezzetlidir. 
Anason tozu sincabiden yeşilimsi esmere kadar değişen renktedir. 

Anasonun terkibinde % 1,5-6 esans, % 15-20 yağ, % 18 albumin, % 
4 şeker vardır. Esansı çıkarılmış anason taneleri havi olduğu albumin ve 
yağdan dolayı hayvanlar için iyi bir yem olabilir. 
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PREPARATLARI : 

ANASON ESANSI, Essenee d'anis, Oleum anisi 

Pinpinella anisum'un veya îllicium verum'un (Yıldız anason) olgun 
kuru meyvalarının esansıdır. 

Fizik özelikler : Renksiz veya soluk sarımsı renkli, anason kokulu, 
tatlı ve aromatik lezzetli, ziyayı fazla  kıran ve polarize ziyaya tesir eden 
bir sıvı veya beyaz billûrî bir kütledir; 3 k. alkolde ve takriben 1000 k. 
suda erir. 

ANASONLU AMONYAK MAHLÜLÜ, Liquer ammoniacale anisee, 
Liquor ammoniae aııisatus 

Terkibi : 5 k. amonyak mahlûlü, 24 k. alkol ve 1 k. anason esan-
sından ibarettir. 

Fizik özelikler : Berrak, renksiz veya nihayet soluk sarı renkli, 
keskin anason ve amonyak kokulu bir sıvıdır. 

ANASON ESANSI TENTÜRÜ, Teintura d'essence d'anis, Tinctura olei 
anisi aetherei 

Terkibi : 2 k. anason esansı ve 98 k. alkolden müteşekkildir. 

Anason stomahik, karminatif,  sedatif  ve antispazmodik, kolagog 
özeliklere maliktir. 

Dozu : Esansından 1 -10 damla, tozundan 0,5 - 2 g. miktarında kul-
lanılır. 

REZENE, Fenouill, Foenuculi fructus 

Umbelliferae  «Maydanozgiller» familyasından  Foeniculum vulgare'-
nin az çok merikarp haline geçmiş olgun zizokarp - (olgunlukta iki ayrılan 
meyva)- meyvasıdır. 

Rezeene, aromatik kokulu, tatlımsı ve hafif  yakıcı lezzetlidir. 

Rezene, terkibinde rezene esansı (Essenee de fenouill)  nı, katı yağ 
ve bir miktar şekeri ihtiva eder. 

REZENE ESANSI, Essenee de fenouill,  Oleum foeniculi 

Fizik özelikler : Renksiz veya hafif  sarımsı renkli, kuvvetli rezene 
kokulu, önce tatlı, sonra acı ve kâfura  benzer lezzetli, polarize ziyaya te-
sirli bir sıvıdır. 
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Terkibinde : % 50-60 kadar anetol bulunur. Rezene esansı, az mik-
tarlarda uyarıcıdır, fazlası  uyuşukluk getirir, daha ziyadesi ihtilâç (çır-
pınma) 1ar yapar; Rezene iştihaçıcı ve karminatif  gibi kullanılır. 

Dozu : tozundan 1-4 g, tentüründen 1-2 g, esasından 1-10 damla 
verilir. 

KİŞNİŞ, Coriaııdre, Coriandri fructus 
Kişniş, Umbelliferae  «Maydanozgiller» familyasından  Coriandrum 

sativum'un merikarp haline gelmiyen şizokarp meyvasıdır. 
Kürevî (Yuvarlak) şekilde 5-7 mm kutrunda, sarı veya açık esmer 

renkli olan meyvanın tepesinde kalise ait 5 diş ve 2 stil görünür. Az far-
kedilen yılankavi 10 tane aslî kostası ve bunların arasında daha aşikâr ve 
düz 8 tane tâlî kostası vardır. 

Kişniş, aromatik kokulu, baharlı, biraz tatlı ve yakıcı lezzetlidir. 

Terkibinde esans (% 0,5-1), yağ (% 13) vardır. Kişnişin az miktarı 
afrodizyak  ve umumî münebbihtir (Uyarıcıdır). Fazlası delice şarhoşluk 
ve derin uyku verir. Çok ziyadesi narkoz yapar. Karminatif  ve midevîdir. 
Baş dönmeesine karşı da başarı ile kullanılır. 

MELENKOUT KÖKÜ, Racine d'anğelique, Angelicae radix 
Melekotu Umbelliferae  «Maydanozgiller» familyasından  Archahgeli-

ca officinalis'in  kurutulmuş rizom ve köküdür. Rizom umumiyetle uzun-
luğuna kesilmiştir; kökler bazen torlu bir örğü halinde birbirine girmiş-
tir. 

Rizom kısa, 5 sm ye kadar kalınlıkta ve ince halkalı olup üzerinde 
yaprak bakiyeleri bulunur. Kökler müteaddit olup 1 sm ye kadar kalın-
lıkta ve 30 sm ye kadar uzunlukta, boyuna oluklu, enine çıkıntılı ve rizom 
gibi esmer sincabiden kırmısımsıya kadar değişen renklidir. 

Melekotu kökü kolay kesilebilir, ziyade kurutuldukta düz olarak kı-
rılır. 

Melekotu kökü kuvvetli aromatik kokulu ve keskin baharlı, acı lez-
zetlidir. 

Tesir ve kullanılması : özel, eteriğ yağ (Melekotu esansı) nın ya-
nında reçine ve asitler (melekotu-, elma-, baldıran), acı madde ve ni-
şasta mevcuttur. Baharlı stomahik tesire maliktir. Büyük miktarları an-
tipazmodik tesire sahip olup önceleri Veteriner Hekimlikte barsak spazm-
larında kullanılmakta idi. Küçük miktarlar hafif  uyarıcı (kâfra  nazaran 
zayıf)  dır. 
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Şekil 22. Archangelica officinalis 

KİMYON, Fruit de eunıin, Fructus carvi 

Umbelliferae  «Maydanozgiller» familyasından  Carum carvi'ııin mey-
valarıdır. 

Bu meyvalar orak şeklinde, esmer sincabî, tahminen 5 mm kalınlık-
ta ve kuvvetli aromatik kokulu ve lezzeetlidir. Tozu sarı esmer renklidir. 
Terkibinde kimyon esansını (tahminen % 4) ihtiva eder. 

Tesir ve kullanılması : Anasonda olduğu tarzda kullanılır. 

M İ D E Ö Z S U Y U N U D Ü Z E N L İ Y E N L E R 

PEPSİN, Pepsine, Pepsinum 

Pepsin, koyun, keçi, dana ve domuzların mide mukozasından elde edi-
len proteolitk enzimi havi maddedir. 
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Şekil 23. Carum carvi 

Fizik özelikler : ince, hemen beyaz renkli çürümüş olmıyan, hafif 
ve özel kokulu, cüz'î higroskopik tozdur; suda % 20-25, alkollü suda, gli-
serinde erir; alkolde hemen hiç erimez, eterde, kloroformda  ve asetonda 
erimez. 

PREPARATLARI : 

PEPSİN ŞARABI, Vin de pepsine, Viııum pepsini 

Fizik özelikler : Esmerimtrak sarı renkli bir sıvıdır. 
KLOROPEPSIN. Pepsin ve hidroklorik asidi havi bir preparattır. Ti-

carette tablet şeklinde bulunur. Yemeklerde 1 tablet yarım bardak su 
içinde alınır. 

ACIDOL - PEPSİN. Asidol, betain hidroklorattır. Su karşısında ayrı-
şır, pepsinin tesir etmesine lâzım serbest hidroklorik asidi hasıl eder. 
Yemeklerde yarım bardak su içinde bir tablet alınır. 
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Pepsin dıştan Veteriner Hekimlikte ya dilüe asidlerle ıslak sargılar 
halinde yahut da merhem şeklinde cieatrix (nedbe) leri yumuşatmak 
maksadı ile kullanılr. 

Pepsin albuminli maddeleri peptona çevirir. Sindirim bozukluklarına, 
bilhassa mide öz suyu salgısının azalmalarında kullanılır. 

Yemeklerde 0,5-1 g güllâç içinde veya hidroklorik asidle birlikte ve-
rilir. 

PANKREATIN. Pancreatine. Pankras her ne kadar barsaklara 
ait bir bez ise de fermentinin  mütalâasını pepsinden ayırmak doğru olmaz. 
Pankreas öz suyunun (usaresinin) çeşitli fermentleri  vardır. Bunlardan 
biri albuminleri peptona çeviren tripsin, diğeri nişastaları şekere kalbe-
den amilas ve maltas, üçüncüsü de yağları emülsiyon (sübye) haline ko-
yan lipas'dır. 

Pankreatin, beyaz, sarımsı bir tozdur. Kokusu ve lezzeti et hulâsa-
sını andırır. Suda ve dilüe alkolde erir. Yüksek dereceli alkolde erimeez. 

Kullanılması : İçerden sindirim çalışma bozukluklarından ileri ge-
len hazımsızlıklarda - (bilhassa mide ve pankreas) - şeker hastalığında 
kullanılır. 

HİDROKLORİK ASİD, Acide chlorhydrique, Acidum hydrockloricıım 
HCL 

Hidroklorik asid, keskin kokulu, ısıtılınca tamamen uçan, berrak, 
renksiz bir sıvıdır. Su ile her oranda karışır. Suda yüzde 24,8-25,2 hidro-
klorik asid (HCL) eriyiğidir. 

DİLÜE HİDROKLORİK ASİD, Acide chlorhydriqııe dilue, 
Acidum hydrockloricıım dilutum 

Suda yüzde 12,4-12,6 hidroklorik asid eriyiğidir. 

Hidroklorik asid, yoğun bir halde deri ile temasa geldiği zaman ya-
kar, sathî bir eskar husule getirir. Mukozalar bu cisimden daha ziyade 
müteessir olur. İçerden alınan az miktar (5 g) hidroklorik asidin bile öl-
dürdüğü vakidir. Bazan 15 hâttâ 60 gramı yalnız iltihap (yangı) ve yara-
lar yapmakla kalır. Midenin boş veya doluluğuna ve tahribin yer ve öne-
mine göre netice değişir. Hidroklorik asid mide usareesinde (özsuyunda) 
1.000 de 1-2 nisbetinde bulunur. Mide bezlerinde sodyum klorür'ün ayrış-
ması neticesinre husule gelir. Ancak bez kanalının ağzında serbest hale 
geçer. Sindirime en faydalı  miktar 1.000 de 2 hidroklorik asidle birlikte 
1.000 de 8-32 pepsindir. Bu asidin mevcudiyeti özsuyun antiseptik olması-
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nı da temin eder. Ebert basili 2,5 saat mide özsuyu ile kalır ise telef  olur. 
Koch basili köpek mide özsuyunda ancak 18 saatte ölür. 

Hidroklorik asid eriyiği mide salgısının azalması vak'alarında tavsi-
ye olunur; fermastasyon  ve fena  kokuyu durdurmaya yarar. Ağrılar ge-
tirir ise verilmemelidir. Hipokloridri de yemekte veya hemen sonra bolca 
su ile verilir. Antiseptik tesirinden istifade  için yemek dışarısında veri-

Dozu : Yemeklerde 15 - 40 damla ve bol su içinde kullanılır. 

MİDE SALGISINI NÖTÜRLIYEN İLÂÇLAR 
(Neutralisantia) 

SODYUM BİKARBONAT, Bicarbonate de sodium, Natrii bicarbonas 
NaHCOa 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, az tuzlu ve hafif  alkali lezzetli, 
havada bozulmayan, billûrî tozdur; takriben 12 k. suda erir, alkolde eri-
mez. 

Tesiri : Sodyum bikarbonat ağızdan alındıkta midede mevcut hid-
roklorik asidle kısmen tuza (sodyum klorür) çevrilir. Geri kalan kısmı 
barasaklardan emilir. 

Mide - barsak ve pankreas salgılarını arttırır, karaciğer hücrelerini 
uyarmakla öd salgısını çoğaltır, peristaltiği fazlalaştırır.  Ure salgısı ar-
tar, Ürik asid teşekkülü azalır, Metabolizmayı kamçılar, mide asidliğini 
nötürler. Bu suretle sindirim bozukluklarında, mide ve barsak nezlelerin-
de kullanılır. 

Sodyum bikarbonat kısmen bronşlar vasıtasiyle de uzviyetten atılır. 
Bu sırada bronş bezlerini uyarmakla salgıyı arttırır ve sulandırır, dışarı-
ya atılmalarını kolaylaştırır (Expectorans tesir). 

Dozu : Hiperasiditet (Hyperaciditât) vak'alarında fazla  asidi tadil 
ve ağrıları kesmek için yemeklerden sonra 1-2 g verilir. 

RIV1ER POSYONU, Potion de Riviere, Potio 
Rivieri (Kodeks) 

Ayrı ayrı iki eriyik halinde tertip edilir : 

lir. 

No. 1 
Sitrik asid 
Damıtık su 

No. 2 

Sitrik asid şurubu ... 15 g 

3 g 
82 g 

Sodyum bikarbonat 
Damıtık su 
Basit şurup 

4 g 
81 g 
15 g 
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Birbirinin ardından 1 ve 2 numaralı eriyiğten birer çorba kaşığı veri 
lir, (Bulantıya karşı) .. 

KABARAN MAHLÜT TOZ, Poudre efferveseente  composee 

Pulvis effervesceııs  mixtus (Kodeks) 

Bir kısım sodyum bikarbonat, 1 k. toz halinde tartarik asid, 2 k. 
toz halinde şekerden mürekkeptir. 

MÜLEYYİN KARABAN TOZ, Poudre efferveseente  laxative, 

Pulvis effervescens  laxaans (Kodek). Poudre de Seidlitz 

Terkibi : 7,5 g potasyum-sodium tartarat, 2,5 g sodium bikarbonat, 
2 g tartarik asid, potasyum-sodium tartarat ile sodyum bikarbonat renk-
li bir pakete ve tartarik asid ayrıca beyaz bir pakete konur. 

KUSTURUCU İLÂÇLAR, Emetiques, Emetica 

Kusturucu ilâçlar, kusturmak maksadı ile kullanılan ilâçlardır. Kus-
ma işi ya doğrudan doğruya med. oblangata'daki kusma merkezinin ten-
bihi suretiyle (merkezî tesir), yahut da vagus'un midede mevcut uçla-
rının veya diğer sinir uçlarının uyarılması neticesinde refrektorik  olarak 
(yani refleks  tesiri ile) husule gelir. 

Kusturucu ilâçların tesir noktaları çeşitlidir. Meselâ : Apomorfin 
sırf  merkezî tesir ile yani med. oblongata'daki kusma merkezini uyarmak 
suretiyle kusma doğurur, ipeka ve emetin hem merkezî hem de muhitî 
(perifer)  tesirle; kusturucu tartar, bakir sülfat,  çinko sülfat  gibi ilâçlar 
ise mide mukozasını irkilterek tepkisel olmak üzere kusma hasıl ederler. 

Kusturucu ilâçlar terapötik olarak aşağıdaki hallerde kullanılırlar : 

a) Midenin tabiîolmıyan muhtevasının sür'atle boşaltılmasının icab-
ettiği ahvalde. 

b) Olsophagus ve pharyngs çevresindeki yabancı cisgimlerin dışarı 
atılmalarını sağlamak maksadiyle 

c) Solunum yolunun ön kısmının (laryngs, treeha) yabancı cisim-
lerinin dışarı atılmaları için (b ve c bilhâssa Veteriner Hekim-
likte) kullanılır. 

APOMORFİN. Apomorfin  morfinden  sentezle yapılır. Formülü mor-
finin  formülünden  bir su noksanı ile farklıdır.  Hidroklorat tuzu kulla-
nılır. 

V/l 7 H17 0 2 H 
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APOMORFİN HİDROKLORAT, Chlorhydrate d'apomorphine, 

Apomorphini hydrochloridum 

C,tHK02N.HCL + 3/4 H,0 

Fizik Özelikler : Beyaz, veya sincabi beyaz, kokusuz, küçük billûr-
lardır; takriben 50 k. suda ve takriben 40 k. alkolde erir; eter ve kloro-
formda  erimez; turnsol kâğıdının rengini değiştirmez; bu eriyik hava ve 
ziyada bırakılınca ayrışma neticesi yavaş yavaş yeşil renk alır. Alkaliler 
bu ayrışmayı kolaylaştırır. Apomorfin  eriyiğine biraz hidroklorik asid 
konursa uzun müddet bozulmadan dayanır; hidroklorik asid fazla  gelirse, 
apomorfin  hidroklorat beyaz tortu halinde çöker, renksiz veya pek az ye-
şil renkli eriyikleri kullanılmalıdır. 

Fizyolojik Tesiri : Apomorfin  cilt altına şırınga edildiği zaman ça-
buk emilir. 3 - 5 dakika sonra tesiri görülür. Mideden daha güç emilir. Bu 
alkaloid idrarda, mide ve barsakda bulunmuyor; vücutta çabuk değişiyor. 

Apomorfin  med. oblongata'daki kusma merkezini uyarmak suretiyle, 
kusma hasıl eder. Deri altı zerkde tesir bir kaç dakikada kendini göste-
rir. Per os kullanılması ile tesir gecikir, ancak yarım saat sonra başlar 
ve birçok defalar  kusma hasıl eder. Apomorfin  bir çok sinir merkezlerini, 
evvelâ uyarır, sonra uyuşturur. En çabuk müteessir olan merkezler kus-
ma ve solunum merkezleridir. Lâkin diğer merkezlerin uyarılması da az 
zaman sonra görülür. Kusma merkezinin tenbihi bulantı ve kusma geti-
rir. 

Kedilerde deri altında 0,02 - 0.05 g şırınga edilirse hayvan 2 - 3 da-
kika sonra kusar. Akabinde şiddetli uyarma belirtileri gösterir. Çırpınır, 
pupilla genişler, sık sık nefes  alır. Köpeklerde 1 / 2 - 2 miligram - (Köpek-
ler kedilere nazaran bu ilâca karşı daha hassastırlar. Kedilerde kusturucu 
doz 0,02 - 0,05 olduğu halde köpeklerde 0,002 - 0,01 g dır) - kusma getirir. 
Beyinsel uyarma belirtileri görmek için yüksek miktarlar (0.06 - 0,1 g) 
Kullanılmalıdır. 

insanlarda 1 - 2 santig. apomorfin  şırıngası kusma getirir. Kusma-
dan sonra bulantı bir müddet daha devam eder. Uyarma belirtileri gö-
rülmez. Solunum biraz sür'atlenir. Pupilla değişmez. Soğuk ter gelir ve 
tükrük salgısı çoğalır. 

Apomorfin  merkezî tesirle kusma getirir. Mide yolu ile daha az ve 
daha geç tesir eder. Halbuki mide mukozasını uyaran ilâçlar ağızdan alın-
dıkları zaman şırınga yoluna nisbetle daha çabuk kusma getirirler. 
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Apomorfinin  kusturucu tesiri kloral ve morfin  gibi yüksek menkez-
leri uyuşturan ilâçlardan sonra görülmez. 

Uyuşturucu ilâçlarla zehirlenme vak'alarında mideyi boşaltmak için 
apomorfin  şırında etmek faideli  olmaz. Apomorfinin  bilhâssa yüksekçe do-
zu uyuşturucu tesiri haizdir. 

Kullanılması : Merkezî kusturucu ilâç olmak üzere insan ve Vete-
riner Hekimliğinde kullanılır. Genel olarak zehirlenme vak'alarında mi-
denin bir sonda ile boşaltılıp iyice yıkanması, kusturucu ilâç kullanıl-
masına tercih edilir. Gıdalı ve devalı akut zehirlenmelerde bazan kullanı-
labilir. Miktarı deri altına 0,01 g dır. Maksima bir defada  0,02 g, günde 
0,06 g dır. 

İPEKA KÖKÜ (ALTIN KÖK), Racine d'ipeca, Ipecanuanhae 
radix 

Rubiaceae «Kökboyagiller» familyasından  Kuzey Amerikada ve hu-
susile Brezilya ormanlarında yatişen Urogoga ipecacuanha'nm kurutul-
muş kökleridir. 

ipeka kökü 20 sm ye kadar uzunlukta fakat  ekseriya 5 - 7 sm boyun-
da parçalara kırılmış, en çok 5 mm kalınlıkta, iğri büğrü, üstünvaî (si-
lindir) parçalar halindedir; üzerini az çok saran kabuk daire şeklinde ka-
lınlaştığmdan kökün etrafında  birbirini takip eden halkalar teşkil etmiş-
tir. Bundan başka boyuna ince buruşukluklar vardır; rengi sincabî es-
merdir. Dahilen beyazımsı açık sincabî esmere kadar bir renk gösteren 
kabuk sarı renkli, sert kesif  ve muhsuz olan odun kısmına kadar veya 
ondan daha kalındır. Kabuk kısmı, odun kısmından kolaylıkla ayrılır ve 
düzgün olarak kırılır. 

ipeka kökü hafif  özel kokulu, bulandırıcı ve acı lezzetlidir. Terkibinde 
izokinolin türevi olan emetin (ki % 1) ve Kefaelin  (Cephaeline) i ihtiva 
eder. Bu iki alkaloidden başka psychotrine adında üçüncü bir alkaloit da-
ha bulunur. 

ipekanın türüne nazaran bazı köklerde emetin bazılarında da kefa-
elin fazladır.  Bu alkaloitler en çok kabuk kısmında bulunur. Köklerde 
alkaloitlerden başka saponinler, az veya çok şeker, fazla  miktarda nişasta 
ile ipeka asidi ve tanen mevcuttur. Emetin ve kefaelin  kusturucu özeliğe 
maliktirler, ikincisinde bu tesir birinciden fazladır. 

EMETİN HİDROKLORAT, Chlorhydrate d'emetine, Emetini 
hydrochloridum 

C2 9 H™ O, N2. 2HC1 + takriben 4H20 
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Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, acı, ziyade sararan, billûrî tozdur; 
8 k. suda erir, alkolde kolay erir, eterde erimez. Eriyiği turnsol kâğıdının 
rengini değiştirmez veya hafif  kızartır. 

KEFAELÎN HİDROKLORAT, Chlorhydrate de cephaeline, 
Ceplıaelinum hydrochloricum 

C 2 8 H,„N, O,. 2HC1 
Fizik özelikler : Renksiz, suda kolaylıkla eriyen billûrî tozdur. 

İPEKA SEYYAL HULASASI, Extrait fluide  d'ipeca, Extractum 
fluidum  ipecacuanhae 

Fizik özelikler : îpeka seyyal hulâsası, esmer kırmızı renkli, acı ve 
bulandırıcı lezzetli bir sıvıdır; alkol veya su ile karıştırıldıkta bulanır. 

İPEKA TENTÜRÜ, Teinture d'peca, Tinctura ipecacuanhae 

Fizik özelikler : Kırmızı esmer renkli, acı ve bulandırıcı lezzetli bir 
sıvıdır; hacmi kadar su ile bulanır ve tortulanır; ferri  klorür eriyiği ile 
koyu yeşil renk alır. 

İPEKA ŞURUBU, Sirop d'peca, Sirupus ipecacuanhae 
Fizik Özelikleri : Berrak, sarımsı renkli, özel lezzetli bir şuruptur. 

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

Dover tozu, açık esmer renkli, şiddetli afyon  kokulu ve biraz acı lez-
zetli bir tozdur; terkibinde % 10 afyon  tozunu ve aynı miktarda ipeka 
tozunun ihtiva eder. 

MÜREKKEP İPEKA ŞURUBU, Sirop d'peca compose 
(Sirop pectoral de Dessartz), Sirupus ipecacuanhae compositus 

Terkibi : 3 k. ipeka, 10 k. sinameki, 3 k. yabani kekik, 12,5 k. ge-
lincik çiçeği, 10 k. magnezyum sülfat,  75 k. beyaz şarap, 300 k. çiçek 
suyu ve kâfi  miktarda şekerle yapılır. Boğmaca öksürüğünde çocuklara 
verilir. Günde 30-60 g. 20 gramı 0,1 g kadar ipekaya muadildir. 

Tesiri : İpeka kökü ve emetin bir kapiller zehri olup deri ve muko-
zalar üzerine uyarıcı tesir yaparak dermatitis, conjuntivitis, gastroen-
teritis, laryngitis ve bronchitis hasıl eder. Mide mukozasını uyarmak su-
retiyle ve tepkisel olarak (merkezî değil) kusma hasıl eder. Parenteral 
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yolla toksik miktarı kusma doğrur. Küçük miktarları bronş mukozasının 
salgısının artmasını ve sulanmasını mucibolur. Ekspektorasyon bronş 
kaslarının felci  ile olur. ipeka kökü ihtiva ettiği emetin dolayısiyle amip-
ler üzerine müessir bir ilâçtır. 

Tıbbî miktarlarda kalb az müteessir olur. Çok miktarı kan dolaşımı-
nı zayıf  düşürür. 

Emetinin Fizyolojik Tesiri : Bu cisim deri, mukoza ve bilhâssa kon-
jonktiva için çok irkilticidir. Deri altından kolay emilir. Atılması kısmen 
mide barsak ve karaciğer ve kısmen de böbreklerle olur. Şırıngadan 20-40 
dakika sonra idrarda görülür fakat  tedavi kesildikten 40-60 gün sonra 
daha idrarda bulunur. Emetin vücutta biriken ilâçlardandır. 

Emetin 

Emetin kalb kasını zayıflatır.  Tehlikeli miktarı evvelâ atriyumları 
durdurur. Bir müddet sonra ventrikül de diyastolde durur. îsokinolein 
bileşiklerinden olan papaverin ve narkotinin yaptığı gibi, düz kasları ev-
velâ tonisitelerini azaltır ve sonra felç  eder. Bu sebepten arteriolleri ve 
kapillarları genişletir. Bu da basıncın düşmesine yardım eder. 

Bronş kaslarının uyuşması ipekalı ilâçların öksürüklerde faydasını 
izah der. Aynı sebeple emetinin tesiriyle barsaklarda, bronşlarda ve sair 
organlarda konjesyon husule gelir. Sinirlerin bozulmalarında bunun da 
dahli vardır. Emetin tedavisi esnasında hazım borusunun irkilmesinden 
kusma ve kanlı sürgün görülebilir, bunun dizanterinin nüksü (hastalığın 
geri dönmesi) ile karıştırmamalıdır. 

Köpeklerde deri altına kiloya 5 miligram bile şırınga edildiği zaman 
hayvanın arka ayaklarına zayifet  ve felç  gelir. Arasıra çırpınma hare-
ketleri de olur. Hayvana her gün öldüren miktarın onda biri kadar emetin 
şırınga edilirse hayvan gitgide zayıflar  ve bacaklarına zayifet  ve nihayet 
felç  gelir. Bunun sebebi sinirlerin yangısı yani nevrit'dir. Fakat emetin 
genel protoplasma zehiriair, doğrudan doğruya kasları da bozar. 
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Kullanılan miktara göre emetin ile dölyatağı hareketleri ziyadeleşir 
veya azalabilir. Gebelerde dikkat etmek lâzımdır. Emetin amipli hasta-
lıkların müessir devasıdır. 

