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Rülcker, C.: İneklerde adrenalinli ve adrenalin.liz Lignocaine Hyd-
rochloride (xylocain R) ile sağlanan epidural analgesia. Vet. Rec. 77, 1180,
1965.

Lokal analjesilerde vasokonstriktörlerin ilavesiyle analjesi süre-
sinin uzatıldığı eskidenberi bilinmektedir. İneklerde epidural analgesia
motarik funksiyonların luzumsuz uzunlukta bir süre kaybolmsına kar-
şılık sensibilite, enjekte edilen analjesik maddenin dozu ilc orantılı
olarak, uygun süre sonunda tekrar uyanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı adrenalinsiz ve adrenalinli lignocaine h'yd.
rochloride (xylocaine R) enjeksiyonundan sonra şekillenecek analiz-
jeside motarik ve sensotorik funksiyonların süreırini kıyaslamak-
tır.

Alt epidural analgesia (I. ve 2. vertebrae coccygea arasına),
İsveç kırmızı - beyaz ineklerinden 36 sına tatbik edilmiştir. Bir sürü-
deki hayvanlara % 2 lik solusyondan 4 mL. lik dozlar halinde yalnız
lignocaine hydrocloride; ikinci sürüdeki ineklere ise lignocaine hyd-
rocloride - adrenalin (her mı. de 0.0125 mlgr. adrenalin) solus-
yonu.kullanılmıştır.

Motarik fonksiyonların süresi bakımından adrenalinli solusyon
enjekte olunanlarda motorik fonksiyonların ortadan kalkış süresi (60
dakika kadar) daha uzun bulunmuştur. Buna kaqılık sensibilitenin
yokluğu sürsi adrenalinli ve adrenalinsiz solusyon enjekte olunanlar
arasında farksız bulunmuştur.

Üst epidural analgesia. (lubo - sacral foramen'e) sağlamak
için bazı ineklere yalnız % 2 lignocaine hydrocloride ve bazııama
da lignocaine hydrocloride -- adrenalin solusyonu 60 şar mL. olarak
enjekte edilmiştir.

Burada da motorik funksiyonların süresi bakımından adrena-
linli ve adrenalinsiz solusyonların tatbik edildiği vak'alar arasında
belirli farklar bulunduğu halde sensibilitenin yokluğu süresinde bir
farklılık bulunamamıştır. Başka bir deyimle üst epidural analjesi
için adrenalinle birlikte . kullanacak lignocaine hydrockloride (xylo-
caine R) hem motarik ve hem de sensotarik funksiyonların uzun bir
süre ortadan kalkmasını sağlamaktadır