İpeka ve emetinin kullanılışı : İpekayı : 1) kusturucu, 2) dizante-
riye karşı, 3) bronş salgısını çoğaltıcı, akciğer ve barsak kanamalarını 
durdurucu gibi kullanırlar. 

İpeka tozu büyüklerde kusturma ilâcı gibi 1-2 g verilir. En iyisi 0,5 
g lık paketler yaptırıp her beş dakikada bir kusma gelinceye kadar bu 
paketlerden bir tane vermektir. 

Çocuklara yaş başına 0,1 g hesabiyle 20 g ipeka şurubuna konur. 10 
dakikada bir kahve kaşığı verilip çocuk kusturulur. 

BAKIR SÜLFAT, Sulfate  de cuivre, Cuprı sulfas 

Cu SO, + 5 HıO 
Fizik Özelikler : Mavi renkli, şeffaf,  kokusuz, iyi olmıyan ve madenî 

lezzetli, havada biraz çiçeklenen billûrlardır; takriben 3 k. 203 deki su-
da, takriben 0,8 k. kaynar suda, 3,3 k. gliserinde, 7,5 k. metilalkolde erir; 
alkolde hemen hiç erimez. 

Anhidr bakır sülfat  beyaz renklidir. 

İçerden, 0,1-0,2 g % 1 eriyik halinde verildiği zaman az süren bir 
bulantıdan sonra kusma getirir. Atılması çabuk olur. Biraz emilmesi es-
kiden korkulduğu kadar vahim (ağır) değildir. Az bulantı verdiği için 
balgam söktürmiye yaramıyor. 

Kullanılışı : Bakır sülfat  kusturucu olarak kullanılır. Bu maksatla 
0,1-0,5 g bakır sülfat,  yarım bardak suda eritilerek her 10 dakikada bir 
çorba kaşığı kusma gelinciye kadar içirilir. Bakır sülfatı  fosfor  ile ze-
hirlenmelerde veriyorlar. Bakır fosforla  birleşerek erimez bir madde teş-
kil eder, sonra da kusturur. Göz için % 0,3-1 eriyikleri kullanılır. Dağ-
lama için bakır sülfattan  yapılmış kalemler vardır. Cilt hastalıklarında 
% 0,2 - 1 merhemine başvurulur. 

ÇİNKO SÜLFAT, Sulfate  de Zinc, Zinci sulfas 

Zn SO. + 7 H.O 

Fizik özelikler : Renksiz, kokusuz, buruk lezzetli, kuru havada çi-
çeklenen billûrlardır; takriben 0,8 k. suda, 3 k. gliserinde erir; alkolde 
hemen hiç erimez. 
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Tesir ve kullanılması : Bakır sülfatta  olduğu üzere kusturucu ilâç 
olarak kullanılır. 0,3-1 g yarım bardak suda eritilip kaşık kaşık 10 dakika-
da bir kusma gelinceye kadar içirilir. Bu da fosforla  erimiyen bir madde 
teşkil eder. Dışardan kabız gibi kronik gonorede % 0,5-2, göz yangıların-
da % 01-0,5 eriyikleri kullanılır. 

SÜRGÜT İLAÇLAR (MÜSHİLLER) Purgatifs,  Laxantia 

Sürgütler, barsak muhtevasının kıvamını değiştiren (onları yumu-
şak, lapa, suluca ve sulu bir kıvama koyan) ve barsakları boşaltmaya 
hizmet eden maddelerdir. Sürgütler eski Mısırlılar zamanından beri bilin-
mekte olup bir zamanlar kullanılmaları aşırı dereceye vardırılmıştı. 

Müshilleri şu suretle smflama mümkündür : 

1 — Mihaniki müshiller (gıdalara benzer bir tarzda tesir eder): 
Agar, mayi vazelin, bitkisel yağlar..., 

2 — Barsağa ifraz  olunan (salgılanan) mayiin tekrar emilmesine 
engel olanlar (tesirlerini ince barsaklardan itibaren gösterirler), 

a) Müshil tuzlar : 1) İrkiltici olmıyanlar : Sodyum sülfat,  mag-
nesyum sülfat,  magnezi ilh..., 2) İrkiltici olanlar : Kalomel..., 

b) Müshil şekerler : Bal, demirhindi, kudret helvası..., 

3 — İnce barsaklarda tesirini gösteren müshiller : 

a) Konjeksiyon yapmıyanlar : Hindyağı v.s., 

b) İrkiltici olanlar : Calapa, mahmude, profilin,  gutti, kolokint, 
kroton yağı v.s., 

4 — Kalın barsaklarda tesirini gösterenler (bunların hemen hepsi 
az çok irkilticidirler) : 

a) Müessir maddeleri antrasen sınıfında  olanlar : Revand, kaskara, 
siyah akçaağaç, akdiken, sarısabır, sinameki, istizin v.s., 

b) Müessir maddeleri antrasenlerden olmıyanlar : Fenolftalein,  İsa-
cen, kükürt v.s., 

1 — MİHANİKİ MÜSHİLLER 
AGAR, Agar, Agar 

Gelidiaceae familyasından  doğu Asyada yetişen Gelidium Amansii 
Lamouroux'dan ve buna yakın diğer floridelerden  elde edilen kurutulmuş 
bir jelozdur. 
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Fizik Özelikler : Hafif  sarımsı renkli, kokusuz ve lezetsiz 20-50 sm 
uzunluğunda, takriben 5 mm genişliğinde, buruşuk şeritlerden veyahut 
20-30 sm kadar uzunlukta, 3-4 sm genişlikte ve aynı kalınlıkta hafif, 
dört köşe çubuklardan ibarettir. 

Agar soğuk suda şişer ve 200 k. kaynar suda erir. Bu mayi soğu-
yunca kıvamlı pelte tarzında katılaşır. 

Kuru agar dahilen alınınca barsaklarda şişer, peristaltik hareketlerini 
arttırır ve hafif  müshil gibi tesir eder. Yemeklerde 1-3 g verilir. Jeloz 
bakteriyolojide çok kullanılır. 

Normacol. Bitkisel bir maddedir. Su ile çok şişer, günde 2 defa  1 - 2 
çay kaşığı verilir. 

VAZELİN, Vaseline blanche, Vaselinum albüm 

Petrolün distillasyonundan kalan bakiyeden elde edilen yumuşak kı-
vamda ve rengi ağartılmış meşbu (doymuş) hidrokarbürler mahlûtu (ka-
tışığı) dur. 

Fizik özelikler : Beyaz veya yeşilimsi beyaz, yarı şeffaf,  homojen, 
kokusuz veya hemen kokusuz, lezzetsiz, kopmadan iplik gibi uzayabilen 
kütledir; ısıtıldıkta mavi fluoresans  gösteren berrak, yeşilimsi bir mayi 
halinde zeveban (kaynar) eder; suda ve gliserinde erimez; alkolde az 
erir; eterde, kloroformda,  benzolde, karbon sülfürde,  katı yağların ve 
esansların çoğunda kolaylıkla erir. 

SAKI VAZELİN, Vaseline jaune, Vaselinum flavum 

Petrolün distillasyonundan kalan bakiyeden elde edilen doymuş hid-
rokarbürler katışığıdır. 

Fizik Özelikler : Sarı renkli, yarı şeffaf,  homojen, kokusuz veya 
hemen kokusuz, lezzetsiz, yumuşak merhem kıvamında bir kütledir; ısı-
tıldıkta mavi fluoresans  gösteren, berrak, sarı renkli bir mayi halinde 
kaynar; suda ve gliseerinde erimez; alkolde az erir; eterde, kloroform-
da, benzolde, karbon sülfürde,  katı yağların ve esansların çoğunda ko-
laylıkla erir. 

MAYI PARAFIN (VAZELİN YAĞI), Paraf  fine  liquide 
(Huile de vaseline), Paraffinum  liquidum 

Petrolün distillasyonundan sonra ki kalıntıdan elde edilen berrak, 
renksiz, kokusuz, lezzetsiz, fluoresans  göstermiyen yağlı sıvıdır; su ile 
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karışmaz, alkolde hemen hiç erimez; eter, kloroform,  petrol eteri ve katı 
yağlarla her oranda karışır. 

Mayi vazelin içerden müleyyin (lâtif  müshil) gibi sabahleyin aç kar-
na kahvealtıdan bir saat evvel 1 - 2 çorba kaşığı verilir. 

Nujol, Sokol, dahilen kullanılan saf  vazelinden yapılmıştır. 

Bitkisel yağlar. Zeytin yağı, keten tohumu yağı, haşhaş yağı, badem 
yağı gibi bitkisel yağlar fazlaca  miktarda alındıkları zaman mihaniki 
olarak müleyyin gibi tesir ederler. Sabahları bir çorba kaşığından bir 
kahve fincanina  kadar zeytinyağı ile günde bir defihaceti  temin müm-
kündür. 

2 _ SUYUN TEKRAR EMİLMESİNE MANI OLAN MÜSHİLLER 

a) Müshil tuzlar 

Müshil tuzların başlıcaları şunlardır : 

SODYUM SÜLFAT (GLAUBER TUZU), Sulfate  de sodium 
(Sel de Glauber), Natrii sulfas 

Na= SO, + 10 H,0 

Fizik Özelikler : Renksiz, kokusuz, acı tuzlu lezzette, ekseriya çi-
çeklenen billûrlar veya beyaz, billûrî tozdur; hafif  ısıtıldıkta billûr su-
yunda kolaylıkla erir; takriben 2 k. 20° deki suda ve takriben 0.6 k. kay-
nar suda 30 k. gliserinde erir; alkolde erimez. Karlsbat, Marienbad, Fred-
rickshalle gibi maden sularının terkibine dahildir. 

KURUTULMUŞ SODYUM SÜLFAT, Sulfate  de sodium deshydrate 
Natrii sulfas  siccatus 

Fizik özelikler : Orta incelikte, beyaz gevşek bir tozdur. 

SUNİ KARLSBAD TUZU, Sel de carlsbad artificiel, 
Sal carlsbadense factitium 

Terkibi : 22 k. Orta incelikte toz edilmiş kuru sodyum sülfat 
1 k. » » » » potasyum sülfat 
1 k. » » » » sodyum klorür 

18 k. » » » » sodyum bikarbonat 
dan ibarettir. 6 gramı bir litre suda eritilirse karlsbad suyuna benzer bir 
eriyik elde edilir. 
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MAGNESYUM SÜLFAT, Sulfate  de magnesium, Magnesii 
sulfas  Mg SO, -f  7 HLO 

Magnesyum sülfat,  asd İngiliz tozu'dur. Buna Sedlitz veya Epsom 
tuzu da denir. 

Fizik özelikler : Kuru havada pek cüz'i çiçeklenen, rutubetli hava-
da bozulmayan, renksiz veya beyaz, kokusuz, serinletici acı tuzlu lezzetli, 
küçük billûrlardır; takriben 1 k. 20° deki suda ve takriben 0,3 k. kaynar 
suda erir; alkolde güç erir. Eriyiği nötürdür. 

KURUTULMUŞ MAGNESYUM SÜLFAT, Sulfate  de magnesium 
deshydrate, Magnesii sulfas  siccatus 

Fizik Özelikler : Orta incelikte, gevşek, beyaz, evvelâ yakıcı son-
ra acı lezzetli bir tozdur. 

Magnesyum sülfat,  müshil hassaya maliktir.' Erişkinlere 15-20 gj, 
çocuklara yaş başına 1 g verilir. Eriyiğine nane ruhu ilâvesi lezzetini ta-
dil eder. 

Eau de Sedlitz. 30 g magnssyum sülfat,  600 g su, 4 g sodyum bikar-
bonat ve 4 g tartarik asidi havidir. Böylecee gazlı bir mayi ile ilâcın fe-
na lezzeti örtülür. 

KALSİNE MAGNESİ (MAGNESYUM OKSİD), Magnesie 
calsinee (Oxyde de magnesium) Magnesii Oxidum 

Mg O 
Fizik Özelikleri : Hafif,  beyaz, ince, kokusuz, toprak lezzetli toz-

dur; suda hemen hiç erimez; alkolde erimez; asidlerde erir. 
0,5-1 g gibi az miktarı midede klorür haline geçer ve kısmen imti-

sas eder. Asiditeyi tadil için bu miktarda kullanılır. Fazla miktarda ve-
rilirse barsağa geçer, orda gazleri emer. Gaz yapan hazımsızlıklarda gün-
de 2-3 g verilir. Bu miktar miileyyindir. 8-10 gramı müshildir. Fakat tesiri 
8-10 saat sonra görülür. Uzun müddet kullanılması barsakta magnes-
yum karbonattan mürekkep taşlar teşekkülüne ve bazan barsak tıkan-
masına sebep olabilir. Çocuklara yaş başına 0,25 - 0,50 g verilir. 

Arsenik ile zehirlenmede 20-30 g magnesyum hidrat su ile karıştı-
rılıp verilir. 

MAGNESYUM KARBONAT, Carbonate de magnesium, Magnesii 
carbonas 

(Mg COah. Mg (OH), + 3H.0 veyahut (Mg CO.),. Mg (OH), -f 
4H20 
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Fizik özelikler : Gevşekçe birbirine yapışık, kolaylıkla toz edilebilir 
hafif  beyaz, kokusuz ve lezzetsiz kütleler veya gevşek, beyaz tozdur; so-
ğuk ve kaynar suda hemen hiç erimez, alkolde erimez; karbon dioksidi 
havi suda ve amonyum tuzları eriyiklerinde erir. En az % 24 magnes-
yumu ihtiva eder. Kalsine magnesi gibidir. Yalnız absorbe edici tesiri on-
dan zayıftır.  Büyük miktarları müshil olarak tesir eder. 

Midenin asiditesini azaltmak maksadile ve müleyyin gibi 2-10 g ve-
rilir. 

MAGNESYUM SİTRAT LİMONATASI, Limonade citro-magnesienne, 
Limonade Roge, Limoııada magnesii citrici 

32 g sitrik asid, 20 g magnesyum karbonat, 300 g su, 100 g basit şu-
rub, 1 g limon tentürü ile yapılır. Yukarıdaki miktarla 50 g magnesyum 
sitrat elde edilir. Tadı hoş bir müshildir. 

MÜREKKEB REVEND TOZU, Poudre de rhubarbe composee, 
Pulvis magnesiae cum rheo 

T e r k i b i : ince toz edilmiş megnesyum subkarbonat 10 k. 
Rezene esanslı şeker 7 k. 
İnce toz edilmiş revand 3 k. 

dan müteşekkldir. Stohamik ve müleyyin gibi bilhassa çocuklarda 0,2-0,5 
g miktarında kullanılır. 

MAGNESYUM SİTRAT, Citrate de magnesium, Magnesium citricum 

Beyaz mayhoş lezzetli bir tozdur. 20-50 g, Çocuklara yaş başına 2 g. 

EFERVESAN MAGNESYA, Citrate de magnesie effervescent, 
Magnesii citras effervescens 

T e r k i b i : Magnesyum karbonat 5 k. 
Sitrik asid 23 k. 
Su 2 k. 
Sodyum bikarbonat 17 k. 
Orta incelikte toz edilmiş şeker 4 k. dan 

müteşekkildir. 

Magnesyum iyonu toksiktir, kürar gibi motor sinirlerin uçlarını felç 
eder. Ağızdan alınan mağnesyum böbrekleri sağlam olanlarda çabuk atı-
lır ve kanda magnesyum iyonu miktarı değişimlik göstermez. Böbrekleri 
bozuk olanlarda magnesyum uzviyette birikib zehirlenme yapabilirz. 
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SODYUM FOSFAT, Phosphate de sodium, Natrii phosphas 
Na2 H P O, + 12 H,. O 

Fizik özelikler : Renksiz, yarı şeffaf,  kokusuz, hafif  tuzlu lezzetli, 
kuru havada çiçeklenen billûrlardır. Takriben 40° de kendi billûr suyun-
da zeveban (kaynama) eder; 6 k. kadar suda erir, alkolde erimez. Eriyiği 
turnsol kâğıdını mavileştirir. Fenolftalein  eriyiği ile kırmızı renk verir. 

Az miktarı ( 1 - 3 g) mide salgısını arttırır. Genel ekşiten gibi tesir 
eder. 20 - 40 gramı hafif  müshildir. 

POTASYUM BITARTARAT (KREMTARTAR), Bitartrate de potassium 
(Creme de tartre), Kalii bitartras 

C, H5 Oe K 
Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, ekşimsi, diş arasında çıtırdayan, 

billûrî tozdur; takriben 200 k soğuk suda, 20 k kaynar suda erir; al-
kalilerde, alkali karbonatlarda ve madensel asidlerde kolay erir, alkol-
de erimez 

T e s i r i :Alkali karbonatlar gibi vücutta karbonat ve bikarbonat-
lara çevrilir, böylece idrar miktarını arttırır, insan ve et yiyen hayvan-
ların asid reaksiyondaki idrarlarının alkali olmasını mecbolur. Fazla mik-
tarı müshil olarak tesir eder. 

K u l l a n ı l m a s ı : Hafif  müshil olup aynı zamanda diyüretik ve 
resolvens (eritici) olarak da tesir eder. 

15 - 30 gramı müshildir. Bazı karaciğer hastalıklarında da tavsiye 
edilmiştir. Diş tozu hazırlanmasında da kullanılır. 

MERKURO KLORÜR (KALOMOL), Protochlorure de mercure (Calomel) 
Hydrargyrosi chloridum. Hg_ CL2 

Fizik özelikler : Süblime eritilmiş merkuro klorür su ile ezilip yı-
kanarak elde edilir. Beyazdan sarı beyazımsıya kadar değişen ve kuvvet-
le ezilince daha koyu sarımsı renkte olan, ağır, ince, kokusuz, tozdur; 
suda, alkolde, eterde ve soğuk dilüe asidlerde erimez; mikroskopla yüz 
defa  kadar büyütülüp muayene edildikte aşikâr billûrîdir, bir tüpte ısı-
dılınca kaynamaksızın uçar. 

Merkuro klorür aydınlıkta ayrışır. 
T e s i r i : Barsak kanalını eksite eder ve dağlar, peristaltiği art-

tırır ve ishal hasıl eder. Dezenfekte  edici, antiseptik, fermantasyon  ve çü-
rümeyi azaltıcı ve kuvvetli diyüretik özeliklere sahiptir. 
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Barsakta kısmen (ihtimal albuminle birleşerek ) erimiş hale geçiyor. 
Bu halde emilerek tedrici bir surette genel cıva zehirlenmesi yapabilir. 
Nefroz,  stomatit, kanlı ishal, karaciğer dejenerasyonu. Zehirlenme bazan 
gayet ağır bir şekil alır. Bu sebeple kalomel her zaman tehlikesiz bir ilâç 
değildir. Az miktarlardan dahi korkulur. Müshil gibi tesir ettiği zaman 
barsak salgısını çoğaltır ve salgılanan sıvı'ın tekrar emilmesine engel 
olur. Kalomelin getirdiği amel yeşil renklidir. Eskiden bu rengi öd'e at-
federler  ve kalomeli iyi bir kalogog addederlerdi. Halbuki bu renk cıva 
sülfüre  aittir. 

\ 

Kalomel barsakta evvelâ konjesyon yapmaz. İlk tesiri sinirler va-
sıtasile olur. Ağrısız amel verir. Barsağın mikroplarını azaltır. Fakat ev-
velce kabız olanlara verilipte tesiri gecikir ise barsağı irkilttiği gibi emi-
lir. Toksik tesiri görülebilir. 

Müshil gibi 0,1-1 g paket veya güllâç içinde hap şeklinde yahut 
sütle verilir. Çocuklara yaş başına 0,05 g verilir. 

b — Şekerli Müshiller : 
Fazla miktar şekeri olan bir takım maddeler müshil gibi tesir eder. 

Lâkin tesiri hafiftir.  Müleyyin gibi kullanılabilir. Bunlarında, müshil tuz-
lar gibi barsaklardaki sıvının tekrar emilmesine engel oldukları kabul 
edildiklerinden bu sınıfta  mütalâası kaidedir. 

BAL, Miel, Mel 

Bal arısı Apis mellifica  L. (Apidae) tarafından  peteklerde biriktiri-
len tatlı maddedir. 

Fizik Özelikler : Ekseriya açık sarıdan esmer sarıya kadar değişik 
renkli, özel kokulu, tatlı lezzetli, taze iken koyu şurup kıvamında, yarı 
şeffaf  kütledir; zamanla az çok katılaşır ve billûrî olur; suda tama-
men berrak olmayan ve polarize ziyaya tesirli bir eriyik verip erir; eriyiği 
turnsol kâğıdını hafif  kızartır, birkaç damla tannik asid eriyiği ile derhal 
aşikâr bulanır . 

TASFİYE EDİLMİŞ BAL, Miel purifiee, 
Mel depuratum 

Fizik Özelikler : Berrak, sarıdan esmere kadar değişen renkte, şu-
rub kıvamında, bal koku ve lezzetindedir. 

Bal, terkibinde % 20 su, % 70 - 80 levloz ve glikoz, % 5 sakkarozu 
ihtiva eder. 
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Hind yağı barsakta pankreas ve barsak özsuyu tesirile ayrışır ve bu 
esnada risinoleik asid serbest hale geçer. Bu asid ince barsağı tenbih ede-
rek barsağm hareket ve salgısını arttırır, böylece barsakta ayrışmayan 
kısım da barsak mukozasında kaygınlık hasıl eder. 

15 - 60 gramı 6-10 saat sonra sancısız bir iki sulu amel verir. Kalın 
barsağa pek az risinoleik asid gelir ve oraya tesiri az olur. Bu ilâç gebe-
lere tehlikesizce verilebilir. 

Müleyyin (lâtif  müshil) gibi 5 - 1 0 g, orta bir tesir için 15 - 20 g, 
yüksek miktarı 50-60 g, çocuklara yaş başına 2 g; fena  tadını örtmek 
için kahve, limon veya portakal suyu, yağsız et suyu, bira içinde, sübye 
halinde yahut kapsülleerde verilir. 

Lavman yolu ile 20 - 30 g, 250 gramlık keten tohumu maseresi içinde 
verilir. 

b — İrkiltici olanlar : 

KKOTON YAĞI, Huile de croton, Oleum crotonis 

Euphorbiaceae «Sütleğengiller» familyasından  Croton tiglium'un 
olgun tohumlarını sıkmakla elde edilen yağdır. Bu bitki bir ağaççık olup 
doğu Hindistanda yetişir. 

Şekil 26. Crofon tiglium 
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Barsakta kısmen (ihtimal albuminle birleşerek )erimiş hale geçiyor. 
Bu halde emilerek tedrici bir surette genel cıva zehirlenmesi yapabilir. 
Nefroz,  stomatit, kanlı ishal, karaciğer dejenerasyonu. Zehirlenme bazan 
gayet ağır bir şekil alır. Bu sebeple kalomel her zaman tehlikesiz bir ilâç 
değildir. Az miktarlardan dahi korkulur. Müshil gibi tesir ettiği zaman 
barsak salgısını çoğaltır ve salgılanan sıvı'ın tekrar emilmesine engel 
olur. Kalomelin getirdiği amel yeşil renklidir. Eskiden bu rengi öd'e at-
federler  ve kalomeli iyi bir kalogog addederlerdi. Halbuki bu renk cıva 
sülfüre  aittir. 

t 
Kalomel barsakta evvelâ konjesyon yapmaz. İlk tesiri sinirler va-

sıtasile olur. Ağrısız amel verir. Barsağın mikroplarını azaltır. Fakat ev-
velce kabız olanlara verilipte tesiri gecikir ise barsağı irkilttiği gibi emi-
lir. Toksik tesiri görülebilir. 

Müshil gibi 0,1 - 1 g paket veya güllâç içinde hap şeklinde yahut 
sütle verilir. Çocuklara yaş başına 0,05 g verilir. 

b — Şekerli Müshiller : 
Fazla miktar şekeri olan bir takım maddeler müshil gibi tesir eder. 

Lâkin tesiri hafiftir.  Müleyyin gibi kullanılabilir. Bunlarında, müshil tuz-
lar gibi barsaklardaki sıvının tekrar emilmesine engel oldukları kabul 
edildiklerinden bu sınıfta  mütalâası kaidedir. 

BAL, Miel, Mel 

Bal arısı Apis mellifica  L. (Apidae) tarafından  peteklerde biriktiri-
len tatlı maddedir. 

Fizik Özelikler : Ekseriya açık sarıdan esmer sarıya kadar değişik 
renkli, özel kokulu, tatlı lezzetli, taze iken koyu şurup kıvamında, yarı 
şeffaf  kütledir; zamanla az çok katılaşır ve billûrî olur; suda tama-
men berrak olmayan ve polarize ziyaya tesirli bir eriyik verip erir; eriyiği 
turnsol kâğıdını hafif  kızartır, birkaç damla tannik asid eriyiği ile derhal 
aşikâr bulanır . 

TASFİYE EDİLMİŞ BAL, Miel purifiee, 
Mel depuratum 

Fizik özelikler : Berrak, sarıdan esmere kadar değişen renkte, şu-
rub kıvamında, bal koku ve lezzetindedir. 

Bal, terkibinde % 20 su, % 70 - 80 levloz ve glikoz, % 5 sakkarozu 
ihtiva eder. 



Tesiri : Bal hafif  müshil tesire maliktir. Balın 40 - 50 gramı müs-
hildir. Bal durdukça tesir şiddetlenir. 

GLİSERİN, Glycerine, Glycerinum 

CBL OH. CHOH. CH, OH 
Fizik Özelikleri : Berrak, renksiz, çok miktarlarda iken pek hafif 

özel kokulu, tatlı lezzetli, şurub kıvamında bir sıvıdır; suda alkolde ve 
eter-alkol katışığında her oranda erir; eterde, kloroformda  ve katı yağ-
larda erimez. Gliserin turnsol kağıdının rengini değiştirmez; çok rutubet 
çeken bir cisimdir. Gliserin üç kıymetli bir alkol olup, yağların sabunlan-
ması esnasında talî ürün olarak husule gelir. 

KESİF GLİSERİN, Glycerine concentee, 
Glycerinum coııcentratıım 

Kesif  gliserin, kesafet  (yoğunluk) noktasından başka diğer husus-
larda gliserinde aranan özelikleri haiz bulunmaktadır. 

Tesir ve Kullandması : Saf  gliserin su çeken bir maddedir. Bu se-
bepten yara ve mukozalar üzerine konursa onların suyunu çekmekle uya-
rıcı ve kurutucu olarak tesir eder. Bundan dolayı yangılarda ve yanıklar-
da kullanılması övmeye değer değildir. Sağlam deriyi kaygınlaştırır, ka-
bukları yumuşatır. 

Gliserin merhemi yumuşatıcı, örtücü olarak kullanır. Aynı zamanda 
hapların hazırlanmasında da su ile müsavî miktarda karışım halinde gli-
serinli su tarzında ve merhemi de bazı merhemlerin - (göz merhemleri-
nin) - hazırlanmalarında taşıt vazifesi  görür. 

Gliserin hafif  antiseptik özeliğe maliktir. Çürüme ve fermentasyon 
azaltıcı özeliğinden dolayı aşı, ilâç v.s.nin saklanmalarında % 10 -15 eri-
yik tarzında kullanılır. 

20 - 40 g gliserin hafif  müshildir. Lâvman tarzında kullanıldıkta düz 
barsak mukozasını uyarark tepkisel olarak barsak peristaltiğini arttırır. 
Bu yolla da müshil olmak üzere kullanılır. 

Gliserin az miktarda içerden kullanıldıkta emilir ve karbonik asidle 
suya ayrılarak yanar. Fazla miktarları su ile sulandırılarak verildikte 
müshil ve diyüretik olarak tesir eder. Saf  gliserinin fazla  miktarlarının 
içerden alınması ile gastroenteritis husule gelir. Alkolde olduğu gibi glise-
rinin fazla  miktarları bir sarhoşluk hasıl eder ve alkolle zehirlenmede ol-
duğu üzere kalb hareketlerinin ve solunumun çabuklaşması, vücut ısısı-
nın yükselmesi ve spazmozlar görülür. Deri altına şırınga edildikte emog-
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lobinuri ve böbrek yangısı husule getirir. Fizyolojik tuz eriyiği içinde 
% 4 oranında gliserin hemolitik tesir yapmaz. Tersine diyüretik tesir ya-
par (vena içi yolla böbrek ve uretra taşlarında kullanılır). 

KUDRET HELVASI, Manne, Manna 
Kuzey îtalyada yetişen Oleaceae «Zeytingiller» familyasından  Fraxi-

nus ornus'un kabuklarına yapılan yarıklardan elde edilip havada kuru-
tulan usare (özsu) dir. 

Fizik Özelikler : Kudret helvası yuvarlak düz veya oluklu, kuru, 
dışı soluk sarımsı .ve içi beyaz renkli, hafif  bal kokulu ve tatlı lezzetli, bil-
lûrî parçalardır; suda kolaylıkla erir. Terkibinde % 75 mannit ve şe-
keri ihtiva eder. 

Tesiri : Hafif  müshil tesire maliktir. Çocuklar bunu kolaylıkla alır. 
Sütle eritilmiş halde, macun tarzında veya lavman suretile verilir. Büyük-
ler için günde 30 - 50 g, ve çocuklara yaş başına 5 gram 10 g kudret 
helvası ve 2 g magnesi bir miktar babla karıştırılıp müleyyin macun gibi 
kullanılır. 

Bannite C6 H« (OH)6. Renksiz, iplik tarzında ibreler şeklindedir. Lez-
zeti hafif  tatlıdır. 1 k. suda erir. Tesiri kudret helvasından daha azdır. 
Büyüklere 10 - 30 g çocuklara yaş başına 1 g verilir. 

Şekil 24. Fraxinus ornus 

95 



DEMİRHİNDİ PULPASI, Pulpe tamarin, Pulpa tamarindorum 
cruda 

Leguminosae «Baklagiller» familyasından  Tamarindus indica mey-
vasmın pulpasıdır. 

Fizik özelikler : Siyah esmer renkli, biraz yapışkan, yumuşak küt-
ledir; bu kütleye az miktarda çekirdekle meyvanm sert ve lifi  kısımların-
dan bazı parçalar karışmıştır. 

Demirhindi pulpası, özel kokulu ve fazla  mayhoş lezzetlidir. 

TASFİYE EDİLMİŞ DEMİRHİNDİ PULPASI, Puple de tamarin 
purifiee,  Pulpa tamarindorum depurata 

Fizik Özelikler : Tasfiye  edilmiş demirhindi pulpası siyah esmer 
renkli ve mayhoş lezzetli olmalı, fakat  yanık lezzetli olmamalıdır. 

Terkibinde tertarik asid, krem tartar, elma asidi, şeker, pektin ve 
muhat vardır. 

Tesiri : Demirhindi pulpası, terkibindeki krem tartar, organik asid-
ler ve bilhâssa pektinden dolayı müshil hassaya maliktir. 

Demirhindinin 20-60 gramı müshil gibi tesir eder. Çocuklara yaş ba-
şına 1-2 g verilir. 

HİYARŞENBER, Casse 

Casser fistula  (Leguminoseae) denilen büyük ağaçların meyvaları-
dır. Doğu Hind, Antil ve Brezilya'da yetişir. Eskiden pek çok kullanılırdı. 

40-60 sm kutrunda, esmer, silindirik meyvanın içindeki çekirdekle-
rin etrafında  esmer bir lup (pulpa) vardır. Bunun terkibinde % 14 şeker 
pektins, zamk, tanen ve esans bulunur. 4-8 g pulpa müleyyin (hafif  müs-
hil), 36-60 gramı müshildir. 500 g suda enfusyonu  verilir. 

3 — İNCE BARSAKLARA TESİR EDEN MÜSHİLLER : 

a — İrkiltici olmayanlar 

HIND YAĞI, Huile de riciıı, Oleum ricini 

Euphorbiaceae «Sütleğengiller» familyasından  Ricinus comminus'un 
tohumlarının kabukları soyulmak ve adî ısıda sıkmak ve sonra su Ue 
kaynatıp temizlemekle elde edilen yağdır. 
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Şekil 25. Ricinus comminus 

Fizik özelikler : Berrak, renksiz veya soluk sarı renkli, koyu kı-
vamlı, hafif  kokulu, hafif  ve biraz irkiltici lezzetli bir yağdır. 3,5 k. al-
kolde erir; mutlak alkol ve asetik asid ile her oranda karışır; eterde, klo-
roformda  ve benzolde erir; petrol benzininde kısmen erir. Başlıca risino-
lein (Ricicinolein) den müteşekkil olup bu da müshil tesire malik risinol 
asidinin gliserin esteridir. 

Tohumların kabuklarının terkibinde fazlasile  zehirli tesire malik 
ve (Ricine) adında bir toksalbumini ihtiva eder. Hind yağında risin mad-
desi bulunmaz. 

Tesir ve kullanılması : Risinolein ince barsaklarda sübyeleşir ve 
sodyum risinolata sabunlaşır, bu da hafif  uyarıcı tesir yapmakla ince bar-
sak paristaltiğini uyarır ve bu suretle müshil tesir eder, hind yağı lâtif 
ve emin sürgüt tesire sahiptir. 
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Hind yağı barsakta pankreas ve barsak özsuyu tesirile ayrışır ve bu 
esnada risinoleik asid serbest hale geçer. Bu asid ince barsağı tenbih ede-
rek barsağın hareket ve salgısını arttırır, böylece barsakta ayrışmayan 
kısım da barsak mukozasında kaygınlık hasıl eder. 

15 - 60 gramı 6-10 saat sonra sancısız bir iki sulu amel verir. Kalın 
barsağa pek az risinoleik asid gelir ve oraya tesiri az olur. Bu ilâç gebe-
lere tehlikesizce verilebilir. 

Müleyyin (lâtif  müshil) gibi 5 - 1 0 g, orta bir tesir için 15-20 g, 
yüksek miktarı 50-60 g, çocuklara yaş başına 2 g; fena  tadını örtmek 
için kahve, limon veya portakal suyu, yağsız et suyu, bira içinde, subye 
halinde yahut kapsülleerde verilir. 

Lavman yolu ile 20 - 30 g, 250 gramlık keten tohumu maseresi içinde 
verilir. 

b — İrkiltici olanlar : 

KROTON YAĞI, Huile de croton, Oleum crotonis 

Euphorbiaceae «Sütleğengiller» familyasından  Croton tiglium'un 
olgun tohumlarını sıkmakla elde edilen yağdır. Bu bitki bir ağaççık olup 
doğu Hindistanda yetişir. 

Şekil 26. Crofon tiglium 



Fizik özelikler : Koyu kıvamlı, esmerimsi sarı renkli, özel ve hoş 
olmayan kokulu, evvelâ tatlımsı sonra irkiltici ve devamlı yakıcı ve acıtıcı 
lezzetli yağdır; alkolde kısmen erir, 2 k. mutlak alkolde bir az ısıtmakla 
tamamen erir. Krotonol asidini ihtiva eder. Bu asid diğer yağ asidlerinde 
olduğu üzere kısmen serbest ve kısmen de gliserid halinde yağda bulunur. 

Tesiri : Kroton yağı şiddetli irkiltici olduğundan İnsan Hekimliğin-
de hemen kullanılmaz. Veteriner Hekimlikte de çok az müracaat edilen bir 
ilâçtır. 

Dıştan : deri üzerine tatbik edildikte pustul (içi irinle dolu kabarcık-
lar) husulile kıllar düşer, nekroz tahassülü ile kılsız mıntıkalar geriye 
kalır. 

İçerden : Az miktarda alındıkta şiddetli bir sürgün hasıl eder, ölüm 
kanlı mide - barsak yangısı sonu husule gelir, bu tehlikesinden ötürü bu-
gün nadir olarak kullanılır. İnsanda 20 damlası öldüren zehirlenme yapar. 
1/4-1 damla bir fincan  et suyu veya 20 g zeytinyağı içinde verilir. 

CALAPA TUBERİ, Racine de jalap, Tuber jalapae 

Convolvulaceae «Kahkahalar» familyasından  Exogonium purga'nın 
sıcakta kurutulmuş tuberkül şeklinde talî köküdür. 

Calapa tuberi az çok kürevî (yuvarlak), armudî (armut biçiminde), 
beyzî (yumurta şeklinde) veya migzelî (iğ şekli) şekilde olup pek sert 
ve ağırdır; ekseriya tavuk yumurtası kadar büyüklükte, bazen yarılmış, 
nadiren parçalara ayrılmıştır; dış yüzü koyu esmer renkli olup daha açık 
renkli bruşuklar ve enine çekilmiş lenticeller gösterir. 

Calaba tuberi hafif,  özel kokulu, önce yavan ve sonra dokunaklı lez-
zetlidir. Terkibinde % 5 albumin, % 1 şeker ve tuzlar % 48-50 muhat 
(Bassorin) ve % 25 - 30 nişastayı ihtiva eder. Müsilajlı - protektiv (koru-
yucu) dir. 

CALAPA REÇİNESİ, Resine de jalap, Resiııa jalapae 

Kaba toz edilmiş calapa tuberi 1 k., 6 k. alkol ile elde edilir. 

Fizik zelikler : Esmer renkli, özel kokulu, yavan ve sonradan irkil-
tici lezzetlidir, parlak olan mekseri muhitinde yarı şeffaftır,  kolaylıkla 
toz edilebilir; alkolde ve alkali hidroksidlerde erir; asetonda tamamile ve 
kloroformda  kısmen erir; eterde, benzol ve karbon sülfürde  erimez. 



MÜREKKEB CALAPA TENTÜRÜ, (ALMAN RAKISI), Teinture de 
Jalap composee (Eau-de vie allenıande), Tinctura 

jalapae composita 
Müsavi miktar calapa ve mahmude ile yapılır. 100 g tentürde, 10 g 

calapa tuberinde ve 10 g mahmude kökünde bulunan müessir madde bu-
lunur. 

Fizik özelikler : Berrak, esmerimsi sarı renkli, irkiltici ve acı lez-
zetli bir sıvıdır; su ile bulanık, dilüe alkol ile her oranda berrak katışık-
lar verir; alkol ve gliserinle katışıklar hafif  bulanıktır. 

Calapa öd temasında, duodonumda tesir başlar. Barsakları irkiltir, 
hareketlerini çoğaltır, salgısını arttırır; şiddetli müshildir. Kısmen kalın 
barsaklara varır, irkiltir. Bu sebepten sancı verebilir. Kalın barsaklar ci-
varında bulunan organ yangıya iştirak eder. Barsaklarda veya ploris yan-
gısı olduğu zaman kullanılması caiz değildir. 

Calapa en ziyade ödemlerde, beyin konjesyonlarında, üremide, hası-
lı vücudun bazı aksamında birikmiş kan ve mayi ile toksik maddeleri bar-
saklara çekip tard maksadile kullanılır. 

CALAPA HAPLARI, Pilules de jalap, Pilulas jalapae 
3,75 g tıbbî sabun, 2,5 g calapa kökü tozu ve 3,75 g calapa reçine-

si tozu karıştırılıp 100 hap yapılır. Akşam yatarken bir hap. 

Tozu 0,2-2 g reçinesi 0,2 - 0,5 g hap şeklinde ve güllâç içinde veri-
lir. Alman rakısı 15 - 20 g verilir ve ekseriya akdiken şurubu ile birleş-
tirilir. 

PODOFILL1N, Podophylline, Podophyllinum 
Podofillin,  Berberidaceae «kadın tuzlukları» familyasından  Podophyl-

lum peltatum'un toprak altı kısımlarını alkolik hulâsasından su vasıtasi-
le çöktürülmüş muhtelif  cisimlerin katışığıdır. 

Fizik Özelikler : Açık sarıdan sarımsı esmere kadar değişen renkli, 
meyan kökü tozunu andıran kokulu, acı ve yakıcı lezzetli, amorf  bir toz 
veya esmer sincabî, gevşek, ufalanabilir  kütlelerdir; soğuk suda erimez, 
sıcak suda kısmen erir ve soğuyunca tortu verir, alkolde tamamen veya 
hemen tamamen erir; kloroformda  kısmen erir. Terkibinde podophyllo-
toxine ve picropodophylline'i ihtiva eder. 

Tesiri : Suda erimeyen podofillotoksin  ve pikropodofillin  vasıtasi-
le lokal olarak barsağı uyarır ve bunun neticesinde ishal hasıl eder. Kü-
çük miktarları kolagog hassaya maliktir. 
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Bitkinin 0,5 gramı müshildir. Reçinesi ziyadesile müessirdir. 0,02-0,05 
g hap şeklinde verilir. Sancı vermemesi için belladon hulâsasile tertiple-
nir. 

Podofillin  çok irkilticidir. Fazla miktarı kusma ve kulunçlar yapar. 
Barsaklarda konjesyon husule getirir. 

MAHMUDE KÖKÜ, Racine de scammonee, Scammoniae radix 

Convolvulaceae familyasından  Convolvulus scammoniae'nin kurutul-
muş aslî köküdür. Terkibinde % 5-13 reçine, zamk, % 15 şeker, tanen var-
dır. Reçinesini elde etmek için toz haline konmuş kök alkol ile muamele 
edilir ve eriyiğin alkolü uçurulur. 

Mahmude reçinesi, sincabi esmerimsi, kesiminde sarı esmer, alkolde 
eriyen bir reçinedir. Terkibinde Scamonine denilen bir glikozit vardır. Ja-
lapin maddesinin izomeridir. 

Bitkinin köklerine yapılan şaklardan akan kesif  bir özsuya da mah-
mude adı verilir. Halep, İzmir, Trabzon mahmudeleri vardır. 

Mahmude tesir itibarile calapa'ya benzer. Tozu 0,5 - 1 g, reçinesi 
0,3-0,7 g hap, güllâç, hatta pasyon içinde verilir. 

GUTTÎ, Gomme-goutte, Gutti 

Çeşitli Garcinia türlerinden ve bilhassa Garcinia Hamburyi Hooker 
fil.  (Guttfereae)  den elde edilen reçinedir. 

Fizik Özelikleri : Gutti 3-7 sm kalınlıkta, kırmızımsı sarı veya ye-
şilimsi sarı renkte, kolay kırılabilen, silindir şeklinde parçalar veya na-
diren birbirile birleşmiş gayrımuntazam kütlelerdir; kırılınca mekseri 
konkoidal, düzgün biraz parlak, gayrı şeffaf,  koyu limon sarısı parçalara 
ayrılır. 

Gutti kokusuzdur, ağızda çiğnenince evvelâ lezzetsiz sonra tatlımsı 
ve yakıcıdır; alkolde yüzde 80 kadar, eterde az bir kısmı erir; ısıtıldıkta 
yumuşar. 

Gutti şiddetli müshildir. 4 gramı öldürebilir. Rektum ve dölyatağın-
da konjesyon yapar. Hap ve güllâç tarzında 0,1-0,4 g verilir. 

KOLOKINT, Hanzal (Ebucehil karpuzu), Coloquinthe 

Citrulus colocynthis (Cucurbitaceae) bitkisinin meyvalarıdır. 

Çok şiddetli bir müshildir. 0,06 gramı bol sulu amel verir. Fazlası 
gastroenterit yapar, kusturur, 2-4 gramı kolera tablosu yapar, öldürebi-
lir. Tozu 0,1-0,6 g , hulâsası 0,05-0,15 g , tentürü 0,5-1,5 g kullanılır. 
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KALIN KARSAKLARA TESİR EDEN MÜSHİLLER 

a — Müessir maddeleri antrasen sınıfından  olanlar : 

REVAND, Rhubarbe, Rhei rhizoma 

Polygonaceae «Karabuğdaygiller» familyasından  Tanguticum Maxi-
mowicz soyumunun ve bilhassa Rheum pulmatum'un kambiyumu (yani 
doku verecek olan doğurucu tabaka) yakınına kadar veya daha derince 
kabuklarından ayrılıp kurutulmuş rizom ve köküdür. 

Şekil 27. Rheum palmatum 

Küçük parçalar iğ veya silindir biçiminde yekpare, büyük parçalara 
dilinmiş, dış yüzü dışbükey, iç yüzü hemen düz ve bazan tamamile gayrı-
muntazam şekilde bulunur. Sert, ağır sarı ve ekseriya tozlu olan rizom 
parçalarının ekseri kırmızımsı ve hubeybî (dane tarzında) dır. Düz kesi-
len kesiti beyazımsı bir kütle içirde turuncu damarlar gösterdiğinden so-
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makiyi andırır. Kesitin çevresinde bu damarlar dar ve şuaî (ışınsel) dizil-
miş çizgiler şeklini alır. Bunu müteakip yine mermer gibi damarlı diğer 
bir tabaka ve bundan sonra da yuvarlak veya beyzi yıldız şekilleri gös-
teren geniş bir mıntıka gelir. Merkezde müteaddit yıldız şekilleri veya 
gayrımuntazam leke ve çizgiler görülür. Kök parçalarının maktaı beya-
zımsı bir kütle içinde turuncu muh sıraları gösterir. 

Revend hafif  özel kokulu ve hafif  acı lezzetlidir, çiğnendikte dişler 
arasında gıcırdar. Ravend tozu turuncu sarı renktedir. Ravend Asya ve 
Tibet'te yetişir. Terkibinde iki gurup glikozidi ihtiva eder : 

1) Serbest ve glikozit şeklinde Oxyanthrachinone olup bundan da şe-
ker krizofan  asidi ( = Dioxymethylantrachinone) 

(OH) (CHj) t ; H . C ^ ^ C , H, OH 

Emodin (trioxymethylantrachinone) Cu HL OJ (CH.) (OH)3, 

Rheine (Tetraoxymethylantrachinone) Cu H30_ (CH3) (OH)4 v.s. te-
şekkül eder. 

2) Glikozit şeklinde bağlanmış revand tannik asidi olup peklik ya-
pıcı özeliğe maliktir. Bunlardan başka acı madde, nişasta ve fazla  mik-
tarda kalsyum oksalat bulunur. 

RAVEND RIZOMU TOZU, Poudre de rhubarbe, Pulvis 
rhizoma rhei 

Ravend rizomu tozu portakal sarısı renginde bir tozdur. 

SULU RAVEND TENTÜRÜ, İnfuse  alcalin de rhubarbe 
(Teinture aqueuse de rhubarbe), Tinctura 

rhei aquosa 

Sulu ravend tentürü kırmızı sincabî renkli bir sıvıdır. 

Terkibi : 
Doğranmış ravend 10 k. 
Boraks 1 k. 
Potasyum karbonat 1 k. 
Su 9 k. 
Alkol 9 k. 
Tarçın suyu 10 kısımdan 

müteşekkildir, (alman farmakopesine  dahildir). 
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ŞARAPLI RAVEND TENTÜRÜ, Teinture vineuse de rhubarbe 
Tinctura rhei vinosa 

Şaraplı ravend tentürü, sarı esmerimtrak renkli, aromatik kokulu 
bir sıvıdır. Terkibî : 

ibarettir, (alman farmakopesine  girer). 
RAVENI) TENTÜRÜ, Teinture de rhubarbe, Tinctura rhei 

Fizik Özelikler : Esmer kırmızı renkli, aşikâr ravend kokulu, acı 
ve bulandırıcı lezzetli bir sıvıdır. Hacmi kadar su ile tortulanmaz, su ile 
az, alkolde, gliserin ile berrak veya berrakça katışıklar verir. Fazla alkol 
ile bulanır. 

RAVEND HULÂSASI, Extrait de rhubarbe, Extractum rhei 
Fizik özelikler : Siyah esmer renkli, özel ve acı lezzetli parçalardır; 

ufalanınca  sarımsı esmer toz verir; sudaki eriyiği bulanıktır. Yüzde 
30-60° lık alkolde kolay ve daha yoğun alkolde kısmen erir. 

MÜREKKEB RAVEND HULÂSASI, Extrait de rhubarbe composee 
Extractum rhei compositus 

Fizik özelikler : Esmer sincabî renkli; suda erimeyen ve fazlasile 
higroskopik bir tozdur. 

RAVENI) ŞURUBU, Sirop de rhubarbe, Sirupus rhei 
Fizik özelikler : Esmer kırmızı renkli bir şuruptur. 

MÜREKKEB RAVEND TOZU, Poudre de rhubarbe composee 
Pulvis magnesiae cum rheo 

Fizik özelikler : Rezene kokulu ve yeni yapıldığı zaman sarımsı 
renkli bir tozdur; durdukça kırmızı beyaz bir renk alır. 

Terkibi : 

Tesiri : Az miktarları baharlı ilâç olarak mide salgısını uyarır, bi-
raz fazla  miktarı ihtiva ettiği tanenden dolayı peklik yapar. Bu miktar 
aynı zamanda öd salgısını da arttırır, fazla  miktarları içindeki antraki-
non glikozitlerinden ötürü müshil özeliğe maliktir. Fakat hasıl ettiği is-

Revand 
Turunç kabuğu 
Kardamon 
Kısara şarabı 100 kısımdan 

8 k. 
2 k. 
1 k. 

10 k. magnesyum subkarbonat 
7 k. rezene esanslı şeker 
3 k. ince toz edilmiş revand'den müteşekkildir. 
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hal -(ravend tannik asidinden ötürü)- devamlı bir peklik (inkibaz) le 
takip edilir. 

Dozu : İŞTAH AÇICI, SIND1RICI, ve PEKLİK YAPICI OLARAK : 
Tozundan : 0,05-0,3 g, hulâsasından 0,05-0,2 g, tentüründen 1-4 g, 

şurubundan 10-20 g. 

Müshil olarak : 
Tozundan : 3-10 g hulâsasından 0,5-1 g seyyal hulâsasından 3-15 

g, tentüründen 5-15 g, şurubundan 15-35 g, verilir. 

SİYAH AKÇAAĞrAÇ KABU6U, Eeorce de bourdaine, Cortex 
frangulae 

Rhamnaceae «Unnabgiller» familyasından  Rhamnus frangula'nın 
kurutulmuş kabuklarıdır. Muhatî ve acı lezzetlidir. Terkibinde bir emodin 
glikozidi ile serbest oksimetilantrakinonu ihtiva eder, 

Şekil 28. Rhamnus frangula 
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Frangula kabuğu ucuz bir müshildir. Kronik peklik olaylarında övü-
lür. Zamanla hiperasiditet yaptığından hiperklorhidri vak'alarında veril-
memelidir. Tozu 0,5-2 g güllâç içinde, dekoktesi (% 2-5) 100-150 g , sey-
yal hulâsasından 0,5-2 g verilir. 

AKDİKEN MEYVASI, Nerprun, Khamni cathartici fructus 

Rhamnaceae «Unnatlgiller» familyasından  Rhamnus cathartica'nın 
olgun meyvasıdır. 

Şekil 29. Rhamnus cathartica 

Taze meyva yuvarlak, 5-8 mm çapında, hemen siyah renkli olup sa-
pının yukarı kısmında 3 mm kadar genişlikte, yuvarlak bir kalis kursu 
vardır. Eskokarp siyahımsı mordur; mesokarp esmer yeşilimsi bir usare 
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ile doludur, meyva dört meskenlidir, her meskende beyzî bir çekirdek bu-
lunur; meyvanın dışında dört meskenin bölmelerine tevafuk  etmek üzere 
dört çizgi görülür, bu çizgiler meyvanın tepesinde haçvarî (haç gibi) bir 
şekil meydana getirmiştir. 

Meyvanın özsuyu önce tatlımsı, sonra acı hoş olmayan lezzetli ve 
bulandırıcı kokuludur, reaksiyonu asiddir. 

Meyvalarm terkibinde : Rhamnoxanthin Cuı H,nO. Ĥ n, Emodine 
(trioxymethylantrachinon) Cm Hm O, H, O, Quercethine Cm Hm O:. CH.ı, 
Rhamnetine Cm H,, OT. CH.«, Rhamnocathartine CÎJ H M OH. 1/2 H O bulu-
nur (Wehmer'e göre). 

AKDİKEN ŞURUBU, Sirop de nerprun, Sirupus rhamni 
cathartici 

Akdiken şurubu mor kırmızı renkli bir sıvıdır. Akdiken meyvaları-
nm taze halde sıkılmaları ile ve şeker ilâvesile elde edilir. 

15-20 gramı müshildir. Alman rakısı ile verilmesi mutaddır. 

KASKARA SAGRADA, Cascara sagrada, Rhamni purshianae eortex 

Rhamnaceae «Unnabgiller» familyasından  Rhamnus purshiana dal-
larının ve genç sak'ının kurutulmuş kabuğudur. 

Ekseriya 2-3 mm ve nadiren daha ziyade kalınlıkta; düz veya kıvrık, 
dış yüzü sincabî, esmer sincabî veya esmer kırmızı, iç yüzü esmer sarımsı 
donuk veya koyu esmer renkli ve ince çizgili parçalardır; mekseri dış 
tarafta  kısa, iç tarafta  liflidir;  üzerinde lenticeller azdır ve çok liken var-
dır. 

Kaskara sagrada acı, hoş olmayan ve bir az müsilajlı lezzetlidir. Ter-
kibinde tesirli madde olarak ramnini ihtiva eder. 

Tozu 0,25-1 g , seyyal hulâsası 0,25-1 g , tentürü 2-5 g. 

SARISABIR, Aloes, Aloe 

Aloe cinsinin Afrikada  yetişen nevilerinin ve bilhassa ticarette kap 
sarısabırı adı ile anılan Aloe ferox  Miller'in (Liliaceae-Asphodeloideae) 
yapraklarından çıkarılan özsuyun kaynatılıp koyulaşması ile elde edilir. 
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Şekil 30. Aloe ferox 

Fizik Özelikler : Koyu kahve rengi, parlak, özel kokulu ve acı lezzet-
li kütleler halindedir; bu kütleler kolay kırılabilir, mekseri konkoidaldır, 
parçaların kenarı şeffaftır;  alkalilerde, asetik asidde, gliserinde, mutlak 
a'kolde erir; suda kısmen erir; eterde hemen hiç erimez; benzolde, klo-
roformda,  petrol eterinde erimez. 

Sarısabrın kimyasal terkibi % 20 Alo'ine antraglikozidi ve diğer ant-
rakinon derivelerini ihtiva eder ki, barsağın alkali özsuyunda eriyerek 
emodin (Aloe - Emodin) ve şekere ayrışır. Antrakinon türevleri müshil 
hassaya maliktirler. Bundan başka reçineli madde ve eseri acı madde de 
bu tesire katılır. 

SARISABIR TOZU, Poudre d'aloes, Aloe pulvis 
Yeşilimtrak sarı renkli bir tozdur. 

SARISABIR HULASASI, Extrait d'aloes, Extractum aloes 
Sarı esmerimtrak, kuru, başlıca aloini ihtiva eden bir tozdur. Toza 

nazaran bir misli kuvvetli tesire maliktir. Bu sebepten sarısabırın yarı 
dozu olarak kullanılır. 
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SARISABIR TENTÜRÜ, Teinture d'aloes, Tinctura aloes 
Koyu yeşilinıtrak esmer renkli, hafif  sarısabır kokulu ve pek acı lez-

zetli bir sıvıdır, içerden acı ilâç, dıştan da yaraların tedavisinde (Veteri-
ner Hekimlikte) kullanılır. 

MUREKKEB SARISABIR TENTÜRÜ, Teinture d'aloes composee, 
Tinctura aloes composita 

Kırmızı esmer renkli bir sıvıdır. 

SABUNLU SARISABIR HAPLARI, Pilules d'aloes et de savon, 
Pilulae aloes cum saponae 

Her hapta 0,1 g sarısabır ve 0,1 g tıbbî sabun bulunur. 
Tesiri : Sarısabır ihtiva ettiği acı lezzet hasebile içerden az mikta-

rın alınmasile acı stomatik olarak tesir eder. Büyük miktarları müshil 
tesiri yapar. 

Antrakinon türevleri (sarısakır, revand, sinameki yaprağı, frangu-
la) ince barsaklardan emilir ve kalın barsaklardan tekrar atılır. Emildik-
ten sonra bilvasıta barsak kaslarını uyarmak suretile müshil tesir icra 
eder. 0,2-0,5 g sarısabır 8-12 saat sonra yarı sıvı amel verir. Ağrı olmaz 
veya pek az olur, sonra kabız yapmaz. Bu özelliğinden ötürü kronik pek-
likte (kabız) iyi bir ilâçtır. Beraber alkali verilirse tesiri daha çabuk gö-
rülür. Öd yolunun kapanmasından ileri gelen sarılıklarda çok defa  sarı-
sabır amel vermiyor. Akut ve şiddetli bir pekliğe karşı sarısabır kullan-
mak oğru değildir. Çok miktar verilmesi lâzımdır. O zaman kalın barsak-
larda konjesyon yapar. Aynı zamanda pelvis organlarında da kan biri-
kir. Gebelere ve Hemoroidlilere verilmemelidir. 

iştah açıcı olmak üzere tozu yahut hulâsası 0,02-0,04 g hap şeklin-
de yemeklerden evvel verilir. Müleyyin gibi 0,1-0,5 g, akşam yatarken alı-
nırsa ertesi sabah tesiri görülür. Tentürü 0,5-2 g miktarında kullanılır. 

ISTİZIN. 1,8 DİOXYANTHRACHINON 
Sentetik yolla elde edilen bir preparattır. Turuncu sarı, billûrî, ko-

kusuz, lezzetsiz bir tozdur. Su ve alkolde pek güç erir. 
Tesir ve Kullanılması : Sarısabırda olduğu üzere ve onun kullanıl-

dığı halledse kullanılır. 0,15-0,6 g müshildir. Tesiri ekseriya 8-16 saat 
sonra görülür. Akşamları verilir . 0,15 g lık tabletlerinden 1-3 tane. 

b — Müessir maddesi antrasen sınıfından  olmayanlar : 

FENOLFTALEIN, Phenolphtaleine, Phenolphtaleinum 
C,0  Hu Oı 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, lezzetsiz, billûrî tozdur; suda 
hemen hiç erimez; 12 k. alkolde ve 55 k. kadar eterde erir. 
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Fenolftalein  midede değişmeden ince barsaklara geçer. İnce barsak-
larda muhteviyatın alkalinitesinde suda eriyebilen tuzlar teşkil eder. Bu 
yeni suda eriyebilen tuzun yüzde onbiri imtisas olunarak dolaşıma karı-
şır. İmtisas olunan kısım vücutta değişikliğe uğramadan kısmen böbrek-
ler, kısmen de safra  vasıtasile itrah olunur. Fenolftalein  alanlarda, bu se-
bepten idrarları kalevilerle kırmızıya renk verir. Safra  ile barsaklara it-
rah olunan fenolftalein,  müshil tesirinin uzamasını temin eder. 

Fenolftalein  ince barsaklara tesir etmez. Sadece kalın barsakların 
peristaltizmini arttırır. O sebepten alındıktan ancak 4-5 saat sonra tesiri 
görülür. Fenolftalein,  kaim barsaklarda spazmlar husule getirmediği için 
kolik getirmez. Umumiyetle zararsız bir müshildir. 

Fenolhtalein lokal uyarıcı özeliğe mali kdeğildir. Element halinde 
konjunktiva kesesine konuldukta hiç bir tenbih hasıl etmez. 

0,2 gramın alınmasından 8 saat sonra bol, lapa kıvamında barsak 
muhteviyatı harice atılır. Tesirinin geç husulu hasebile hastaya yatarken 
verilebilir. Büyük miktarların verilmesinden ve devamlı kullanılmasından 
çekinilmelidir. 

KÜKÜRT, Soufre,  Sulfur,  S 

Kükürt, tabiatte gerek element halinde ve gerekse bileşik şeklinde 
fazlasile  yaygın olarak bulunur. 

Avrupada Sicilya'da ve İspanya'da Murcia'da bol miktarda bulunmak 
tadır. Bileşik halinde bilhassa sülfid  ve sülfat  şeklinde bulunur. Sülfid 
tarzında demir-, arsenik-, antimon-, kurşun ve bakır sülfidi;  sülfat  şek-
linde de magnesyum-, sodyum-, baryum-, stronsyum sülfat  halinde bu-
lunur. 

Bundan başka tüy, kıl, gudruf  gibi organik maddelerin de terkibine 
girer. Albuminin esas maddesi olan cystine CeHmN ŜuO.ı de de vardır. 

Ticarette kükürt ya çubuk halinde sert, yahut da gevşek suda eri-
meyen ince toz şeklinde satılmaktadır. 

PREPARATLARI : 

YIKANMIŞ KÜKÜRT, Soufre  lave, Sulfur  lotum 

Fizik Özelikler : Sarı renkli, kokusuz, lezzetsiz, ince tozdur; suda 
erimez, alkol ve eterde hemen hiç erimez; karbon sülfürde  kolay erir; 
havada ısıdıldıkta keskin kokulu bir gaz neşrederek, az parlak mavi bir 
alevle yanar. 
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TERSİP EDİLMİŞ KÜKÜRT, Soufre  precipite, Sulfur  precipitatum 
S 

Fizik Özelikler : Sarımsı beyaz, amorf,  çok ince bir tozdur; suda 
erimez; alkol ve eterde hemen hiç erimez; karbon sülfürde  kolay erir; 
havada ısıtılınca keskin kokulu bir gaz neşrederek, az parlak mavi bir 
alevle yanar. 

SÜBLİME KÜKÜRT (Kükürt çiçeği), Soufre  sublime 
(Fleur de soufre),  Sulfur  sublimatum. S 

Fizik Özelikler : Sarı renkte, ince bir tozdur; suda erimez; alkol ve 
eterde hemen hiç erimez; karbon sülfürde  kolay erir; havada ısıdılınca 
keskin kokulu bir gaz neşrederek, az parlak mavi bir alevle yanar. 

Tesiri : Deri üzerinde kükürt gayetle ağır olarak ve kısmen kükürt 
diokside oksidleııir. Organik maddelerle meselâ derinin salgısı ile temas-
ta kısmen kükürtlü hidrojene ve kısmen de -(sabun ve alkali karbonatlar 
gibi)- mevcut alkalilerle birleşerk alkali sülfid  ve polisülfitlere  çevrilir. 
Sülfidler  deri üzerinde yaşayan parazit yumurtalarını ve epiderm eritici 
tesire maliktirler. Kükürtlü hidrojen de deriyi uyarıcı, dezenfekte  edici 
özeliklere sahiptir. Bu sebepten ötürü kükürt uyuz ve ekzamalarda anti-
paraziter olarak kullanılır. 

içerden : Kükürt midede hiç bir değişikliğe uğramadan barsakla-
ra geçer. Barsaklarda kısmen barsak florasının  tesiri ile ve barsak muko-
zasında mevcut albuminli maddelerin yardımı ile HuS e indirgenir. Buda 
barsak mukozasını tenbih ederek peristaltik hareketlerin artmasını ve 
böylece müshil tesirin görülmesini mucibolur. 

Kükürtün büyük bir kısmı, pislik ile atılır. Bir kısmı da H_>S şeklin-
de emilir. Kanda kükürt okside olur ve idrarla sülfat  şeklinde, yahut da 
kükürtlü organik bileşik şeklinde atılır. Kükürt'ün az bir kısmı deri ve 
akciğerler vasıtasiyle çıkar. Akciğerler yolu ile atılırken bronş bezlerini 
uyararak bezlerin salgılarını sulandırmak ve arttırmakla balgam söktürü-
cü (ekspektorans) tesir yapar. 

Bezlerin - (karaciğer, barsak, deri, bronş bezleri) - salgılarını arttır-
makla arsenikte olduğu üzere metabolizmanın yükselmesini mucibolur. 

Hafif  müshil olarak 1-3 g. Kronik bronşitlerde ekspektorans olmak 
üzere 0,5-2 g miktarında kullanılır. 

PEKLİK YAPAN İLÂÇLAR, Styptiques, Astringents, Styptica 
Bunlar müshillerin tersine olmak üzere artmış olan mukoza duyar-

lığını azaltan ve çoğalmış olan barsak peristaltiğini yatıştıran ve kısmen 
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hiperemik ve şişmiş olan barsak mukozasını büzüştürerek, kısmen de ta-
bu olmayan fermantasyon  sonu lıasıl olan barsak kanalının uyarmasını 
azaltan ilâçlardır. 

îshal'in sebebi beslenme bozuklukları sonunda husule gelen mide-bar-
sak hastalıkları, sinirsel tesirler, üşüme, barsak spazmları, heyecan, kor-
ku v.s. dır. Keza bakteriyel ve kimyasal tabiattaki entoksikasyon gibi çe-
şitlidir. En uygun tedavi sebebe yöneltilenidir. Yalnız bu tarzda etiyolo-
jik tedavi her zaman için mümkün olmaz. Bundan başka ishale karşı pek-
lik yapıcı ilâçları kullanmak her zaman doğru değildir. Fermante olan, 
ayrışan besin maddelerini, bakterileri, toksinleri organizmadan uzak-
laştırmak için hind yağı, kalomel gibi bir müshilin verilmesi çok defa  uy-
gundur. 

Bu maksatla : 
1) Adsorbe eden ilâçlar «Adsorbentia» meselâ : Kömür, beyaz kil, 

talk, bismut subnitrat ve diğer bismut tuzları (bismut subkarbonat) kul-
lanılır. 

Bunlar bakterileri, toksinleri, fermantasyon  ve çürüme ürünlerini 
tesbit ederler ve zararsız hale korlar. Kömürle birlikte bir müshilin -(sod-
yum-, magnesyum sülfat,  kalsine magnesi)- verilmesi adsorbe olan za-
rarlı maddelerin uzviyete terk edilmelerine mahal kalmaksızın dışarı atıl-
malarını sağlaması yönünden önemlidir. 

2) Peristaltiği durduran afyon,  morfin,  pantopon, döver tozu gibi 
maddelerdir. Bunlar keymüs'ün mideden barsağa geçmesini geciktirirler 
ve barsak tonusunu, keza mide-barsak, pankreas salgılarını, genişleme ve 
defekasyon  refleksini  azaltırlar. Barsak muhtevasının yoğunluğunu ve 
yer değiştirmesini ağırlaştırırlar. Vagus ile barsak cidarında mevcut si-
nir uçlarının uyarma yeteneğini de azaltırlar. Bu suretle barsakları sü-
kûnete geçirirler ki, bu tesir normal vaziyette olan barsağa nazaran yan-
gı neticesi tenbihe uğramış barsakta çok daha aşikârdır. Böylece opiate 
-(terkibinde afyon  ihtiva eden ilâçlar)- vasıtasile barsak ağrılarının da 
yatışması husule gelir. Afyon  morfine  nazaran evvelce bahsedildiği üze-
re daha kuvvetli peklik yapıcı tesire maliktir. Bunlar aynı zamanda bar-
sak kanamalarını, barsak yangılarını, periton yangısını da azaltırlar. Pa-
paverin ve uzara barsakların düz kaslarını felce  uğratmak suretile bar-
sak spazmlarını da giderirler ve barsakları yatıştırırlar. 

3) Yangı gideren ilâçlar. Bunlar arabistan zamkı, kitre zamkı, salep, 
hatmi, keten tohumu, nişasta v.s. gibi tenbih azaltıcı, örtücü tesirle pe-
ristaltiği ağırlaştırırlar. Çünkü bunlar barsak cidarında koruyucu bir 
tabaka hasıl ederler. Bu suretle barsak muhteviyatı ile barsak cidarının 
temasına engel olurlar. 
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4) Büzüştürücü ilâçlar. Salgının durmasına tesir ederler. Meselâ : 
tanen ve preparatları, terkibinde tanen ihtiva eden droğlar - (ceviz yap-
rağı, meşe kabuğu, adaçayı, mazı v.s.)- bismut tuzları, argentum nitrat, 
şap, kireç suyu ve diğerleri, bundan başka belladon hulâsası gibi atropini 
ihtiva eden maddeler. Sonuncusu yani atropini muhtevi madeler para-
sempatiği (Vagus) felce  uğratmak suretile barsak salgısını ve peristalti-
ği azaltırlar. 

Peklik yapan ilâçların başlıcaları şunlardır : 

MÜSILAJLAR (Solunum sistemi ilâçlarına bakılması) 

KİREÇ SUYU, Eau de chaux, Aqua calcaria 

Fizik Özelikler : Berrak, renksiz ve kukusuz bir sıvıdır. Turnsol 
kâğıdını şiddetle mavileştirir. Kireç suyu tahminen % 1 sudaki bir eriyik 
olup % 0,15-0,17 kalsyum hidroksidi Ca (OH) 2 ihtiva eder ve şiddetli 
alkali reaksiyona maliktir. 

Tesiri : Büzüştürücü, salgı azaltıcı, sindirim asidesini nötürleyici, 
karbondioksid emici, kalsyum noksanlığını, giderici ve peklik yapıcı öze-
liklere maliktir. 

Kullanılması : İnsan Hekimliğinde peklik yapıcı ve muhat eritici 
olarak içerden kullanılır. Veteriner Hekimlikte dıştan : yanıklarda, ul-
cus'lerde (çıban), fistüllerde  ve yaş ekzamalarda; içerden peklik yapıcı 
olarak ishallerde, barsak ülserlerinde ve dizanteride kullanılır. Alkali 
panzehir (zehir bozan) olarak oksalik asid ve diğer asidlerle zehirlen-
melerde ve fazla  asiditeye karşı kullanılır. 

BEYAZ KİL, Argile, Bolus alba, Kaolin 

Çeşitli terkipte hidrataliminyum silikat'tan teşekkül etmiştir. 
Fizik özelikler : Beyazımsı, ezilip toz edilebilen, toprak gibi kütle 

veya beyazımsı tozdur; bir az su ile ıslatılınca yuğurulabilen ve özel ko-
kulu bir kütle hasıl eder, bu kütle fazla  miktarda suda ve dilüe asidlerde 
dahi erimez. 

Tesir : Hafif  dezenfektan,  emici, kurutucu, fermantasyon  azaltıcı, 
yangı giderici özeliklere maliktir. 

Kullanılması : Dıştan : kurutucu olarak toz şeklinde yahut da An-
tiflogistine  «yangı azaltıcı» (Borik asid + gliserin -(- beyaz kil) tarzında 
eklem ve veter yangılarında kullanılır. Yalnız tetanos tehlikesinden do-
layı sterilize edilmesi lâzımdır (Veteriner Hekimlikte). Aynı maksatla İn-
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san Hekimliğinde yaraların tedavisi maksadiyle kurutucu olarak Bolus 
alba sterılisata «Merek» kullanılır. Alelade beyaz kil bakteri sporlarını ih-
tiva edebilir. 

İçerden : 50-100 200 g. 1/4 - 1/2 litre suda karıştırılarak zehirlenme-
lere karşı ve barsak enfeksiyonlarında  kullanılır. 

DEV Al KÖMÜR, Charbon medicinal, Carbo medicinalis 
Fizik özelikler : Kokusuz ve lezzetsiz, siyah ve pek ince bir tozdur; 

bilinen eritici sıvıların hiç birinde erimez; Kızıl hararet derecesinde alev-
siz yanar. Bitkisel ve hayvansal maddelerden elde edilir. 

TOZ EDİLMİŞ ODUN KÖMÜRÜ, Charbon vegetal, Charbo ligni 
pulveratus 

Odun kömürü, kapalı kaplarda duman çıkmayıncaya kadar ısıtılır, 
soğuduktan sonra derhal ince toz haline getirilir. 

Fizik özelikler : Siyah, kokusuz ve lezzetsiz bir tozdur; bilinen eri-
ticilerin hiç birinde erimez. 

Tesiri : Kuvvetli emici (fiziksel  tesir) özeliğe maliktir. Antiseptik, 
antitoksik, kurutucu, oksidleyici, ayrıştırıcı hassalara sahiptir. 

Kullanılması : Devaî kâmür fiziksel  emici hassasından başka oksi-
dasyon tarzında kimyasal değişiklikler (Osonisation, yüzüne oksijen top-
lama) ve ayrışma (tuzların dissosiation'u «ayrışma») hasıl eder. Böylece 
aynı zamanda antiseptik olarak da tesir eder. 

1) Devaî kömür, en fazla  kömür çubukları (bujileri) halinde döl ya-
tağı içi «întrauterine» olarak doğumdan sonra döl yatağı mukozasının 
tedavisinde (bilhassa Veteriner Hekimlikte) kullanılır. Dölyatağı lava-
jine tercih edilmesi mesai (ıkınma) hasıl etmemesi, dezenfektan  ve fena 
kokuları emmesi hasebile sonun atılamadığı hallerde ateşi «fiyevri»  dü-
şürmek, ve genel durumu iyileştirmek, böylece komplikasyonları önlemek 
suretile iyi tesiri görülür. Ekseriya zervix'e 3-5 buji koymak maksada 
kafi  gelir (Vet. Hek.). 

2) Dıştan : Dezenfektan,  fena  kokuları giderici ve uyarıcı olmak 
üzere çürümüş yaralarda, yaş ekzamalarda ve mukoza hastalıklarında 
(Vet. Hek.) kullanılır. 

3) İçerden : Mide-barsakların enfeksiyonlu  hastalıklarında bilhassa 
ishallerde 5-10 g , miktarı bir bardak su ile günde bir kaç defa  ve mide 
barsak gazlerinde 0,3-3 g verilir. Bundan başka devaî kömür zehirlenme-
lere karşı universal bir panzehir (zehir bozan) dır. Beyaz kil demir hid-
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roksid gibi seçkin emme yeteneği bulunan ilâçlara tercih olunur, Çünkü 
menfi  elektrikli adsorbanlardan beyaz kil yalnız bazik boya maddeleri-
ni, bazik bakterileri; müsbet tiplerden demir hidroksid yalnız asidleri 
ve asid boyaları emdiği halde toksin gibi nötr, tarafsız  maddeleri he-
men hiç emmezler. Kömür; şeker, fenol,  alkol; alehid, ester, keton, ar-
senik, fosfor  ve diğer madenlerle, bakteri toksinleri, hayvansal zehirler, 
alkaloidler, glikozidler ve mantar zehirlerini vesaireyi emer, Yalnız uzun 
müddet barsaklarda kaldığı takdirde emdiği zehirleri kısmen bırakır, bu 
sebepten dolayı kömür ile birlikte veya bir az sonra bir müshil vermek 
(sodyum-, magnesyum sülfat)  lazımdır. 

Zehirlenmelerde 10 k. kömür tozu bir litre suda karıştırılıp bunun-
la mide yıkandıktan sonra, sonda çıkarılmadan bir bardak suda 10-20 g 
kömür tozu ve 20-25 g magnesyum sülfat  karıştırılıp mideye bırakılır. 
Mide yıkanamadığı takdirde vakit geçirmeden kömür tozu müshil tuz ile 
birlikte ağızdan verilir. 

TALK, Talc, Talcum 

İnce toz edilmiş magnesyum hidrosilikat'dan ibarettir; bazen bir az 
aluminyum silikat'ı havidir. 

Fizik özelikler : Beyaz, ince, kaypak, deriye kolay yapışan, koku-
suz, lezzetsiz bir tozdur; suda, asidlerde, dilüe alkalilerde erimez. 

Tesir ve kullanılması : İshale karşı adsorban gibi 100-150 g talk 
süt veya su ile verilir. Dıştan : enterrigo, eritem, sulanan deri hastalık-
larında kullanılır. 

UZARA. Afrika'ya  ait Asclepiadaceae'lerden olup terkibinde sem-
patikomimetik glikozidi uzarin ve uzaren bulunduğundan, damarların, 
barsak ve dölyatağı düz kasları üzerine felç  yapıcı, sürgün ve spazm gi-
derici tesir yapar. 

0,01 lik glikozidi havî tabletlerinden her iki saatte 1 tane, likörün-
den günde bir kaç defa  30 damla, uzaratan denilen tanenli tabletlerinden 
günde bir kaç defa  2-4 tane verilir. 

Liqueur Uzara. Bu da ishale karşı kullanıan bir ilâçtır. İnsanlara 
günde bir kaç defa  30 damla, köpeklerin ve genç hayvanların ishallerine 
karşı da 15-60 damla miktarında kullanılır. 

Koşam. Brucca sumatrana (Simarubaceae) nin Çin'ce ismidir. To-
humları dizanteriye ve ishale karşı kullanılır. Müessir maddesi Kosamin 
adında bir glikozit'tir. 0,02 g Kosamini havî tabletlerinden ilk günde 4, 
ikinci günü 8, üçüncü günü 12, sonraki günler 4 ve 8 tane verilip tedavi 
kesilir. Koşam tedavisinden sonra dizanterinin nüksettiği vardır. 
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TAKNİK ASlI) (TANEN), Acide tannique (Tanin), 
Acidum tannicum 

Fizik Özelikler : Beyaz veya hafif  sarımsı renkli, hafif  bir toz ve-
yahut parlak, hemen renksiz, hafif  karakteristik kokulu, ziyade buruk 
lezzetli, gevşek kütlelerdir; 1 k. suda, 2 k. alkolde, kolaylıkla gliserinde 
erir; eterde, kloroformda,  benzolde, katı yağlarda erimez, eriyiği turn-
sol kâğıdını kızartır. 

Tanen meşe kabuğu, söğüt kabuğu, mazı, ceviz yaprağı, ratanya, uva-
ursı yaprağı, kaşır gibi bitkilerin esas maddesini teşkil eder. Mazıdan el-
de edilir. 

Tesiri : Tanenin büzüştürücü tesiri albuminli maddeleri çöktürme-
sile açıklanır. Mukozaların salgıları üzerine bilhâssa nezle vaziyetinde te-
sir ederek salgıları azaltır. Böylece nezle üzerine uygun tesir hasıl eder. 
İçerden az miktarı sindirimi bozmaz. Midede pepsinle tanen albuminattan 
ibaret bir çökelek hasıl eder. Ziyade miktarları iştahayı bozar ve peklik 
doğurur. Çok fazla  miktarları gastroenteritis ülserosa - (çıbanlı mide-
barsak yangısı) - meydana getirir. 

Tanen barsak kanalında hidroliz olarak, ince barsaklardan alkali gal-
lat şeklinde emilir. Bu sebepten böbrek, sidik torbası gibi uzak organlar 
üzerine tesir etmez. Uzviyetten gallik asid şeklinde atılır. 

Kullanılması : İshali kesmek maksadile kullanılır. Fakat mideyi 
korumak ve bilhâssa barsağa tesiri sağlamak üzere erimeyen derivelerine 
baş vurulur. Tanen bazı alkoloid ve ağır madenlerle birleşip erimeyen bi-
leşikler hasıl eder. Bu sebepten bunlarla zehirlenmelerde zehir bozan ola-
rak kullanılır. Dıştan ya yalnız yahut da aynı tesire malik diğer ilâçlarla 
birlikte (nişasta, likopodyum, beyaz kil v.s.) toz şekklinde yahut da mer-
hem tarzında, veya su veya alkolde eriyik tarzında kullanılır. 

Tanen ve diğer taneni havî (ratania, tormentil tentürü) preparatlar 
stomatitis ve anjinde gargara tarzında ve diş etlerinin nezlesi ile larinjit-, 
lerde pensle eriyiği dokunulmak suretile kullanılır. Keza lokal kanama-
larda kuvvetli yoğun eriyikleri yahutda % 30 tanen gliserin, kalın barsak 
nezlelerinde (VA 0,2-1) eriyiği lâvman tarzında kullanılır. 

TANNALBIN, Tannate d'albumiııe 

Albumini tanenle çöktürmek ve uzun saatler 120° de ısıtmak sure-
tile elde edilir. 

Fizik özelikler : Esmerimsi, kokusuz ve lezzetsiz, amorf  bir tozdur; 
ağırlığının yarısı kadar taneni ihtiva eder. Soğuk suda, alkolde az erir. 
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Mide özsuyunda bir değişikliğe uğramaksızın barsaklara geçer ve orada 
ayrışır. 

Tannalbin barsak antiseptiği ve peklik yapıcı özeliklere maliktir. 
Tannalbin tahminen terkibinde % 50 taneni ihtiva eder. Günde 1 g 

miktarında üç ilâ altı defa  toz veya tableti kullanılır. Küçük çocuklara 
0,5-1 gram az bir miktar sütle verilir. 

TANNIGEN (Acetyltanin) 
Fizik özelikler : Sincabı beyaz veya sarımsı beyaz, hemen kokusuz 

ve lezzetsiz bir tozdur; suda güç, alkolde kolay erir. Terkibinde % 80 ta-
neni ihtiva eder. Asid reaksiyonlu olan vasatlarda erimediğinden midede 
değişikliğe uğramaz. 

Tannigen barsaklarda ayrışır, asetik asid ve tanen meydana gelir. 
İshale karşı peklik yapıcı olarak günde bir kaç defa  0,5 g çocuklarda 
0,1-0,3 g miktarında kullanılır. 

HONTHIN. Albuminli tanen bileşiğidir. Tannalbinden daha güç 
taneni bırakıyor. 1-2 g. 

TANNOFORME (Methylen-ditanin) 
Formol ve tanenin birleşmesinden meydana gelen bir tozdur. 
Fizik özelikler : Pembemsi esmer, kokusuz, tatsız, hafif  bir toz-

dur; suda erimez, alkol ve alkali eriyiklerde erir. Günde birkaç defa  eriş-
kinlere 0,5-1 g , çocuklara da şekerli papatya enfusyonu  içinde 0,1-0,5 g 
miktarında verilir. 

ELDEFORM. Tanenin maye ile bileşiğidir. Sincabi esmerimsi, ko-
kusuz, lezzetsiz bir tozdur. İshale karşı tannalbinde olduğu üzere ve onun 
kullanıldığı miktarda kullanılır. 

MAZI, Noix de gaile, Gallae 
Mazı, muhtelif  meşe ağaçlarının hususile memleketimizde ve Asya-

nm diğer yerlerinde yetişen Quercus infectoria  denilen küçük bir meşe 
ağacının kabuk ve yaprakları üzerindeki Cynips gallae tinctoria adı veri-
len bir haşerenin sokması ile husule gelen marazı bir üründür. 

Terkibinde fazla  miktarda tanen ve gallik asidi ihtiva eder. Tanenin 
aynı özeliklerine malik olup onun yerine kullanılır. Mazı hekimlikte az 
kullanılır. Tozu (0,2-1 g ) ve dekoktesi (% 2) içerden ve dışardan kabız 
(styptique), merhemi (10 da 1-2) hemoroide karşı verilir. 

MAZI TENTÜRÜ, Teinture de gaile, Tinctura gallarum 
Fizik Özelikler : Esmer renkli, asid reaksiyonlu ve keskin lezzetli 

bir sıvıdır; bözüştürücü olmak üzere kullanılır. 
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GALLIK ASİD, Acide gallique, Acidum gallicum 
Fizik özelikler : Renksiz veya hafif  sarımsı, büzüştürücü ve ekşim-

si lezzetli, ipek gibi ibrelerdir; takriben 85 k. 20° deki suda, 3 k. kaynar 
suda, takriben 6 k. alkolde, 12 k. gliserinde ve 70 k. eterde erir. 

Gallik asid, mazıdan elde edilir. Hafif  bir stiptik, hafif  asid ve ha-
fif  antiseptiktir. İçten ve dıştan kullanılır. 

İçerden : İshal, nefritis,  sistit (cystitits) hallerinde verilir. Tesiri 
tanene nazaran daha hafiftir.  Dizanteride, hematüride ve albuminüride 
0,30-1 g , dıştan stomatitis'lerde (50 de 1) gargara şeklinde kullanılır. 

Leguminoseae «Baklagiller» familyasından  Acasia catechu ve Aca-
sia suma'nm asıl odun kısımlarını suda kaynatıp teksif  (yoğunlaştırma) 
ederek hazırlanan bir hulâsadır. 

Fizik özelikler : İçerisine kadar yeknasak koyu kahve renkli, koku-
suz, önce buruk acı, sonra tatlımsı lezzetli, mekseri konkoidal ve bazan 
delikli parçalardır. 

Soğuk su, kaba bitkisel enkazdan temizlenmiş kaşunun en az % 60 
ını, sıcak su en az % 85 ini, alkol en az % 60 ini, dilüe alkol en az % 75 
ını eritir. 

Kaşu terkibinde % 60 tanen (catechine ve kaşu tannik asidi) ihtiva 
eder. Kaşu ticarette tavla zarı tarzında -(kübik şekilde) - bulunur. 

KAŞU, Cachou, Catechou 

Şekil 31. Acasia catechu 
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KAŞU TENTÜRÜ, Teinture de cachou, Tinctura catechou 
Fizik özelikler : Kaşu tentürü, koyu esmer renkli, fazla  buruk lez-

zetli, ince tabaka halinde iken şeffaf  bir sıvıdır; su ile, sulu alkol ile bu-
lanık karışım verir. 

Kaşu büzüştürücü - antiseptik, içerden antikatartik ve peklik yapıcı 
özeliklere maliktir. 

Kullanılması : Dıştan : büzüştürücü kollutuvar olmak üzere % 
10-20 eriyik şeklinde (diş etlerinin kanama ve ülserlerinde), içerden hu-
susile çocukların ishallerinde peklik yapıcı olarak tozundan 0,5-5 g , ten-
türünden 1-10 g kullanılır. 

ADAÇAYI YAPRAĞI (Aromatik ilâçlara bakılması) 
Adaçayı yaprağı büzüştürücü ve peklik yapıcı özeliklere maliktir. 
Kullanılması : Stomatitis, pharyngitis, enteritis ve ishallerde kul-

lanılır. 
CEVİZ YAPRAĞI, Feuille de noyer, Folia juglandis 

Juglandaceae «Cevizgiller» familyasından  juglans regia'nın yaprak-
larıdır. Bunlar yumurta şeklinde yeşil, acı ve aromatik kokuludur. Terki-
binde tanen, juglandine alkaloidini ve bir şekeri ihtiva eder. 

Şekil 32. Juglans regia 
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Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, lezzetsiz, mikroskopik billûrî 
tozdur; suda ve alkolde erimez. 

BISMUT SUBKARBONAT, Carbonate basique de bismuth, 
Bismuthi subcarbonas 

CO, (BiO) -j + 1/2 H.O 
Fizik özelikler : Beyaz veya sarımsı beyaz, kokusuz ve lezzetsiz bir 

tozdur. Suda ve alkolde erimez. 
BÎSMUT SUBGALLAT, Sous-gallate de bismuth, Bismuthi 

subgallas (Dermatol) 
C t H T O T Bİ 

Fizik Özelikler : Limon sarısı renginde, kokusuz, hemen lezzetsiz, 
amorf  tozdur; suda, alkolde ve eterde erimez; pek fazla  sulandırılmış 
asidlerde de hemen erimez; ıslak turnsol kâğıdını hafif  kızartır. 

BÎSMUT SUBSALISÎLAT, Salicylate basique de bismuth, 
Bismuthi subsalicylas 

C T H5 O, Bi 
Fizik özelikler : Beyaz, kokosuz, lezzetsiz bir tozdur, suda, alkolde 

erimez; ısıtılınca fenol  gibi kokan dumanlar çıkarıp kaynamaksızın kö-
mürleşir; kalsine edildikte sarı renkli bir bakiye bırakır. 

BISMUT BITANNAT, Bitannate de bismuth, Bismuthi 
bitannas (Tannismut) 

Fizik Özelikler : Esmerimsi renkte, pek hafif  ekşimsi lezzetli, ko-
kusuz, hafif  bir tozdur; suda ve alkolde hemen hiç erimez. 

BISMUT TRIBROMOFENATE, Tribrompheııate de bismuth, 
Bismuthi tribromopheııolas 

(CtiH:Br30) , Bi (OH) . Bi=0:, 
Fizik özelikler : Sarı, hafif  bromofenol  kokulu, lezzetsiz bir tozdur; 

suda, alkolde ve kloroformda  hemen hiç erimez. 
BISMUT OKSHYODOGALLAT, Oxyiodogallate de bismuth, 

Bismuthcum oxyjodogallicum (Airol) 
CeH, (OH)3. COO Bi (OH) 

Fizik özelikler : Koyu sincabî yeşil renkli, kaba, kokusuz ve lezzet-
siz bir tozdur; suda, eterde hemen hiç erimez. 

Tesiri : Bismut subnitrat ve subkarbonat per os yolla verildikte 
sindirim cihazında hiç emilmeden -(ki gayetle minimal miktarda emilir)-
pislik ile dışarıya atılır. 

İçerden : ishale karşı peklik yapıcı maksadla kullanılır. Büyüklere 
günde 4-6 g, çocuklara yaş başına 0,1-0,25 g miktarında verilir. 
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KAŞU TENTÜRÜ, Teinture de cachou, Tinctura catechou 
Fizik özelikler : Kaşu tentürü, koyu esmer renkli, fazla  buruk lez-

zetli, ince tabaka halinde iken şeffaf  bir sıvıdır; su ile, sulu alkol ile bu-
lanık karışım verir. 

Kaşu büzüştürücü - antiseptik, içerden antikatartik ve peklik yapıcı 
özeliklere maliktir. 

Kullanılması : Dıştan : büzüştürücü kollutuvar olmak üzere % 
10-20 eriyik şeklinde (diş etlerinin kanama ve ülserlerinde), içerden hu-
susile çocukların ishallerinde peklik yapıcı olarak tozundan 0,5-5 g , ten-
türünden 1-10 g kullanılır. 

ADAÇAYI YAPRAĞI (Aromatik ilâçlara bakılması) 
Adaçayı yaprağı büzüştürücü ve peklik yapıcı özeliklere maliktir. 
Kullanılması : Stomatitis, pharyngitis, enteritis ve ishallerde kul-

lanılır. 
CEVİZ YAPRAĞI, Feuille de noyer, Folia juglandıs 

Juglandaceae «Cevizgiller» familyasından  juglans regia'nın yaprak-
larıdır. Bunlar yumurta şeklinde yeşil, acı ve aromatik kokuludur. Terki-
binde tanen, juglandine alkaloidini ve bir şekeri ihtiva eder. 

Şekil 32. Juglans regia 
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Peklik yapıcı olarak Veteriner Hekimlikte kullanılır. 
RATANYA KÖKÜ, Racine de ratanhia, Ratanhiae radix 

Leguminasae «Baklagiller» familyasından  Krameria triandra'nm 
kurutulmuş köküdür. 

Kök oldukça uzun, 3 sm kadar kalınlıkta, yuvarlak, doğru veya muh-
telif  yerlerinde bükülmüş, ekseriya oldukça uzun bir kısmı hemen müsavi 
kalınlıkta, az dallanmış, odunumsu, katı ve serttir. Dış yüzü yaşlı kısım-
larında koyu esmer kırmızı, hemen düzgündür. Ekseriya takriben 1-1,5 
mm kalınlıkta bulunan kabuk, kırmızımsı esmerden sarımsıya kadar de-
ğişen renkte olan odundan kolaylıkla ayrılır. Kabuk mekserinde kısa lif-
ler gösterir ve kağıda sürüldükte esmer bir çizgi bırakır. 

Ratania kökü kokusuzdur. Kabuğu buruk lezzetli, odunu ise lezzet-
sizdir. 

Tesiri : Büzüştürücü, antiseptik, tonik ve peklik yapıcı özeliklere 
maliktir. 

PREPARATLAR: 

1) RATANYA ŞURUBU, Sirop de ratanhia, Sirupus ratanhiae 

Ratanya hulâsası 25 k, su 50 k, basit şurub 975 kısımla hazırlanır. 

2) RATANYA TENTÜRÜ, Teinture de ratanhia, Tinctura 
ratanhiae 

1 k. kaba toz edilmiş ratanya kökü ve 5 k. dilüe alkol ile hazırlanır. 
Koyu kırmızı renkli, kokusuz, fazla  buruk lezzetli bir sıvıdır. Hacmi ka-
dar su ile tortulanır; dilüe alkol ve gliserin ile berrak katışıklar verir. 

3) RATANYA HULASASI, Extrait de ratanhia, Extraçtum 
ratanhiae 

100 k. kaba toz edilmiş ratanya kökü, ve yeter miktar kloroformlu 
su ile ve perkolasyon usulile -(kuru hulâsa kıvamında)- elde edilen bir 
hulâsadır. 

Fizik özelikler : Esmer kırmızı renkli, buruk lezzetli bir hulâsa-
dır. 

Ratanya tozundan peklik yapıcı olarak 0,5-5 g , dekoktesi % 5-10, 
tentürü 2-15 g yazılır. Gargara ve lavman dahi tertip edilir. Yangılı veya 
kanayan diş etlerine, pensle dokunma tarzında tatbik edilir. Aynı zaman-
da ağız sularına (mayi kollutuvar) da ilâve edilir. 
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TORMANTÎL RIZOMU, Rhizoın de tormeııtille, Rhizoma 
tormantillae 

Rosaceae «Gülgiller» familyasından  Potentilla silvestris'ın kurutul-
muş rizomudur. 

Şekil 33. Potentilla silvestris 

Rizomlar terkibinde % 10-20 tanen (tormentıl - tanen), tormentil 
kırmızısı, kinova asidi, ellag asidi, tormentol, eseri esans, reçine, zamk, 
nişasta, kalsyum oksalat ihtiva eder. 

Tesiri : Kinova-Ellag asidi yanında uçucu yağ, sirke asidi, kals-
yum oksalat ve diğerlerini, tormentil tannik asidi vasıtasile meşe kabu-
ğu gibi, maamafih  ona nazaran daha lâtif  tesirlidir ve sindirim üzerine 
az zararlı, stiptik, kan dindirici ve peklik yapıcı tesirlere maliktir. 

Kullanılması : % 10 dekoktesi ishale karşı kullanıldığı gibi tentü-
ründen de günde birkaç defa  aynı maksatla 20-40 damla verilir. 

BÎSMUT TUZLARI : 
BISMUT SUBNITRAT, Sous-ııitrate de bismuth, Bismuthi 

subnitras 
(BiO,NO ) . BiO (OH). 4H,0 
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Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz, lezzetsiz, mikroskopik billûrî 
tozdur; suda ve alkolde erimez. 

BISMUT SUBKARBONAT, Carbonate basique de bismuth, 
Bismuthi subearbonas 

C03 (BiO) j + 1/2 HüO 
Fizik özelikler : Beyaz veya sarımsı beyaz, kokusuz ve lezzetsiz bir 

tozdur. Suda ve alkolde erimez. 
BISMUT SUBGALLAT, Sous-gallate de bismuth, Bismuthi 

subgallas (Dermatol) 
CT HT OT Bİ 

Fizik özelikler : Limon sarısı renginde, kokusuz, hemen lezzetsiz, 
amorf  tozdur; suda, alkolde ve eterde erimez; pek fazla  sulandırılmış 
asidlerde de hemen erimez; ıslak turnsol kâğıdını hafif  kızartır. 

BISMUT SUBSALISILAT, Salicylate basique de bismuth, 
Bismuthi subsalicylas 

CT H s O, Bi 
Fizik özelikler : Beyaz, kokosuz, lezzetsiz bir tozdur, suda, alkolde 

erimez; ısıtılınca fenol  gibi kokan dumanlar çıkarıp kaynamaksızın kö-
mürleşir; kalsine edildikte sarı renkli bir bakiye bırakır. 

BÎSMUT BÎTANNAT, Bitannate de bismuth, Bismuthi 
bitannas (Tannismut) 

Fizik özelikler : Esmerimsi renkte, pek hafif  ekşimsi lezzetli, ko-
kusuz, hafif  bir tozdur; suda ve alkolde hemen hiç erimez. 

BÎSMUT TRIBROMOFENATE, Tribromphenate de bismuth, 
Bismuthi tribromophenolas 

(CoHcBnO) 2 Bi (OH) . Bi,0:, 
Fizik özelikler : Sarı, hafif  bromofenol  kokulu, lezzetsiz bir tozdur; 

suda, alkolde ve kloroformda  hemen hiç erimez. 
BISMUT OKSIIYODOGALLAT, Oxyiodogallate de bismuth, 

Bismuthcum oxyjodogallicum (Airol) 
C«H, (OH)3. COO Bi (OH) 

Fizik özelikler : Koyu sincabî yeşil renkli, kaba, kokusuz ve lezzet-
siz bir tozdur; suda, eterde hemen hiç erimez. 

Tesiri : Bismut subnitrat ve subkarbonat per os yolla verildikte 
sindirim cihazında hiç emilmeden -(ki gayetle minimal miktarda emilir)-
pislik ile dışarıya atılır. 

İçerden : ishale karşı peklik yapıcı maksadla kullanılır. Büyüklere 
günde 4-6 g, çocuklara yaş başına 0,1-0,25 g miktarında verilir. 
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ÖD SALGISINI ARTTIRAN İLAÇLAR, Cholagogues, 
Cholagoga 

Ödü'n sindirimdeki ödevi önemlidir. Kendisinde ferment  yoktur. Fa-
kat diğer sindirim fermentlerinin  tesirini arttırır. Duedomuna dökülen öd 
pankreas özsuyu salgısını mucibolur. Maltazın nişastaya ve laktazın lak-
toze tesirini arttırır, lipazm faaliyetine  katılır. Yalnız pankreas özsuyu 
ile ayrışan yağ miktarı ödün katılmasile iki hatta üç misli artar. Ödün al-
kaliliği sayesinde yağların sabunlaşmaları kolaylaşır. Öd yağların emilme-
leri üzerine çok önemli bir tesir yapar. Bundan başka bir takım ilâçların 
organizmadan atılmalarına da yardım eder. Meselâ : demir, kurşun, ba-
kır, cıva gibi madenler, benzoat ve salisilat gibi cisimler öd vasıtasile atı-
lırlar. Öd salgısı pankreasmki ile aynı zamanda vukua gelir. Asabî etmen-
ler, kimyasal maddeler bu iki salgı üzerinde aynı yönden tesir ederler. 
Her ikisini çoğaltır veya azaltırlar. İnsanlarda karaciğer günde 800-1000 
sm3 öd salgılar. Atlarda 5-6 kg, sığırlarda 2 kg, koyunlarda 300-400 g, 
köpeklerde 250 g dır. 

Parassempatiğin (Vagusun) uyarılması öd kesesini boşaltır, sempa-
tiğin uyarılması ise boşalmayı yavaşlatır. Vagus'u uyaran pilokarpin 
gibi maddeler öd kesesinin boşalmasını, sempatiği uyaran adrenalin v.s. 
boşalmanın gecikmesini mucibolur. 

Öd boşaltan ilâçlar kısmen karaciğer hücreleri üzerine tesir etmek 
suretile öd salgısını arttırırlar. Kısmen de mide-barsak üzerine tesirle öd 
salgısını çoğaltırlar. 

Bu seebpten öd boşaltan ilâçlar karaciğer hastalıklarında öd salgısı-
nın azaldığı hallerde kullanılar. Bir kısım sürgütler aynı zamanda kara-
ciğer üzerine de tesir ederek kolagog tesir hasıl ederler. Meselâ bunlar-
dan ravend rizomu, sarısabır, podofillin,  calapa tuberi, gutti, çiğdem, sod-
yum-, potasyum sülfat,  sodyum fosfat,  sodyum bikarbonat, karlsbad tu-
zu söylenebilir. 

Sodyum sülfat,  sel de carlsbad, ravend, sodyum bikarbonat, sodyum 
salisilat, sodyum benzoat. (bunlar hakkındaki geniş bilgi ait oldukları ba-
hislerde verilmiştir. Oraya bakılması). 

SODYUM GLIKOKOLAT, Glicocolate de sodium. Sarımsı beyaz, 
suda eriyen bir tozdur. 0,2-0,3 g verilir. 

FELAMIN. Safra  asidlerile urotropinden yapılmıştır. 0,3 g lık tab-
letlerinden günde 1-3 tane verilir. 

BILÎFLUINE, Sodyum oleat ve safra  tuzlan; günde 3-4 kapsül. 
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DECHOLİN. Dehidrokolik asid (triketokoloııik asid), Acide dehyd-
roeholique, Acidum dehydrocholicum, Ketochol. Renksiz, ince billûrî bir 
tozdur. Suda hemen hiç erimez. 0,25 g lik tabletlerinden günde 1-2 tablet 
yemekten 2-3 saat sonra verilir. Vena içine şırınga için sodyum tuzunun 
% 5 ve 20 eriyiğinden akut vak'alarda veya koledok kapalı olduğu zaman 
kullanılmamalıdır. Bu cisim diytüretiktir, cıvalı diyüretiklerin tesirini tak-
viye için de kullanılır. 

ZEYTİN YAĞI, Huile d'olive, Oleum olivae 

Oleaceae «Zeytingiller» familyasından  Olea europea'nın meyvaları-
nın adî ısıda sıkılmasıyla elde edilen yağdır. 

Fizik Özelikler : Sarı veya yeşilimsi sarı renkli, özel kokulu ve tat-
lı lezzetli bir yağdır; alkolde az erir; eter, kloroform ve petrol benzini ile 
her oranda karışır. 

TADİL VE STERİLİZE EDİLMİŞ ZEYTİN YAĞ Huile d'olive 
ııeutralisee, sterilesee, Oleum olivae neutralisatum sterilisatum 

Aynı fiziksel  özeliğe malik ve reaksiyonu tamamen nötr olup şırınga-
lık kâfurlu  yağın hazırlanmasında kullanılır. 

Zeytin yağının terkibinde % 75 trioleine bulunur, geri kalan kısmını 
tripalmitin ve triarachine teşkil eder. 

Tesiri : Zeytin yağı diğer yağlarda olduğu üzere (katı ve sıvı) dı-
şardan deriyi örtücü, yumuşatıcı, buharlaşmayı azaltıcı özeliklere malik-
tir. Bozulmuş olan yağ serbest yağ asidini ihtiva ettiğinden deriyi uyarıcı 
tesire malik olup deride kırmızılık, eksüdasyon ve kılların düşmesini mu-
cibolur. 

İçerden az miktarda alındıkta barsak kanalında sübyeleşerek sabun-
laşır ve emilir. Fazla miktarda kullanıldıkta sabunlaşmayan kısım barsak 
mukozasını kaygınlaştırır ve barsaklarda bulunan sulu muhtevanın bar-
sak mukozasından emilmesini güçleştirir. Bundan başka yağın sübyeleş-
mesi esnasında serbest hale geçen yağ asidi (oleik asid) barsak mukoza-
sını hafif  uyarmakla hafif  müshil tesir hasıl eder. Vena içi kullanılması 
ile öldürücü amboli doğurur. Bu sebepten diğer yağlarda olduğu üzere 
zeytin yağı da bu yolla kullanılmaz. 

Kullanılması: İçerden: sürgüt, kolagog, zehir bozan -fdağlayıcı 
asid ve alkalilerle vukua gelen zehirlenmelerde) - olarak kullanılır. Yalnız 
fosfor  ve kantarid ile olan zehirlenmelerde verilmesi uygun değildir. Çün-
kü bunların erimelerine ve daha kolay emilmelerine sebebiyet verir. Di-
yetetik maksadla da kullanılır. 
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Dıştan : Uyarma azaltıcı, örtücü, yumuşatıcı olarak kullanılır. 
Öd taşlarının tedavisinde sabahları aç karna 50-100 g verilir. 

2 — ÖD KESESİNİ BOŞALTANLAR 
PEPTON . Sarımsı renkli, rutubet çeken bir tozdur. % 60-70 pep-

tonu havidir. Duodenuma % 5-10 eriyiği konur ise öd kesesini takallûs 
(kasılma) ettirir ve ödü boşaltır. 0,5 g güllâçlarda yemeklerden 1-2 saat 
evvel verilir, fzlası  sürgün yapar. , 

Magnesyum sülfat  eriyiği vene şırınga edilirse ödü bir az azaltır. 
Halbuki duodenuma konduğu zaman safra  kesesinin boşalmasıın muci-
bolur. 

HELEMENT DÜŞÜREN İLÂÇLAR, Anthelmintiques, Vermifugues, 
Anthelmintica, Vermifuga 

Antelmintikler, barsak kanalında yaşayan çeşitli parazitlerin kas ve 
sinirleri üzerine toksik tesir yapmak ve onları uyuşturmak, felce  uğrat-
mak veya eksite etmek ve barsak peristaltiğini arttırmak suretile para-
zitleri harice atmaya yarayan ilâçlardır. 

Solucan ve şerit gibi belirli parazitler üzerine olan özel tesirleri-
ne göre helment düşüren ilâçlar, Antitaenica ve solucan düşüren ilâçlar 
Antascarida adını alırlar. Bazıları şerit ve solucanlara aynı zamanda mü-
essirdirler. 

Antelmentik ilâçların barsak parazitleri üzreine özel toksik tesirleri 
olmayıp, tersine bir çokları parzitin misafir  bulunduğu uzviyete de zarar-
lı tesir yaparlar. Antelmentik ilâçların parazitlerin protoplasmaları üze-
rine olan tesirinin çabuk ve kuvvetli olması, aynı zamanda parazitin bu-
lunduğu organizmaya zararlı tesirinin bulunmaması, eğer bulunur ise bu-
nun gayetle az olması icabeder. 

Çeşitli antelmentik ilâçların tesir mekanizmaları birbirinden farklı-
dır. Meselâ : Areka meyvasının (felfelek)  alkaloidi olan arekolin ve nar 
ağacı kabuğunun müessir maddesi bulunan pelletierin felç  edici tesirle pa-
razitleri öldürürler. 

Sine çiçeğinin müessir maddesi olan santonine parazitleri eksite 
etmek suretile ince barsaklardan kalın barsaklara tard eder, buradan da 
dışarı atılmaları için bir müshil kullanmak icabeder. 

Yukarıda söylenilen ilâçlardan pelletierin ve arekolinin parazitleri 
öldürücü tesirleri çok dilüe eriyiklerinde bile mevcuttur. Meselâ : areko-
linin 1:100.000 oranındaki ve pelletierinin 1:10,000 eriyiği şeritleri kısa 
bir temasla öldürür. 
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Bazı antelmentik ilâçlar meselâ: kamala, kusturucu tartar ve areko-
linin antementik tesirlerinden başka sürgüt özelikleri de vardır. Eğer an-
telmentik ilâcın bu özeliği yoksa, bu takdirde sürgüt'ün ya antelmentik 
tertiple, yahut ondan birkaç saat sonra (2-6 saat) verilmesi icabeder. 

Antelmentik kür parazitin, yahut yumurtalarının görülmesile ve yan 
semptomlrın bulunması ile, yahutda parazit ve yumurtaların görülmediği 
hallerde sırf  ilmî bir maksada dayanılarak yaptırılır. 

Antelmentik ilâçlar çıkaklarını kısmen bitkilerden, kısmen de ma-
denlerden alırlar. Buna nazaran antelmentik ilâçlar ikiye ayrılır : 

1) Bitkisel antelmentikler (Anthelmintica plantarıa) 

2) Madensel antelmentikler (Anthelmintica mineralia) 

ŞERİT DÜŞÜREN İLÂÇLAR 

ERKEK EĞRELTİ OTU RIZOMU, Fougere mâle, Fiücis rhizoma 

Erkek eğrelti otu Polypodiaceae «Eğreltiler» familyasından  Dryop-
teris filis  max'in sonbaharda toplanmış, köklerinden ayrılmış, soyulma-
mış ve doğranmamış, hafif  hararette kurutulmuş rizomu ve bunun üze-
rindeki yaprak sapı bakiyeleridir (kalıntılardır). 

Şekil 34. Dryopterix flix mas 

Eğreltitotu Avrupanın her yerinde biter ve çeşitli memlekette yeti-
şenleri birbirinden farklıdır.  Fransada yetişen az tesir eder. Almanya, 
Rurya, İsviçre ve Iskandinav'yada yetişenler daha tesirlidir. Karadeniz 
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kıyılarındaki dağlarda biten eğreltilerde sayın hocam kimyager Halit 
Civelekoğlu % 24 - 28 ham filisin  bulmuştur. Rusyadakinde % 28 kadardır. 

Erkek eğrelti otu rizomunun terkibinde % 8 extract (Ekstrakt) ve 
bunun içinde en az % 25 ham filisin  bulunmaktadır. Erkek eğrelti otu ri-
zomunda müessir madde olarak filiks  asidi (filisin),  aynı zamanda diğer 
azotsuz asidler (Aspidinol, Albaspadin, Flibaspadin asid), bundan başka 
filmaron  yahut Aspidinolfilisin  adında amorf  bir madde, kurtlar- (şerit-
ler)- üzerine kas zehirli olarak tesir eden tereyağı ve isotereyağı asidleri 
bileşikleerine yakın Phlorogluzin yahut Phlorogluzin homoloğları bulu-
nur. 

Erkek eğreltiotu rizomu, özel kokulu, tatlımsı az kekrek ve irkiltici 
lezzetlidir. 

PREPARATLARI : 

ERKEK EĞRELTİ OTU HULÂSASI, Extrait de fougere  mâle, 
Extractum filicis 

Fizik özelikler : Yeşil ile esmer yeşil arasında, fena,  irkiltici lezzet-
li bir hulâsadır; suda erimez. Terkibinde ortalama olarak % 25 ham fi-
lisini ihtiva eder. 

Aspidinolflisin  yağı (Filmaron yağı). Yağda kolay eriyen, suda eri-
meyen sarımtırak renkte ve eğrelti otu rizomunun müessir maddesi olan 
aspidinolflisinin  % 10 yağlı bir eriyiğidir. 

Tesir ve kullanılması : Filiks maddesi zehirlidir. Bu tenyaların 
-(şeritlerin)- ve diğer kurtların kasları üzerine felç  yapıcı olarak tesir 
eder. Memeli hayvanlarda yüksek miktarı barsak üzerine irkiltici ve mer-
kezi sinir sistemi üzerine de uyarıcı (spasmoz zehiri) dır. Kusma ve sür-
gün ile birlikte gastroenteritis ve bundan başka kas titremeleri, tetanik 
spasmozlar ve nihayet kas ve kalb felci  hasıl eder. 

Erkek eğrelti otu rizomu, şeritlere müessirdir. İlâcın taze olması lâ-
zımdır. Şeritleri, botriyosefalleri  düşürür. Eğrelti otu toz halinde 8-12 
g verilebilir. Tesiri her zaman bir olmuyor. En tesirlisi eterli hulâsasıdır. 
Bundan kadınlara 4 g, erkeklere 6 g verilir: Jelatinli kapsüllere konur ve-
ya bol yapılır 0,5 gram Posyon halinde güç alınır. Lâkin tesiri daha üstün 
olur. Çocuklara yaş başına 0,4 g, küçüklere verilmez. 

Pek zayıflara,  sindirim borusunda karhaları olanlarda (ülserde), 
kalb, karaciğer ve böbrek hastalıklarında ve gebelerde kullanılmamalıdır. 
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VETERİNER HEKİMLİKTE KULLANILAN BAŞLICA FİLİKS 
PREPARATLARI : 

Son yıllarda kelebek (Distomiasis) hastalığına karşı bir çok sayıda 
filiks  preparatları ve bileşikleri aynı tesire malik diğer antelmentiklerle, 
ezcümle klorlanmış karbonlu hidrojenlerle çeşitli markalarla ticarete çı-
karılmıştır. 

DISTOL. Tahminen % 50 oranında ham filisinin  benzoldeki eriyiği 
olup jelatin kapsüllerde bulunur. 

FİLINOL. Filisin'in benzoldeki bir eriyiği olup jelatin kapsüllerde 
lunur. Kelebek hastalığına karşı iyi tesire maliktir. 

EGELİN. Filiks maddesi ile karbon tetraklorürrün bir bileşiği olup 
bilhassa koyunların kelebek hastalığına karşı müessir bir preparattır. 

HEPATOL. Filiksin kamala müessir maddesi ve benzolle bir bileşi-
ğidir. 

NAR AĞACI KABUĞU, Ecorce de granadier, Granat i cortex 

Punicaceae «Narlar» familyasından  Punica granatum'un kök, gövde 
ve kalın dallarının kurutulmuş kabuğudur. 

Nar ağacı kabuğu pek acı olmayan kekremsi lezzetlidir. Bu kabukla-
rın terkibinde tanen, benzoik asid, mannit, reçine gibi maddelerden baş-
ka bir kaç alkaloid vardır ki, bunları T a 11 r e t elde etmiştir. 

1) Pelletierine (Punicine), sıvıdır, polarize ziyayı sola çevirir. 

2) Isopelletierine, sıvıdır. Polarize ziyaya müessir değildir. 

Her ikisi de şeritlere tesirlidir ve kabuklarda % 0,4 kadar bulunur-
lar. Nar ağacı kabuklaorınm antelmentik tesiri bu iki alkaloid üzerine 
dayanır. Pelletierin ve isopelletierin krampf  -(ispasmoz)- zehirli olup şe-
ritler üzerine çok tesirlidirler. Tenya serata 0,1 mg lık pelletierin eriyiği 
ile 10 dakikada telef  olur. 

Nar ağacı kabuğunda bulunan üçüncü alkaloid Pseudopelletierine 
veya diğer adı ile Granatine olup katıdır. 

Dördüncü alkaloid Methylpelletierine olup sıvı haldedir. Bu son iki 
alkaloid, şeritler üzereine müessir değildir. 

Ticarette bulunan pelletierin saf  alkaloid olmayıp, tersine olarak ka-
buğun çeşitli alkaloidlerinin katışığıdır. 
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Pelletierin tuzlarından sülfat  süratle rezorbe olur. Büyük miktarları 
kolaylıkla toksik belirtiler hasıl eder. Tannat tuzu mideden erimeksizin 
geçer ve nadiren zehirlenme doğurur. Pelletierin şeritler üzerine filiks  gi-
bi müessirdir. Yuvarlak kurtlara tesiri hemen yoktur. 

H 
fi a

H „ - C H , - C H O 

Pelleti6rine 

Kullanılması : Gerek nar ağacı kabuğu ve gerekse pelletierin ten-
yaya karşı kullanılır. Kabuklar dekokte şeklinde verilir. 

Pelletierinin maksima dozu 0,4 g dır. Bu ilâç çocuklarda, gebelerde, 
çok sinirli kadınlarda kullanılmamalıdır. 

KUSO ÇİÇEĞİ, Fleur de cousso, koso flos 

Rosaceae «Gülgiller» familyasından  Hagenia abyssinica'ının solduk-
tan sonra toplanmış, kurutulmuş, kırmızımsı esmer dişi çiçeğidir. 

Kuso çiçeği, hafif  özel kokulu, acımsı, irkiltici ve buruk lezzetlidir. 
Tozu sincabî esmerimtraktır. Terkibinde tanen, organik ve eterî yağların 
yanında müessir madde olarak filiks  asidi gibi bir phlorogluzin derivesi 
olan kusotoksini ihtiva eder. 

Tarihi : Kuso, eski bir Habeş ilâcıdır. 1600 yılından itibaren Avru-
paca tanınmış, 1834 den beri de antelmentik olarak kullanılmaya baş-
lanmıştır. 

Şekil 35. Hagenia abyssinica 
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Kuso çiçeği taze iken iyi bir şerit ilâcıdır. Şeritler vücut dışında (in-
vitro) kuso çiçeği ile 1/2 - 1 saatlik bir temasla ölürler. Kamala ile 1 - 3 
saatte, nar ağacı kabuğu ve erkek eğrelti otu rizomu ile de 3 - 4 saat için-
de telef  olurlar. 

Droğ uzun müddet depo edilmekle (saklanmakla) tesirini kaybeder. 
Bu sebepten tesiri kat'i olmaz. Bir seneden fazla  kalmış ise ilâç kullanıl-
mamalıdır. 15-20 g kuso tozunu yoğurt içinde veya dekokte şeklinde sü-
zülmeden vermek mümkündür. Susuzluk verir, sabretmelidir. Bir saat 
sonra tesiri görülür. Hasta kendiliğinden dışarıya çıkmaya başlar, lâkin 
bir müshil vermek daha uygundur. Hind yağı kullanılmamalıdır. 

KAMALA, Camala, Camala 

Euphorbiaceae «Sütleğengiller» familyasından  Mallotus philipinen-
sis denilen ağacın meyvalarını örten tüy ve bezlerden ibaret esmer kırmı-
zı, lezzetsiz, kokusuz bir tozdur. 

Bu bitki Hindistan, Çin ve Filipin adalarında yetişir. Kamala kırmızı 
bir reçinedir ki, müessir madde olarak Rottlerine'i ihtiva eder. Buna Mal-
lotoksin, Kamalin de denir. Bunun da bir florogluzin  türevi olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Kamala suda erimez. Eter, sıcak alkol ve alkali sularda erir. Tenya-
ya karşı kuvvetli tesiri vardır. 6-12 g verilir. Lezzeti olmadığından çocuk-
larda da kullanılmıştır. Bunlara tozundan 1,5-3 g veya tentüründen yaş 
başına 0,5-1 g verilir. İki yaşından aşağı çocuklara verilmez. Çok kere 
müshilsiz dışarı çıkarır. 

FELFELEK, Noix d'arec, Semen arecae 

Palmae «Hurmalar» familyasından  Areca catechou denilen bitkinin 
7 santimetre uzunlukta ve yumurta biçimindeki yemişidir. Kestane bü-
yüklüğünde, esmer renkli ve serttir. Terkibinde birkaç alkaloid bulunur. 
Bunlar : Arecoline, Arecaidine, Arecaine, Arecolidine, Guakin, Guaka-
lin'dir. Bunların içinde en önemlisi arecoline'dir. Felfelek  tozu açık kırmı-
zı renklidir. 

Feleflek  (Areka cevizi) bütün evcil hayvanlarda, ezcümle köpekler-
de şerit ve solucanlara karşı fazlası  ile müessirdir. Verilmesinden 1-5 son-
ra defecation  (dışarı çıkma) olmadığı takdirde bir müshil verilir. Areka 
cevizi ekseriyetle kusma hasıl eder. Bu sebepten dolayı en iyisi kapsüller 
içinde vermektir. 
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Şekil 36. Areca catechu 

SOLUCAN DÜŞÜREN İLÂÇLAR, Antascarida 

Bu gurupta bulunan ilâçlar aksarid'lerden -(solucan)- başka oksiyür 
ve ankilostorr. gibi yuvarlak kurdlara da etkilidirler. Bunların başlıcaları 
şunlardır : 

SİNE ÇİÇEĞİ, Semen-conlra d'Alp, Flores ciııae 
(Horasanî) 

Compositae «Bileşikgiller» familyasından  Artemisia cina'nm çiçek-
leridir. Türkistan'da yetişir. Bu çiçeklerin başakları beyzî şekilde (yumur-
ta), sarı yeşil renkli, aromatik kokulu ve acı lezzetlidir. Terkibinde % 
1-3,5 santonine'ni ihtiva eder. Bundan başka Artemisin r=Oxysantonine 
Cı,Hı,Oı, % 2-3 esans, % 0,5 betain, % 0,1 kolin ve reçineye benzer acı 
bir madde ile şeker, balmumu v.s. ihtiva eder. 

SANTONİN, Santoniııe, santoninum 
ClS Hl8 O3 

Fizik özelikleri : Renksiz, kokusuz, acı lezzetli, aydınlıkta durmak-
la sararan, parlak, billûrî safihalar  (madensel levhalar) veya beyaz bil-
lûri tozdur; suda gayetle az erir; 44 k. alkolde, 4 k. kloroformda  ve katı 
yağlarda erir. Sinae çiçeklerinden elde edilir. 
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benzini ile, katı yağlar ve esansların çoğu ile karışır. Karbon tetraklorür 
ateş almaz, aydınlıkta rutubet yardımı ile yavaş yavaş ayrışır. 

Tesir ve kullanılması : Karbon tetraklorür însan Hekimliğinde ne-
kator ve ankilostomlara, şeritlere karşı müessirdir. Veteriner Hekimlik-
te solucanlara ve distoma (kelebek) karşı kullanılır. 

NEKATOK. Ankilostom ve şeritlere karşı erişkin insanlara 3-4 
sm3 ya kapsül içinde, yahut da zamk şurubunda verilir. Çocuklara yaş 
başına 1/10 sm3 ve iki kısma bölünerek verilmelidir, ilâcın verilmesinden 
bir saat sonra tuzlu bir müshil ile ilâcın tesiri tamamlanır. 

Veteriner Hekimlikte mayi parafin  veya keten tohumu maseresi için-
de kullanılır. 

DİSTOFAJİN. Ankarada Etlik Distofajın  Müessesesinde hazırla-
nan ve terkibinde karbon tetraklorür ve mayi parafini  (1,35 sm3 karbon 
tetraklorür -f-  0,45 sm3 mayi parafin)  ihtiva eden ve jelatin kapsüller 
içinde bulunan bir preparattır. Koyunların kelebek hastalıklarına karşı 
kullanılır. 

AFALON KAPSÜLLERİ. Terkibinde, karbon tetraklorür bir ben-
zol ile emülsiyon halinde bulunur. Kapsül şeklindedir. Antelmentik olarak 
koyunlarda kullanılır. 

ÜNİVERM. Hap şeklinde antelmentik bir preparattır. Terkibinde 40 
g karbon tetraklorür bulunur. Veteriner Hekimlikte kullanılır. 

CÎFF KAPSÜLLERİ. Terkibinde 20 g karbon tetraklorür, 0,75 g 
arsenios asid ve 2,5 g istizini havidir. Veteriner Hekimlikte kullanılır. 

KARBON DİKLORÜR, Tetrachlorethylene, Carboneum 
dichloratum 

CjT C1 yCl 

Cl—c—ci / C • C< 

c r N c ı 
cı 

Karbon tetraklorür Tetrakloretilen 

Fizik özelikler : Renksiz, suda ancak eserî miktarda eriyen, oynak, 
hafif  aromatik kokulu bir sıvıdır. 

Tesiri : Antelmentik özeliğe maliktir. Yalnız karbon tetraklorüre 
nazaran zehirliliği azdır. Dozu ve diğer hususları karbon tetraklorürde ol-
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duğu üzeredir. Sodyum sülfat  ile bir defa  verilince % 70 oranında ok-
siyürleri bertaraf  eder. Aynı zamanda nekator ve ankilostoma karşı da 
müessirdir. Erişkinlere 3 ml, çocuklara yaş başına 0,2 ml verilir. Tetra-
kloretilenden sonra da barsaklar tuzlu bir müshille boşaltılır. 

KARBON SÜLFÜR, Sülfüre  de carbon, Carboneum 
sulfuratum  C S* 

Karbon sülfür,  renksiz, uçucu, keskin aromatik lezzetli ve etere ben-
zer kokulu bir sıvıdır. Kolaylıkla ateş alır. Bu sebepten serinde ve karan-
lık yerlerde bulundurulmalı ve ağzı iyice kapalı şişelerde (şişenin 2/3 ü 
dolu) saklanmalıdır. 

Karbon sülfür,  Veteriner Hekimlikte yuvarlak barsak kurtlarına kar-
şı antelmentik olarak kullanılan bir ilâç olup irkiltici olduğundan ya je-
lâtin kapsül içinde yahut da keten tohumu maseresi içerisinde verilir. 

SOLUCAN OTU, Tanaise, Herba taneceti 

Compositae «Bileşikgiller» familyasından  Tanecetum vulgare'nin çi-
çekleridir. Kâfura  benzer kokuludur. Terkibinde Tanecetine adında acı 
bir madde ile billûrî bir asid (acide tanacetique) bulunur. 

Solucan düşürmek için toz halinde 2-4 g verilir, yahut 5-8 g, 200 g 
suda kanatılır, süzülüp içilir. 5-10 yaşındaki çocuklara 0,5-1 gram toz, 
reçele karıştırılıp verilir. 

SOLUNUM SİSTEMİ İLÂÇLARI 
Balgam Söktüren İlâçlar 

Expectorants, Expectorantia 

1 — ALKALİ TUZLAR 
SODYUM BENZOAT, Benzoate de sodium, Natrii benzoas 

C,H,0=Na 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz veya hemen kokusuz, tatlımsı, tuz-
lu ve nahoş lezzetli ekseriya hubeybî bir tozdur; takriben 2 k. suda, tak-
riben 45 k. alkolde ve 9 k. gliserinde erir. 

Sodyum benzoat'ın atılmasının bir kısmı akciğerler yolu ile olur. Bu 
yolla atılırken bronş bezlerini uyarmakla bez salgısını sulandırır ve arttı-
rır, böylece atılmasını kolaylaştırır. Bu suretle ekspektorans tesir yapar. 
Yalnız yüksek miktarları tersine salgıyı azaltır. 
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Fizik özelikler : Renksiz veya sarımsı, bazen soluk yeşilimsi renk-
li kâfura  benzer kokulu, serinletici lezzetli, polarize ziyaya müessir bir 
sıvıdır. 

Okaliptüs esansının % 40 dan fazlası  Eucaliptol Cineol'dan mürek-
kebtir. Bundan başka pinen, kamfen,  terpende vardır. 

ÖKALÎPTOL, Eucalyptol, Euealyptolum 

CıoHısO 
Ökaliptol 

Okaliptüs esansının distillasyonu suretile elde edilen, renksiz, kâfur 
kokulu, seyyal (oynak) bir sıvıdır. 

Ökaliptol terementi esansına benzer tesirlidir. Bu sebepten haricen 
romatizmalarda deriyi tenbih etmek maksadile, bronş nezlelerinde kul-
lanılır. 

Ökaliptol, içerden kolay emilir. Yağdaki eriyiği deri altına şırınga 
edildikte pek az zaman sonra kokusu duyulur. Ökaliptol, terementi esansı 
gibi az miktarda iken bronş salgısını çoğaltır. Fazlası akciğerlerde kon-
jesyon yapar. 3,5 g ökaliptol alan bir şahıs baş ağrısı, sersemlik ve bir 
nevi sarhoşluk hissetmiştir. Fena kokulu müzmin (kronik) bronşit'lerde 
ve bu gibi vak'alarda kasa şırınga edilir. Veremlilerde bir kaç damla öka-
liptol, bir mendil üzerine dökülerek koklatılırsa öksürüğü azaltır. 

Okaliptüs yaprakları % 1-2 enfusyon  halinde, tentürü 1-4 g alkol 
veya gliserinli bir posyon içinde verilir. Ökaliptol 0,5-2 g kapsül içinde, 
1-5 sm;' kasa şırınga edilir. 

Valda pastili denilen nezle ve öksürüğe karşı kullanılan şekerleme-
nin her birinde 0,0005 g okaliptüs esansı, 0,002 g mentol, şeker, zamk 
vardır. 

NİAOULİ ESANSI (GOMENOL), Essence niaouli (Gomenol), 
Oleum niaouli 

Yeni Kaledonya'da yetişen Melaleuca viridiflora  (Myrtaceae) yaprak-
larından elde edilen bir esanstır. Gomenol namı Yeni Kaledonyada Gömen 
havalisinde istihsal edildiği için verilmiştir. 

Fizik özelikler : Renksiz veya soluk sarımsı, cineol (ökaliptol) ko-
kulu, baharlı acı ve serinletici lezzetli, polarize ziyaya tesirli bir sıvıdır. 
Suda pek az erir. Terkibinde ökaliptol (% 35-60), terpinol (% 30) ve pi-
nen bulunur. 
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duğu üzeredir. Sodyum sülfat  ile bir defa  verilince % 70 oranında ok-
siyürleri bertaraf  eder. Aynı zamanda nekator ve ankilostoma karşı da 
müessirdir. Erişkinlere 3 ml, çocuklara yaş başına 0,2 ml verilir. Tetra-
kloretilenden sonra da barsaklar tuzlu bir müshille boşaltılır. 

KARBON SÜLFÜR, Sülfüre  de carbon, Carboneum 
sulfuratum  C Sı 

Karbon sülfür,  renksiz, uçucu, keskin aromatik lezzetli ve etere ben-
zer kokulu bir sıvıdır. Kolaylıkla ateş alır. Bu sebepten serinde ve karan-
lık yerlerde bulundurulmalı ve ağzı iyice kapalı şişelerde (şişenin 2/3 ü 
dolu) saklanmalıdır. 

Karbon sülfür,  Veteriner Hekimlikte yuvarlak barsak kurtlarına kar-
şı antelmentik olarak kullanılan bir ilâç olup irkiltici olduğundan ya je-
lâtin kapsül içinde yahut da keten tohumu maseresi içerisinde verilir. 

SOLUCAN OTU, Tanaise, Herba taneceti 

Compositae «Bileşikgiller» familyasından  Tanecetum vulgare'nin çi-
çekleridir. Kâfura  benzer kokuludur. Terkibinde Tanecetine adında acı 
bir madde ile billûrî bir asid (acide tanacetique) bulunur. 

Solucan düşürmek için toz halinde 2-4 g verilir, yahut 5-8 g, 200 g 
suda kanatılır, süzülüp içilir. 5-10 yaşındaki çocuklara 0,5-1 gram toz, 
reçele karıştırılıp verilir. 

SOLUNUM SÎSTEMI İLAÇLARI 
Balgam Söktüren ilâçlar 

Expectorants, Expectorantia 

1 — ALKALİ TUZLAR 
SODYUM BENZOAT, Benzoate de sodium, Natrü benzoas 

CrHsOîNa 

Fizik özelikler : Beyaz, kokusuz veya hemen kokusuz, tatlımsı, tuz-
lu ve nahoş lezzetli ekseriya hubeybî bir tozdur; takriben 2 k. suda, tak-
riben 45 k. alkolde ve 9 k. gliserinde erir. 

Sodyum benzoat'ın atılmasının bir kısmı akciğerler yolu ile olur. Bu 
yolla atılırken bronş bezlerini uyarmakla bez salgısını sulandırır ve arttı-
rır, böylece atılmasını kolaylaştırır. Bu suretle ekspektorans tesir yapar. 
Yalnız yüksek miktarları tersine salgıyı azaltır. 
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Dozu : Günde bir kaç defa  0,2 - 0,5 g eriyik veya toz şeklinde kul-
lanılır. 

AMONYUM KLORÜR (NIŞADIR), Chlorure d'ammonium 
(Sel d'ammoniac), Ammonii chloridum, 

NH4CI 
Fizik özelikler : Beyaz, billûrî, kokusuz, keskin ve serin lezzetli 

bir tozdur; takriben 3 k. 20° deki suda, takriben 1,3 k. kaynar suda, tak-
riben 50 k. alkolde ve 10 k. gliserinde erir; eriyiği turnsolu hafif  kızar-
tır. 

Amonyum klorür, amonyum sülfatla  sodyum klorür'ün muamelesin-
den elde edilir : 

(NH,h SO, + 2NaCl = 2NH.C1 + 2Na2S04 

Tesiri : Amonyum klorür, bronşların mukozasını uyarmakla bez 
salgısını arttırır. Yapışkan olan balgamı sulandırır, titreyen kirpiklerin 
hareketlerini arttırır, bu suretle ekspektorans tesir yapar. 

Amonyum klorür, lezzeti fena  olduğundan eriyiğine ekseriyetle me-
yan kökü hulâsası katılarak tadı düzeltilir. 0,5 - 2 g bir posyon içersinde 
verilir. 

ANASONLU AMONYAK MAHLÜLÜ, Liqueur ammoniacale anisee, 
Liquor ammoniae anisatus 

Fizik özelikler : Berrak, renksiz veya nihayet soluk sarı renkli, 
anason ve amonyak kokulu bir sıvıdır. Terkibi 1 k. anason esansı, 5 k. 
amonyak mahlûlü ve 24 k. alkolden ibarettir. 

Günde 1-4 g bir posyon içinde verilir. 

MAYI AMONYUM ASETAT, Acetate d*ammoniaque liqııide, 
Ammonii acetas solutum 

Terkibi : Asetik asid 15 k. 
Su 85 k. 

Amonyum korbonat ... yeter miktarla hazırlanır. 

Fizik Özelikler : Mayi amonyum asetat, yüzde takriben 18,5 amon-
yum asetatı havidir. Renksiz, hafif  asetik asid kokulu bir sıvıdır; lezzeti 
ve reaksiyonu hafif  alkalidir. Günde 4 - 1 2 g, çocuklara yaş başına 0,5 
g verilir. 
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2 _ ANTİMON BİLEŞİKLERİ 
Bunlar kusturucu dozun altında verilirse bronş salgısını çoğaltıp bal-

gamın çıkmasını kolaylaştırırlar. Fakat bu bileşikler zehirlidir. Halen İn-
san Hekimliğinde ekspektorans maksatla pek kullanılmamaktadır. Buna 
karşılık Veteriner Hekimlikte geniş ölçüde kullanılış sahasına maliktir-
ler. 

ANTİMON PENTASÜLFÜR, Soufre  dore d'antimoine (Pentasulfure 
d'antimoine), Stibii pentasulfidum 

Sb2S, 

Fisik özelikler : Turuncu renkte, hemen kukusuz, lezzetsiz, ince 
bir tozdur; suda ve alkolde erimez; kostik alkalilerde, amonyak mahlû-
lünde, alkali sülfür  eriyiklerinde erir. 

ANTİMON TRİSÜLFÜR, Trisulfure  d'antimoine (Soufre  noir 
d'antimoine), Stibii trisulfidum 

Sb=S3 

Fizik Özelikler : Siyahımsı sincabî renkli, parlak, ağır, kokusuz, 
lezzetsiz, ince tozdur; suda erimez. 

MADENİ KIRMIZI (KERMEZ), Kermes mineral 

Antimon oksid ve sodyum piroantimonat'dan mürekkep mahlût (ka-
tışık) kırmızı bir tozdur. Suda erimez. 

Kermezi eski Hekimler pnömonide sık kullanırlardı. Günde 0,5 - 1 
g hap şeklinde veya zamklı bir posyonda verilir. 

Antimon trisülfür  ve kermez fiyatlarının  ucuzluğu hasebiyle bilhas-
sa Veteriner Hekimlikte kullanılır. 

Antimon pertasülfür,  ekspektorans olmak üzere insanlara hap şek-
linde günde 4-5 defa  0,15 g miktarında kullanılır. 

KUSTURUCULAR ve SAPONİNLER 

En eski kullanılan ipeka kökleridir. Az miktarı balgam söktürür. 
Sirop d'ipeca compose. Bir çorba kaşığında 0,1 ipeka vardır 30 - 50 

g bir posyon içinde verilir. 
Poudre de Dover. Günde 4 - 5 defa  0,1 g verilir. 
Ipecopan. İpeka ve afyon  alkaloidlerini havi bir spesyalitedir. Bir 

tabletinde 0,003 g ipekopan, günde 3-6 tablet. % 0,5 eriyiği de vardır. 3-4 
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defa  15 - 30 damla verilir. Kusturan ilâçların yanına saponinler de kona-
bilir. 

Saponinler glikozid nev'inden cisimlerdir. Ayrıştıkları zaman Sapo-
nigenine denilen azotsuz ve terkipleri henüz iyi bilinmeyen cisimlerle şe-
kerler meydana çıkar. Bunlar amorf  maddelerdir. Bir çok nebatın kabuk-
larında ve köklerinde bulunur. Saponinler su ile kolloidal eriyikler ha-
sıl ederler. Solleri «eriyikleri» sabun gibi köpürür, isimleri buradan gelir. 
Saponinler bulundukları mayiin sat'hî tansiyonunu çok düşürür. Yağ, pa-
rafin,  reçine gibi maddeleri, tüy ve saç gibi organik asımları su ile ısla-
nır bir hale getirir. Bir çok maddelerin sübye haline geçmelerini temin 
ederler. 

Saponinlerin bir çoğu şiddetli zehirdir. Mukozları tahriş eder. Tozu 
buruna giderse aksırtır. Vene şırınga edilirse hematileri eritir. Sindirim 
borusundan pek az emildiğinden ağızdan zehirliliği pek azdır, yalnız bir 
miktarı bulantı ve kusma yapar, daha azı bronşların salgısını çoğaltır. 
Terkibinde saponin ihtiva eder drogların başlıcaları şunlardır : 

POLIGALI KÖKÜ, Racine de polygala, Senegae radix 

Polygalaceae «Sütlüler» familyasından  polygala senega'nın kurutul-
muş rizom ve köküdür. 

Şekil 37. Polygala amara 

Rizom kısa ve kalın olup toprak üstü sakların bir çok nedbelerini ta-
şır. Asıl kök 20 sm ye kadar uzunlukta, nadiren 8 mm den fazla  kalın-
lıkta, sincabi sarı renkte, dallanmış veya birkaç kuvvetli talî kök teşkil 
etmiştir. Asıl ve tâli kökler çok ve intizamsız surette bükülmüş ve iğril-
miştir. îğrilmiş kökün iç bükey (mukaar) tarafından  karina biçiminde 
uzunluğuna ve az çok keskin bir çıkıntı, dış bükey (muhaddep) tarafın-

1 



dan enine halkalar bulunur, buranın kabuğu kaldırılınca meydana çıkan 
sarımsı beyaz odunda bir düzlük veya çentik göze çarpar. Müstaraz mek-
serinin odun kısmı pürtüklü, kabuk kısmı karnı ve biraz şeffaf  görülür. 

Poligala kökü hafif  ve özel kokulu, keskin irkiltici lezzetlidir. 

PKEPARATI : 
POLİGALA ŞURUBU, Sirop de polygala, Sirupus senegae 

Fizik Özelikler : Sarımsı renkli, poligala kokulu ve lezzetli bir şu-
ruptur. 

Poligala kökü terkibinde seneğini ihtiva ettiğinden fazla  miktarları-
nın içerden alınması ile mukozaları irkiltmekle gastroenteritis hasıl eder. 

Kullanılması : Az miktarları ipeka kökünde olduğu üzere solunum 
mukozasını uyararak salgının artmasını mucibolur. Bu sebepten bron-
şit, pnömoni ve bronkopnömoni ile diğer solunum hastalıklarında ekspek-
torans olmak üzere kullanılır. 

Fazla miktarları bulantı ve kusma getirir. Tozu 0,5-2 g, en çok 
% 2-5 enfusyonu  kullanılır. Şurubundan 20-60 g verilir. 

QUİLLAYA KABUĞU, (PANAMA KABUĞU), Ecorce de quillaya, 
Cortex quillajae 

Güney Amerika'da yetişen Rosaseae (Spiraeoideae) lerden daima ye-
şil rengini muhafaza  eden Quillaria saponaria'nm kabuklarıdır. Bu bitki 
bilhassa Şili, Peru ve Bolivya'da yetişir. 

Quillaya kabuğu, kokusuz, salyaya benzer ve yakıcı lezzetlidir. Ter-
kibinde % 9 Quillajye saponin (Quillajin) Cıo Hao Oıo (amorf,  beyaz, ze-
hirsiz ve aksırığı mucibolmayan) ile Quillaya asidi (renksiz, şekilsiz ve 
aksırığı davet eden zehirli) ve Quillaya-sapotoksin Cı? H26 Oıo -f-  H,0 
(beyaz, amorf,  yakıcı ve tırmalayıcı lezzetli, aksırık hasıl eden ve şiddet-
li zehirli) i ihtiva eder. 

Poligala köküne benzer tesirlidir. Onun kullanıldığı hallerde kulla-
nılır. 

SABUNOTU KÖKÜ, Racine de saponaire, Radix saponaria 
Aynı tarzda terkibinde sapyonin'i ihtiva eder. 

SARSAPARİL KÖKÜ (SAPARNA KÖKÜ), Sarsapareille du 
Mexique, Radix sarsaparille 

Çeşitli Smilax türlerinin kökü olup terkibinde sarsaponin, smilazin 
ve parillin'i ihtiva eder. 
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ÇUHA ÇİÇEĞİ KÖKÜ, Racine de primevre, Radix primulae 
Primula officinalis  ve Primula leltior'un kurutulmuş kökü olup sa-

rımtrak renkli ve özel kokuludur (taze iken beyaz ve kukusuzdur). Ter-
kibinde poligala saponinine benzer primula asid (% 5) ini ihtiva eder. Taze 
iken primverin ve primulaverin glikozitlerini havidir. Balgam söktürücü 
tesire maliktir. Poligala ve ipeka yerine ekspektorans olmak üzere kul-
kullanılır. 

4 — BALSAMLAR VE TEREMENTİLER 

Balsam (Baume) yarı sıvı veya katı reçinelerdendir. Çeşitli ağaçlar-
dan çıkar. Terkiplerinde benzoik asid veya sinnamik asid bulunur. Tere-
mentiler de reçinelerdir. Reçinolik asid veya mühim miktarda esansı ih-
tiva eder. İçlerinde sinnamik ve benzoik asidler yoktur. Hekimlikte aşa-
ğıdaki balsamlar kullanılır. 

TOLU BALSAMI, Baume de Tolu, Balsamum tolutanum 

Myroxylon balsamum (Leguminoseae) un sak kabuklarına yapılan 
şaklardan sızıp katılaşan ve tasfiye  edilen bir usaredir. Esmerimsi renk-
li, acımsı ve baharlı lezzetli, vanilya kokulu, şurup veya hamur kıvamın-
da, zamanla sertleşip gevrek olan kütledir. Terkibinde % 9 kadar bir esans 
vardır ki, en büyük kısmını benzil benzoat teşkil eder. % 12-18 benzoik 
asid ve sinnamik asid, biraz vanilin, mühim miktarda reçine ve benzil 
alkol ihtiva eder. 

Kullanılışı : Şurubu kodekse dahildir (sirop de tolu) göğüs hasta-
lıklarında yazılan posyonlara konur. 

PERU BALSAMI, Baume de perou, Balsamun peruvianum 

Myroxlon Pereirae (Leguminoseae) türünün sak kabuklarına yapı-
lan şaklardan akan sıvıdır. Koyu kahve renginde, şurup kıvaamında bir 
sıvıdır. % 56 Sinnameine (benzil benzoat ile benzil sinnamat'ın bir katı-
şığı), bir reçine, serbest benzoik ve sinnamik asid ve bir az vanilin ihtiva 
eder. 

Kullanılışı : Dışardan yaralarda ve bazı deri hastalıklarında kulla-
nılır. Uyuz tedavisinde yarı yarıya hind yağı ile karıştırılmış peru balsa-
mı sürülür, bir gün bırakılır, ertesi günü yıkanıp çamaşır değiştirilir. 

ASİLBEND, Benjoin, Benzoe 

Çeşitli styrax nevilerinin ve başlıca styrax tonkinense ve styrax ben-
zoîdes (Styracaceae) in reçinesidir. Siyam asilbendinin % 70-80 ı benzoik 
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asidin iki nevi reçine alkolile teşkil ettiği esterler katışığından ibarettir. 
% 20 kadar serbest benzoik asid, bir az sinnamik asid ve vanilini ihtiva 
eder. 

Kullanılması : Tentürü, dışardan küçük yaraları ve meme çatlak-
larını iyi etmek için kullanılır. Kaynar suya dökülerek dumanı laryngitis 
ve trechaitis'lerde teneffüs  ettirilir. Asilbend domuz yağının muhafazası 
için (Axonge benzoinee) de kullanılır. Pomataların terkiplerine de girer. 

MIA, Styrax liquide, Styrax lkjııidus 
Hamamelidaceae familyasından  Liquidambar orientalis'in kabuğu 

ile odununun dış kısımlarını suda kaynatarak elde edilen reçineli balsam-
dır. 

Fizik özelikler : Kesif,  kıvamlı, yapışkan, sincabî renkli, alelade 
bulanık manzaralı bir balsamdır; zamanla veya ısıtmakla suyunu kaybe-
dip esmer renkli ve daha berrak olur. 

Kokusu fazlasile  aromatiktir, asilbend ve peru balsamınkini andı-
rır, lezzeti yakıcıdır. Tolu balsamınkine benzer. Mia suyun dibine çöker. 

Liquidambar orientalis, Anadoluda yetişir. Tasfiye  edilmiş miade % 
25-30 sinnamik asid ve bir o kadar da ayni asidin esterleri, bir az vani-
lin vardır. 

Kullanılması : Dıştan ve içten kullanılır. Hariçten uyuzlarda, pubis 
bitkilerinde müessirdir. Fioravanti balsamının terkibine girer. 

TEREMENTİ, Terebenthine, Terebinthinae 
Çam nevileerinin balsamlarıdır; yüzde 70-85 reçine ve 15-30 teremen-

ti esansını ihtiva eder. 

Fizik Özelikler : Koyu kıvamlı, özel aromatik kokulu, acı lezzetli 
bir sıvıdır; alkolde, metilalkolde, amilalkolde, eterde, benzolde, asetonda, 
kloroformda,  asetik asidde ve terementi esansında erir; karbon sülfür  ve 
petrol eterinde tam erimez. 

TEREMENTİ ESANSI, Essence de terebenthine, 
Oleum terebinthinae 

Çeşitli pinus (Pinaceae) nevilerinin terementilerinden elde edilen 
esanstır. 

Fizik özelikler : Renksiz veya hafif  sarımsı renkli, ziyade seyyal, 
terementi kokulu, keskin ve acımsı lezzetli, çıkağına (menşe'ine) göre 
sağa veya sola çevirmek üzere polarize ziyaya tesirli bir sıvıdır. 
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Terementi esansının başlıca kısmı pinen (CıoHıo) dir. Bundan başka 
az miktarda diğer terpenler ve polimerleri de bulunur. 

Terementinin genel tesiri esansınınkine benzer. Lâkin ondan üç defa 
daha hafiftir.  Terementi dahilen 0,5-2 g, şurubu 20-60 gram verilir. Bun-
dan başka merhem ve yakıların terkibine de girer. 

Terementi esansı muharriş (irkiltici) dir. Deriye sürlürse bir kaç da-
kika sonra ağrılar, yanma ve kırmızılık yapar. Temas 1/2-1 saat sürerse 
kabarcıklar teşkil eder. Az zaman temasından mütevellit tahrişten (irkil-
ma) revulsif  gibi istifade  edilir. Deri altına 1-2 sm3 şırınga edilirse mik-
ropsuz çıban (Abse) hasıl eder. Bir hafta  sonra çıbanı açmak lâzımdır. 
Bazı enfeksiyonlu  hastalıklarda, gripte, septisemide terementi esansı şı-
rıngasile tesbit çıbanı yapılır. 

Kullanılışı : Dışardan alkollü veya yağlı bir liniment içinde ağrıla-
ra karşı revülsiv (revulsif  = musarrıf)  gibi tatbik edilir. Aynı maksatla 
Veteriner Hekimlikte kâfurlu  ispirto (kâfur  tentürü) ve hardal esansile 
birlikte kullanılmaktadır. 

İçerden : Ekspektorans maksadla, Veteriner Hekimlikte antelmintik 
olarak (bilhâssa yuvarlak kurdlara karşı) ve fosforla  zehirlenmelerde 
(hususile eskimiş terementi esansı) zehir bozan olmak üzere kullanılır. 

TERPİNHIDRAT (TERPİN), Hydrate de terpine (Terpine), 
Terpini hydras, Cıo H20 O, + H2 O 

Fizik özelikler : Renksiz, parlak, hemen kokusuz, hafif  baharlı ve 
biraz acı lezzetli billûrlar veya beyaz billûrî tozdur; takriben 200 k. su-
da, 32 k. kaynar suda, 10 k. alkolde, 135 k. kloroformda  ve 140 k. eter-
de erir. 

Terpin, az miktarda irkilticidir. Mideye çok dokunmaz. Kolay emilir. 
Az miktarı (0,5 g den aşağı) oronş salgısını çoğaltır. Fazlası bronşları 
kurutur. Uzun müddet kullanılırsa akciğerdeki konjesyonu ziyadeleştire-
bilir. Tıbbî miktarda dolaşım üzerine tesiri görülmez. Atılması kısmen 
böbreklerledir, fazlası  böbrekleri irkiltir. Aynı zamanda akciğerler yolu 
ile de atılır, bu sırada bronş benzlerini uyarır (ekspektorans tesir). 

Kullanılışı : Eskimeye yüz tutmuş bronşitlerde günde 0,2-0,6 g 
hap, güllâç veya alkollü posyon içinde verilir. Tertipin iksiri 1,25 g ter-
tipini 100 g garus iksirinde eritilerek yapılır. 

OKALİPTÜS YAPRAĞI, Freuille d'eucalyptus, 
Eucalypti folium 

Myrtaceae «Mersingiller» familyasından  Eucalyptus globulus'un yaş-
lı ağaçlarından toplanıp kurutulmuş yaprağıdır. 
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Okaliptüs yaprağı sert, gevşek, tüysüz, bir az pürüzlü ve açık sincabi 
yeşil renklidir; yaprağın kursu 25 sm kadar uzunlukta, 3-5 sm genişlik-
te ve orak şeklindedir; kaidesi her iki tarafta  gayri müsavi olarak muhad-
deptir; esansı havi bezler şeffaf  noktalar halinde görülür; orta useybten 
başka iki yanda kenarları kalınlaştıran birer kenar useybi bulunur. 

Okaliptüs yaprağı, uğuşturmakla ziyadeleşen ökaliptol kokar; lez-
zeti aromatik ve bir az acıdır. 

Kuru yapraklarda % 1-3 esans, tanen, reçine, acı bir madde bulu-
nur. 

Şekil 38. Eucalyptus globulus 

OKALİPTÜS ESASNSI, Essance d'eucalyptus, Oleum 
eucalypti 

Eucalyptus globulus yapraklarının esansıdır. 

1 



Fizik özelikler : Renksiz veya sarımsı, bazen soluk yeşilimsi renk-
li kâfura  benzer kokulu, serinletici lezzetli, polarize ziyaya müessir bir 
sıvıdır. 

Okaliptüs esansının % 40 dan fazlası  Eucaliptol = Cineol'dan mürek-
kebtir. Bundan başka pinen, kamfen,  terpende vardır. 

ÖKALİPTOL, Eucalyptol, Euealyptolum 

CıoHısO 
Ökaliptol 

Okaliptüs esansının distillasyonu suretile elde edilen, renksiz, kâfur 
kokulu, seyyal (oynak) bir sıvıdır. 

Ökaliptol terementi esansına benzer tesirlidir. Bu sebepten haricen 
romatizmalarda deriyi tenbih etmek maksadile, bronş nezlelerinde kul-
lanılır. 

Ökaliptol, içerden kolay emilir. Yağdaki eriyiği deri altına şırınga 
edildikte pek az zaman sonra kokusu duyulur. Ökaliptol, terementi esansı 
gibi az miktarda iken bronş salgısını çoğaltır. Fazlası akciğerlerde kon-
jesyon yapar. 3,5 g ökaliptol alan bir şahıs baş ağrısı, sersemlik ve bir 
nevi sarhoşluk hissetmiştir. Fena kokulu müzmin (kronik) bronşit'lerde 
ve bu gibi vak'alarda kasa şırınga edilir. Veremlilerde bir kaç damla öka-
liptol, bir mendil üzerine dökülerek koklatılırsa öksürüğü azaltır. 

Okaliptüs yaprakları % 1-2 enfusyon  halinde, tentürü 1-4 g alkol 
veya gliserinli bir posyon içinde verilir. Ökaliptol 0,5-2 g kapsül içinde, 
1-5 sm3 kasa şırınga edilir. 

Valda pastili denilen nezle ve öksürüğe karşı kullanılan şekerleme-
nin her birinde 0,0005 g okaliptüs esansı, 0,002 g mentol, şeker, zamk 
vardır. 

NİAOULİ ESANSI (GOMENOL), Essence niaouli (Gomenol), 
Oleum niaouli 

Yeni Kaledonya'da yetişen Melaleuca viridiflora  (Myrtaceae) yaprak-
larından elde edilen bir esanstır. Gomenol namı Yeni Kaledonyada Gömen 
havalisinde istihsal edildiği için verilmiştir. 

Fizik özelikler : Renksiz veya soluk sarımsı, cineol (ökaliptol) ko-
kulu, baharlı acı ve serinletici lezzetli, polarize ziyaya tesirli bir sıvıdır. 
Suda pek az erir. Terkibinde ökaliptol (% 35-60), terpinol (% 30) ve pi-
nen bulunur. 
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Gomenol oldukça kuvvetli bir antiseptiktir. 1000 de 2 eriyiği bir çok 
mikropların üremesini durdurur. Zehirliliği yüksek değildir. Deri altına 
kilo başına 3 g bir köpeği öldürebilir. Gomenol az irkilticidir. Akciğer 
ve böbrekler vasıtasile atılır. Kronik bronşitte verilir. 

Hariçten : yaraların, yanıkların tedavisinde kullanılır. îperit gibi 
harb gazlerinin deride yaptığı tahriblerde iyi gelir. Ağızdan 1-2 g kap-
sül, şurup yahut iksir içinde verilir, bazan bir mendile birkaç damla ko-
nup koklatılır. Ağzın ve yaraların temizlenmesi, vajina ve uretra şırınga-
ları için 2:1000 gomenollu su, kas'a şırınga için yağda % 20 eriyiğinden 
2-10, sm', şirürjikal ve jinekolojik vak'alarda yağda 100 de 33 eriyiği, 
treka içine yağda 100 de 5-10 eriyiğinden 1-5 sm3. 

İRİS RİZOMU (MENEKŞE KÖKÜ), Racine d'iris, İridis 
rhizoma 

İridaceae «Susengiller» familyasından  İris germenica ve iris fleoren-
tia'nın ihtimamla soyulup kurutulmuş rizomudur. 

Şekil 39. İris germenica 
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iris rizomu 10-15 sm ye kadar uzunlukta, 3-4 sm genişlikte, beyaz 
veya açık sarımsı beyaz renkli, biraz yassı, soyulmuş, ucundaki tomur-
cuklarla köklerden ve suberden kurtarılmış, kaidesi tek ve ön ucu çatallı 
olup her şubenin mafsallandığı  yer boğmaklı, ağır ve serttir; üst yüzün-
de yaprakların koptuğu yeri gösteren noktalar ve eğri çizgiler, alt yüzün-
de esmerimsi kök izleri vardır. Mekseri düzgündür. Geniş bir merkezi üs-
tüvane ve onu çeviren dar bir kabuk gösterir. 

îris kökü menekşe kokuludur. Hafif  baharlı ve biraz yakıcı lezzet-
lidir. Terkibinde menekşe esansını ihtiva eder. 

Tesiri : Ekspektorans tesire maliktir. Aynı zamanda koku ve lez-
zet düzeltici olarak da kullanılır. 

MÜSILAJLI İLÂÇLAR, Mucilagineux, Mucilaginosae 

MEYAN KÖKÜ, Racine de reglisse, Liquiritiae radix 
Meyan kökü, Leguminasae «Baklagiller» familyasından  Glycyrrhiza 

glabra'nın soyulmuş ve kurutulmuş kökü ve rizomudur. 

Kök, ekseriya dallanmış, bir metreden fazlaya  kadar uzunlukta, 4 
sm ye kadar kalınlıkta, yukarı nihayeti ekseriya topuz gibi kalınlaşmış-
tır. Rizomlar köklere benzer, fakat  üstüvane (silindir) şeklinde ve her 
kısmında takriben 1,5 sm kutrunda (çapında) dır. Kök ve rizom açık sa-
rı renkli, dış yüzü kolay ayrılan ince liflerle  örtülü, dayanıklı olup, kırıl-
dığı zaman liflere  ve büyük parçalara ayrılır. Mustaraz (genişliğine) mak-
tai (kesiti) açık sarı renkli ve 4 mm ye kadar kalınlığında bir kabuk ile 

Şekil 40. Glycyrrhiza glalbra 
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sarı bir odun gösterir; odun kısmında çok defa  şuaî (ışınsel) çatlaklar 
vardır; rizoıııda muh aşikârdır, köklerde muh yoktur. 

Meyan kökü, hafif  ve özel kokulu, tatlı lezzetlidir. Köklerin terkibin-
de % 3 kadar glycyrrhizin glikozidi, renkli madde ve nişasta vardır. 

PREPARATLARI : 
MEYAN KÖKÜ USARESİ, Jus de reglisse, Succus liquiritiae 

Meyan kökü usaresi, Glycyrrhiza glabra'nın toprak altı kısımların-
dan elde edilen hulâsadır. 

Fizik Özelikleri : Katı, parlak, siyah renkli, sıcakta biraz yumuşa-
yan, kırıldığı zaman keskin kenarlı parçalara ayrılan, tatlı lezzetli çubuk-
lardır. 

MUSAFFA MEYAN KÖKÜ USARESİ, Jus de reglisse purifiee, 
Succus liquiritiae depuratus 

Fizik özelikleri : Tasfiye  edilmiş meyan kökü usaresi, tatlı lezet-
li ve esmer renklidir; suda berrak olarak erir. 

MÜREKKEB MEYAN KÖKÜ TOZU, Poudre de relisse composee 
Pulvis liquiritae compositus 

Yeşilimsi sarı renkli bir tozdur. 

SADRÎ ENVA, Especes pactorales, Species pectorales 
Terkibi : 8 k. kaba doğranmış hatmi kökü, 3 k. kaba doğranmış me-

yan kökü, 1 k. kaba doğranmış menekşe kökü, 4 k. kaba doğranmış ök-
sürük otu yaprağı, 2 k. sığır kuyruğu çiçeği ve 2 k. dövülmüş anasondan 
müteşekkildir. 

Tesiri : Meyan kökü terkibindeki glycyrrhizin glikozidinden ötürü 
ekspektorans, lezzet düzeltici, fazla  miktarları sürgüt tesir yapar. 

Kullanılması : Solunum yolunun bilcümle nezlelerinde ekspekto-
rans olmak üzere kullanılır. Farmaside hap ve macunların hazırlanma-
larında taşıt vazifesi  görür. Amonyum klorür gibi lezzeti fena  olan ilâç-
ların tadlarını düzeltmek maksadile kullanılır. 

HATMİ KÖKÜ Racine de guimauve, Altheae radix 
Hatmi kökü, Malvaceae «Ebegümeçliler» familyasından  Althea of-

ficinalis'in  soyularak mantar tabakasından ve kabuğun bir kısmından 
ayrılıp kurutulmuş ve taze iken etli bir halde bulunan köklerdir. 
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Şekil 41. Althea officinalis 

Hatmi kökü, sarımsı beyaz, basit, oldukça düz 30 sm ye kadar uzun-
lukta, 2 sm ye kadar kalınlıkta, çok defa  tulanî buruşuklu ve bir az bü-
külmüştür; Üzerinde talî köklerin bıraktığı izler ve muhtelif  yerlerinde 
satıhtan ayrılmış lifler  vardır. Kırılınca toz çıkarır; odun kısmı kısa par-
çalar halinde kırılır; kabuğu dayanılıdır, kırılınca uzun lifler  görülür. 

Hatmi kökü, hafif  ve özel kokulu, müsilajlı lezzetlidir. 

Hatmi kökünde, mantar ve kabuğun büyük bir kısmı soyulmuş ol-
duğundan droğda ancak çok ince bir kabuk tabakası kalmıştır. Müsta-
raz maktamda (genişliğine kesitinde) lupla bakıldıkta kabukta halkavî 
(halka tarzında) tabakalar, odun kısmında pek aşikâr olmayan mıh 
şuaları ve ikisi arasında dalgalı seyreden açık esmerimsi kambiyum ta-
bakası fark  edilir. Maktam beyazımsı rengi amonyak mahlûlü ile sarı 
olur. 

Köklerin terkibinde % 35 müsilaj ve % 37 nişasta vardır. 
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HATMİ YAPRAĞI, Feuille de guimauve, Altheae folium 

Yazın, Haziran, Temmuzda çiçek açarken veya açtıktan sonra topla-
nıp kurutulmuş yapraklarıdır. Terkibinde fazla  müsilaj vardır. 

Hatmi kökü infusyonu  (1 - 2 : 100) müsilajlı iyi bir taşıt teşkil eder. 
yapraklar da aynı işi görürler. 

HATMİ ŞURUBU, Sirop de guimauve, Sirupus altheae 

Fizik özelikler : Hatmi şurubu, hafif  bulanık, soluk sarı renkli, mü-
silajlı, hatmi kökü lezzetinde bir şurubtur. 

SIĞIRKUYRUĞU ÇİÇEĞİ, Bouillon blanc, Verbasci flos 

Sığırkuyruğu çiçeği Scrofulariaceae  «Sıraca otları» familyasından 
Verbascum thapsiforme'nin  üzerindeki staminalarla beraber kurutulmuş, 
altın sarısı korolleridir. 

Şekil 42. Verbascum thapsiforme 
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Korol hemen yayvan 1,5 - 2 sm genişlikte, kaidesi kısa boru şeklin-
de olup derin bir surette ve gayrı müsavi beş fussa  (loba) ayrılmıştır. 

Korol fusları,  5 tane stamine ile tevali (devam) eder. En büyük fus-
ların yanında bulunan iki stamine tüysüzdür. Anterleri sapları üzerine 
müstarazan (genişliğine) oturmuş bulunan diğer stamialar tüylüdür. 

Sığırkuyruğu çiçeği özel keskin kokuludur. İçinde muhat ve şekeri 
ihtiva eder. 

Diğer hususları hatmi kökünün aynıdır. 

EBEGÜMECİ YAPRAĞI, Feuille de mauve, Malvae folium 

Malvaceae «Ebegümeçliler» familyasında  Malva sivestris ve Malva 
neglacta'nın kurutulmuş yaprağıdır. 

Şekil 43. Malva silvestris 
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Ebegümeci yaprağı, yeşil renkli ve uzun saplıdır. Kursu pennat 
useybli, yuvarlakça, 5 - 7 fuslu,  gayrimüsavi fuslu,  dişli ve hafif  tüylü-
dür. Malva silvestris yapraklarının kaidesi düz, kalb şeklinde, bazen ke-
sik, umumiyetle 7 -11 sm uzunluğunda ve 12 -15 sm genişliğindedir. Mal-
va neglacta yaprakları böbrek şeklinde veya kaidesi derince oyuk, 8 sm 
ye kadar uzunlukta, aynı genişlikte ve daha derin fusludur. 

Ebegümeci yaprağı, hemen kokusuz, yavan ve müsilajlı lezzetlidir. 

Diğer hususları hatmi kökünün aynıdır. 

ÖKSÜRÜKOTU YAPRAĞI, Feuille de tussilage, Farfarae  folium 

Öksürükotu yaprağı Compositae «Bileşikgiller» familyasından  Tus-
silago farfara'nın  kurutulmuş yaprağıdır. 

Şekil 44. Tussilago farfara 

Öksürükotu yaprağı uzun saplıdır, kursu 8 -15 sm uzunluğunda, yü-
rek biçiminde, ucu sivri, kenarları oyuk ve bu oyuklar dişlidir; yaprağın 
üst yüzü koyu yeşildir; alt yüzü sık beyaz tüylerle örtülüdür. 



öksürükotu yaprağı hemen kokusuzdur, lezzetli hafif  acımsıdır. Ter-
kibinde muhatı ihtiva eder. 

Diğer hususları hatmi kökünün aynıdır. 

Şekil 45. Unum usitatissimum 

KETEN TOHUMU, Graine de 1in, Liııi semen 

Keten tohumu Linaceae «Ketenler» familyasından  Linum usitatisi 
mum'un kemale ermiş (olgunlaşmış), kurutulmuş tohumudur. 

Keten tohumu, uzunca, beyzî (yumurta) şekilde, yassı, keskin ke-
narlı, küçük göbekli ve ucu biraz sivri, 4 - 6 mm uzunlukta, 2 - 3 mm ge-
nişlikte ve 1 mm kalınlıktadır. 

Testa (1) sarıdan kırmızı esmere kadar değişen renkte, parlak ve 
gevrek olup lupla bakıldıkta ince noktalar gösterir; testa ince bir endos-
perma ile sarılı etli bir ambriyonu örter. 

Keten tohumu suya konursa bir müsilaj tabakası ile örtülür; su ile 
çalkanınca renksiz bir müsilaj verir. 

Keten tohumu kokusuzdur. Çiğnenince müsilajlı ve tatlımsı yağlı lez-
zetli olur. Terkibinde muhat, yağ ve albumini ihtiva eder. Diğer husus-
ları hatmi kökünde olduğu üzeredir. 

Testa (1) Tohumu saran gışa, zar 
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1SLANDA LİKENİ, Lichen d'islande, Lichen islandicus 

Cetraria islandica Aeharius (Parmeliaceae) nin kurutulmuş talusu-
dur. 

Şekil 46. Cetraria islandica 

Takriben yaprağa benzeyen talus 10 -15 sm uzunlukta, en çok 0,5 
mm kalınlıkta, muntazam olmıyan şubelere ayrılmış, geniş veya dar, oluk-
lu veya hemen düz kısımları havi olup, kenarları kaidede oluk gibi bükül-
müştür. Aydınlığa gelen yüzü yeşilimsi esmer veya esmer, diğer yüzü sin-
cabî beyazımsı veya açık esmerimsi, dağınık beyaz ve gömülü lekelerle 
örtülü, her iki yüzü tüysüz ve kenarları spermazonilerden yapılmış saçak-
larla süslüdür. Droğda evvelâ yeşilimsi iken sonra esmerleşen, yassı opo-
tesilere nadiren tesadüf  olunur. 

Islanda likeni, kuru iken gevrektir, ısıtılınca yumuşar ve deri kıva-
mını alır. 

İslanda likeni, hafif  özel kokulu ve acı lezzetlidir. Terkibinde % 70 
lichenin (liken nışası CeHıoO) ve bunun isomeri dekstrolikenin % 11, % 
2 cetrasin (veya cetrarik asid), % 14 yağ, az miktarda esans, zamk ve 
eseri halde demiri ihtiva eder. 

DENİZ KADAYIFI, Carragen, Mousse d'ırland 

Likenlerden başlıca Chondrus crispus ve az miktarı Gigartina ma-
millosa (Radophyceae) dan mürekkebtir. Terkibinde % 80 müsilaj (Car-
ragin, Bassorin, Pararabin), % 10 kadar albumin vardır. 

Deniz kadayifi,  vaktile zayıf  çocuklarda mugaddi (besleyici) gibi ve-
rilirdi. % 1 - 2 enfüzesi  solunum ve sindirim nezlelerinde kullanılır. 



SALEP TUBERİ, Salep, Salep tuber 

Salep tuberi Orchidaeeae «Salepgiller» familyasından  çeşitli salep 
türlerinin çiçeklenme devrinde toplanmış ve kaynar suda haşlanıp kuru-
tulmuş yan tuberidir. 

Şekil 47. Orchis militaris 

Tuber hemen kürrevî (yuvarlak) veya beyzîden tûlaniye kadar de-
ğişen şekillerde, sert ve ağır, 2 - 4 sm genişlikte, düzgün veya pürtüklü, 
yarı şeffaf,  sarımsı renklidir. Tepesinde buruşmuş bir tomurcuk veya bu-
nun koparılmasından kalan bir nedbe (yara yeri) vardır. Tuberin içi dış 
yüzünün renginde ve manzarası karnidir (boynuzumsu). 

Salep, kokusuzdur, lezzetli yavan ve müsilajlıdır. 

Z A M K L A R 
ARABİSTAN ZAMKI, Gömme arabique, Gummi arabicum 

Leguminosae «Baklagiller» familyasından  Acasia senegal vesair ba-
zı Afrika  akasya türlerinin sak ve dallarından akıp havada katılaşan 
zamkıdır. 

Fizik özelikler : Beyazımsı yahut hafif  sarımsı renkli, dışı donuk 
ve çatlaklı, kokusuz, yavan ve müsilajlı lezzetli, az çok yuvarlak parça-
lardır; bunlar kolaylıkla kırılarak cam gibi parlayan köşeli ve mekserleri 
küçük konkoidal manzaralı parçalar haline geçer; 2 kısım suda yavaş ya-
vaş fakat  tamamen erir ve açık sarımsı renkte, yapışkan, müsilajlı bir 
sıvı husule gelir; mutlak alkol, eter ve katı yağlarda erimez. Eriyiği turn-
sol kâğıdını hafif  kızartır. 



Arabistan zamkı, terkibinde başlıca arabik asidin kalsyum ve az 
miktarda magnesyum ve potasyum tuzları, karbonhidrat (C8 11,0 0u), 
çeşitli fermentler  ve su bulunur. 

ARABİSTAN ZAMKI MÜSİLAJI, Mucilage de gömme arabique, 
Mucilago gummi arabici 

Bir kısım Arabistan zamkı ve iki kısım sudan ibarettir. 

Arabistan zamkı, müsilajı hafif  sarı renkli, Cüzî bulanık ve yavan 
lezzetli bir sıvıdır. 

ZAMK ŞURUBU, Sirop de gömme, Sirupus gummi 
Terkibi : 10 k. Arabistan zamkı, 56 k. şeker, 34 k. su ile hazırlanır, 
Fizik özelikler : Zamk şurubu saman sarısı renk göstermeli, Lûzûci 

olmalı, hacmen iki misli alkol ilâve edildikte bol tortu vermelidir. 

KİTRE ZAMKI, Gömme adraganthe, Tracagantha 
Kitre zamkı, Leguminosae «Baklagiller» familyasından  Anadoluda 

yetişen çeşitli astragalus türlerinin saklarından (gövde) sızan ve havada 
katılaşan müsilajıdır. 

Fizik özelikler : Safiha  veya şerit şeklinde, beyaz veya sarımsı be-
yaz renkli, yassı, yarı şeffaf,  takriben 1 - 3 mm kalınlığında, en az 0,5 sm 
genişliğinde, ekseriya çizgili, karnî (boynuzumsu) parçalardır; toz edil-
mesi güçtür, kısa parçalar halinde kırılır; 50 k. su ilâve edildikte tedricen 
şişerek bir az bulanık, pelteye benzeyen bir kütle halini alır; bu kütle su 
banyosunda sud lesivile ısıtıldıkta sararır. 

Kitre zamkı kokusuzdur, hafif  ve müsilj lezzetlidir. Terkibinde baş-
lıca Bassorin (CeHıoOs) ( = Traganthin), % 4 madensel maddeler, su ve 
az miktarda şekeri ihtiva eder. 

JELATİN, Gelatine, Gelatinum 

Fizik özelikler : Renksiz veya hemen renksiz, cam gibi parlak, şef-
faf,  kokusuz, lezzetsiz ince safihalardır.  Jelâtin soğuk suda erimeksizin 
çok şişer, sıcak suda berrak veya hafif  bulanık ve yapışkan bir sıvı ha-
linde edir; bu eriyik soğuyunca pek dilüe (1 -f-  99) bile olsa pelte gibi 
katılaşır; alkol veya eterde erimez; bir az suda şişmiş jelâtin gliserinde 
erir. Jelâtin kemiklerden ve genç hayvanların derilerinden elde edilir. 

Jelâtin hemen tamamile glutin'den müteşekkildir. Glutin terkip iti-
barile albumine yakın ve cüz'î (% 0,6) kükürtü ihtiva eder. 



Jelâtin kanamaları keser. Sunî serumda (100 de 1 -10) eriyiği kul-
lanılır. Yalnız çok kere jelâtinde bulunan tetanoz sporlarını öldürmek 
için eriyiği 120° lik otoklavda yarım saat veya beş gün 100° de birer 
saat sterilize edilir. Aynı eriyik kanayan yerlere de tatbik olunabilir. 
İçerden mide ve barsak kanamalarını kesmek için ve çocukların sürgü-
lerinde kullanılmıştır. % 10 eriyiğinden 4 - 8 kaşık verilir. Jelâtin gıda 
gibi de kullanılır, jelâtinden kapsül, inci, ovul gibi ilâç zarfları  yapılır. 

SOLUNUM MERKEZİNİ UYARAN İLÂÇLAR 
LOBELYA, Lobeie enflec,  Herba lobeliae 

Compositae «Bileşikgiller» familyasından  Güney Afrika'da  yetişen 
ve tahminen 60 sm yüksekliğinde lobelia inflata  denilen bir bitkidir. 

Hekimlikte çiçeklenme mevsimine doğru toplanıp kurutulmuş top-
rak üstü kısımları kullanılır. 

Lobelya, hafif  kokulu, önce hafif  sonra şiddetli keskin ve irkiltici 
lezzetlidir. Terkibinde lobeline alkoloidini ihtiva eder. 

LOBELYA TENTÜRÜ, Teinture de lobelie, Tinctura lobeliae 

Fizik özelikler : Yeşilmsi sarı renkli, irkiltici ve hafif  acı lezzetli 
bir sıvıdır; hacmi kadar su ile bulanır. 

LOBELİN HİDROKLORAT, Chlorhydrate de lobeline, 
Lobelini hydrochloriduın 

c , , H27 ojst.h c ı 
Lobelin hidroklorat 

Fizik özelikler : Beyaz, billûrî, kokusuz, acı lezzetli ve dilde geçici 
bir uyuşukluk yapan tozdur; 50 k. suda 10 k. alkolde erir; eriyiği renk-
sizdir, turnsol kâğıdının rengini pek hafif  kızartır. 

Tesiri : Lobelin tedavide kabul olunan miktarda yalnız solunum 
merkezi üzerine müessir olup, başka bir tesiri yoktur. Bu sebepten uyan-
dırıcı ilâçlar gurubuna dahil değildir. Tesiri vena içi zerklerde en kuvvetli-
dir, fakat  iki dakika içinde geçer. Deri altı enjeksiyonda tesir hafif,  fa-
kat uzun müddet devamlıdır. Tahminen 10 dakika sürer. Lobelinin te-
siri böylece seyyaldir, sebebi de uzviyette çabuk parçalanır, bu sebepten 
10 -15 dakika da tekrarlanmalıdır. Organizmada süratle yıkımlandığmdan 
zehirlenme hemen husule gelmez. Kuvvetli tesirinden dolayı, bilâssa solu-
numun ilk maniasında, durmuş olan solunumun ilk hareketinde kullanı-
lır. Bilâhara diğer bir ilâçla tesir uzatılır. 



Lobelin broş kaslarında mevcut vagus'un uçlarını felce  uğratır. Bu 
sebepten narkozda, karbon oksidle zehirlenmelerde kullanılır. 

KARBON DİOKSİD, Acide carbonique, Acidum carbonicum 

CO, 

Karbon dioksid renksiz ve havadan 1,5 defa  ağır bir gaz olup, solu-
num ve dolaşımın iyi işlemesi için çok lüzumludur. Normal halde vücut 
mayiindeki karbon dioksid tansiyonu pek az değişiklik gösterir. 

Karbon dioksid solunum merkezini uyaran çok iyi bir ilâçtır, kokla-
tılınca solunumun sayısı ve derinliği artar. Tesir derecesi kandaki gaz mik-
tarına ve solunum merkezinin haline bağlıdır. Meselâ : Morfin  ile uyuş-
muş merkez üzerine tesiri azdır. Normal halde solunum merkezi bu gaze 
karşı çok hassastır. Alveol havasında karbon dioksid tansiyonunun 1,5 
mm cıva gibi cüz'î bir artışı dakikadaki solunum hacmini iki misline çı-
karmaya kâfidir.  Salim bir şahısta % 10 kesafetindeki  bir gazın teneffüsü 
bir kaç dakikada rahatsızlık verir. % 25 i ihtilaçlar (çırpınma), koma ve 
solunumun durmasile ölümü mucibolur. Saf  karbon dioksid koklatılması 
asfeksi  ve asidoz ile pek çabuk öldürür. 

Karbon dioksid kanda azalırsa alkaloz olup, solunum yavaşlar ve du-
rur. Solunum yavaşlayıp durunca kanda biriken karbon dioksid yeniden 
solunumu canlandırmaya çalışır. 

Karbon dioksid merkezî tesirle vasokonstruksiyon ve perifer  tesirle 
vasodilatasyon yapar. 

Karbon dioksid 1) zayıflamış  solunum merkezini canlandırmak, 2) 
Solunum hacmini büyütüp zehirli gazlerin atılmasını çabuklaştırmak, 3) 
Akciğerleri iyi açıp, atelektazi ve muhtemel konjesyon ve yangıyı önle-
mek için kullanılır. Her nevi asfeksilerde,  karbon oksid zehirlenmesinde, 
yeni doğanların asfeksilerinde,  narkoz esnasındaki solunum felçlerinde, 
operasyon sonrası akciğer komplikasyonlarında özel bir maske ile alelâ-
de % 5 karbon dioksidi havi oksijen çok başarılı bir tedavi usulüdür. 

Dikkat edilecek noktalar : % 5 yoğunlukta verildiği zaman yarım 
saat sonra zehirlenme görülebilir: dispnoe, kusma, şuur bozukluğu, hi-
pertansiyon -(ilâcın tesiri) - görülünce kesmek doğrudur. Devamlı vermek 
istenirse gaz nisbeti, arzu edilen solunum hacmini bozmayacak kadar aşa-
ğı bir dereceye indirilir. 
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— de physostigmine 44 
— de sodium et de theo-

bromine 7 
Salviae folium 66 
Santonin 131 



Santonine 131 
Santoninum 131 
Santral sinir sistemini uyaran 

ilâçlar 1 
Saparna kökü 139 
Sarısabır 107 

— hulâsası 107 
— tentürü 109 
— tozu 108 

Sarı vazelin 88 
Sarsapareille de Mexique .... 139 
Sarsaparil kökü 139 
Scamoniae radix 101 
Scolopolamine 41 
Skopolamin hidrobromat 41 
Scopolamini hydrobromidum .. 41 
Scopolaminum 41 
Sel d'ammoniac 136 

— de carsbad artificel  89 
— de Glauber 89 

Semen arecae 130 
— cocae 7 
— colae 6 
— contra d'Alp 131 

Sempatik sistemi uyaran ilâç-
lar 19 

Senegae radix 138 
Sentetik kâfur  9 
Seylan tarçını kabuğu 69 
Simaruba amara 58 
Sine çiçeği 131 
Sindirim sistemi hastalıkla-

rında kullanılan ilâçlar .... 53 
Sirop d'ecorce d'orange amere 69 

-— d'ipeca 84 
— — composee 84 
— de belladonne 32 
— de cannelle 70 
— de nerprun 107 
-— de polygala 139 
•— de gömme 155 
r— de guimauve 149 

Sirop de ratanhia 120 
— de rhubarbe 104 
— pectorale de Dessesartz. 84 

Sirupus alteheae 149 
— aurantii amari cortici ... 69 
— belladonnae 32 
— cinnamomi 70 
— gummi 155 
— ipecacuanhae 84 
-— —• compositus 84 
— ratanhiae 120 
— rhamni cathartica 107 
— rhei 104 
— senegae 125 

Siyah akçaağaç kabuğu 105 
Sığırkuyruğu çiçeği 149 
Skopolamin 41 

— hidrobromat 41 
Sodyum benzoat 135 

— bikarbonat 80 
— fosfat  92 
— glikokolat 123 
— sülfat  89 

Solanum dulcamara 35 
— nigrum 34 

Solucan otu 135 
—• düşüren ilâçlar 131 

Solunum merkezini uyaran 
ilâçlar 156 
Solunum sistemi ilâçları 135 
Solutio adrenalini 20 
Solution d'adrenaline 20 
Soufre  110 

— dore d'antimoine 137 
— la ve İ H 
— noir d'antimoine 137 
— precipite 111 

Sous-gallate de bismuth 122 
Stibii pentasulfidum 137 

— trisulfidum 137 
Stomachica 53 
Stomachiques 53 



Stomahikler 53 
Stramonii folium 33 
Styptica 111 
Styptiques 111 
Su yoncası 56 
Succus liquiritiae 147 

— — depuratus 147 
Sulfate  d'atropine 38 

— d'eserine 45 
— de cuivre 86 
— de magnesium 90 
• — deshydrate 90 
-— de physostigmine 45 
— de sodium 89 

— deshydrate 89 
— de zinc 86 

Sulfur  110 
— de carbon 135 
— lotum 110 
— precipitatum 111 
— sublimatum 111 

Sulu ravend tentürü 103 
Sunî karlsbad tuzu 89 
Suyun tekrar emilmesine ma-

ni olan müshiller 89 
Süblime kükürt 111 
Sürgüt ilâçlar 87 
Strobili lupuli 62 
Stryphnon 28 
Sympatol 21 
Sympatiocomimetica 19 
Sympatiocomimetiques 19 
Synephrine 21 

S 

Şaraplı ravend tentürü 104 
Şerbetçi otu 62 
Şerit düşüren ilâçlar 126 
Şırıngalık kâfurlu  zeyt 10 

— kuvvetli kâfurlu  zeyt ... 10 

T 

Tadil ve sterilize edilmiş zey-
tin yağı 124 

Talc 115 
Talcum 115 
Talk 115 
Tanaise 135 
Tanen 116 
Tanin 116 
Tanalbin 116 
Tannate d'albumine 116 
Tannigen 117 
Tannik asid 117 
Tannoform 117 
Tarçın kabuğu 69 

— suyu 70 
- şurubu 70 

— tentürü 70 
Tartrate d'eseridine 46 
Tasfiye  edilmiş bal 93 

— — demirhindi pul-
pası 96 
Tatula yaprağı 33 
Teinture ameres 56 

— aqeuuse de rhubarbe ... 103 
— d'absinthe 60 
— d'aloes 109 

composee 109 
— d'ecorce d'orange amere 69 
— d'essence d'anis 75 
— d'ipeca 84 
— de belladonne 32 
— de cachou 119 
•— de camphre 10 
— de cannelle 70 
— de colombo 59 
— de gaile 117 
— de gentiane 56 
— de jaborandi 49 
— de jalap composee 100 
— de lobelie 156 
— de ratanhia 120 



— de rhubarbe 
Teinture de safran 

— de vanille 
— de vineuse de rhubarbe 

Teofillin 
Terementi 

— esansı 
Terebenthine 
Terebinthinae 
Terkibinde kafein  ihtiva eden 

başlıca droglar 
Terpin 

— hidrat 
Terpine 
Terpini hydras 
Tersip edilmiş kükürt 
Tetrachlorethylene 
Tetrachlorure de carbon 
The 
The du Paraguay 
Thea 
Theine 
Teobromin 

— sodyum asetat 
— sodyum salisilat 

Theobromine 
Theobromino-natrii salicylas . 
Theobrominum 
Theocine 
Theophylline 
Thyme 
Thymian 
Tilki üzümü 
Tinctura absinthii 

— aloes 
composita 

— amara 
— aurantii amari 
— belladonnae 
— calumbae 
— camphorae 
— catechou 

104 — cinnamomi 70 
72 Tinctura croci 72 
73 — gallarum H7 

104 — gentianae 56 
8 — ipecacuanhae 84 

14 1 _ jaborandi 49 
141 — jalapae composita 100 
1 4 1 _ lobeliae 156 
141 — olei anisi aetharei 75 

— ratanhiae 120 
5 — rhei 1 0 4 

142 aquosa 103 
142 vinosa 104 
142 — vanillae 73 
142 TODD posyonu .. 
111 Tolu balsamı 
134 Tormentil rizomu 
133 Toz edilmiş odun kömürü .... 114 

6 Tracagantha 155 
7 Trefle  d'eau 56 
6 Tribromphenate de bismuth . 122 
3 Triketokolonik asid 124 
7 Trisulfure  d'antimoine 137 
8 Tuber jalapae 69 
7 Turunç kabuğu 98 
7 — — şurubu 69 
7 — — tentürü 69 

8 Unguentum belladonnae 32 
67 — populi compositum 32 
67 Univerm 134 
34 Uzara 1 1 5 

60 
109 V 

109 Valutin 133 
56 Vanilin 73 
69 Vanilinum 73 
32 Vanillae fructus  73 
59 Vanille 
10 Vanilya 

119 — tentürü 



Vaseline blanche 88 
Vaseline jaune 88 
Vaselinum albüm 88 

— flavum 88 
Verbesci flos  149 
Veriazol 28 
Veritol 28 
Vermifuga  125 
Vermifugues  125 
Verminekrin kapsülü 133 
Vermolin 133 
Veteriner Hekimlikte kullanı-

lan başlıca filiks  preparat-
lar, 128 

Vin de condurango 63 
Vin de pepsine 78 
Vinum condurango 63 

— pepsini 78 

Y 
Yaban yasemini 35 
Yıkanmış kükürt 110 

Z 
Zamk şurubu 155 
Zamklar 154 
Zeytin yağı 124 
Zinci sulfas  86 





KİTABIN BASILMASI SIRASINDA TESBİT EDİLEBİLEN YANLIŞLARA AİT 
YANLIŞ DOĞRU CETVELİ 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

5 23 üstten diyüreltik diyüretik 
5 24 » menşeli menşei 
7 15 Theobromimum Theobrominum 

15 16 » Coramine Coramine'e 
19 7 » sempatik sistem sempatik sistemi 
19 8 Sympaticomimeti ques Sympaticomimetiques 
19 11 » Fürith Fürth 
22 1 alttan takribine terkibine 
23 16 bulunması bulunmaması 
26 14 üstten tatbikinden tatbikinde 
28 1 » daşka başka 
28 10 alttan verazol veriazol 
29 8 parifer perifer 
30 10 » solanacese solanaceae 
30 5 » belladonma belladonna 
30 2 belladonma belladonna 
32 8 üstten belladonae belladonnae 
33 3 alttan stramoii stramonii 
34 5 » kollanılır. kullanılır. 
36 4 üstten birleeşmesinden birleşmesinden 
37 6 » diği ettiği 
37 10 2. mevcuttur. mevcuttur). 
37 16 » Polaribe Polarize 
37 2 alttan lezzetli lezzeti 
38 7 üstten d'homotropine d'homatropine 
38 16 » popilleyi pupilleyi 
38 1 alttan atrapin atropin 
39 7 » ilâçları ilâçlar 
40 2 üstten aretinenin retinenin 
41 5 üstten stinulan stimulan 
48 17 üstten motoriüsiün motorius'ün 
48 3 alttan ekserile ekseriyetle 
56 3 » Jameyik Jamayık 
64 8 üstten (Oğul otu), (Oğulotu) yaprağı, 
69 1 » açı acı 
70 12 alttan Müstaraz merkez Müstaraz mekser 
75 7 s> Rezeene Rezene 
76 19 üstten Archahgelica Archangelica 
76 16 alttan torlu toplu 
76 2 Kâfra Kâfura 



Sayfa Satır Yanlış Doğru 

77 7 lezeetlidir Lezzetlidir 
79 15 üstten erimeez. erimez. 
79 18 alttan hydrockloricum hydrochloricum 
79 12 » hydrockloricum hydrochloricum 
81 21 üstten bakir sülfat bakır sülfat 
81 9 alttan Olsophagus Oesophagus 
87 5 üstten 01 - 0,5 0,1-0.5 
90 3 » tozudur. tuzudur. 
80 17 » Böylecee Böylece 
91 19 » Stohamik Stomahik 
91 2 alttan değişimlik değişiklik 
91 1 » yapabiliriz. yapabilir. 
92 7 üstten ekşiten eksitan 
92 18 alttan mecbolur. mucibolur. 
94 10 üstten sabunlanması sabunlaşması 
£5 5 alttan babla balla 
95 3 » Baıınite Mannite 
96 8 » pektins pektin 
96 13 üstten terterik tartarik 

101 16 alttan Guttferae Guttiferae 
102 5 üstten soyumun soyunun 
109 12 » stomatik stomahik 
109 17 alttan oğru doğru 
113 11 üstten kukusuz kokusuz 
116 1 » TAKNİK ASİD TANNİK ASİD 
116 9 » kaşır kaşu 
121 1 » TORMANTİL TORMENTİL 
122 9 alttan Bismutcum Bismuthum 
123 17 üstten Paraseempatiğin Parasempatiğin 
123 14 alttan seebepten sebepten 
127 6 üstten Flibaspadin Flibaspidin 
127 8 » zehirli Zehiri 
128 10 » lunur. bulunur. 
128 10 alttan kabuklaorının kabuklarının 
128 9 » zehirli zehiri 
133 3 » tetracloridum tetrachloridum 
135 19 üstten kanatılır, kaynatılır, 
137 16 alttan MADENİ KIRMIZI MADENİ KIRMIZ 
138 İğ » POLİGALİ POLİGALA 
139 13 Ouillajye saponin Ouillaje - saponin 
142 6 » Tertipin iksiri Terpin iksiri 
147 16 üstten de relisse de reglisse 
148 5 » dayanilıdır, dayanıklıdır. 
159 8 alttan cetrasin cetranin 
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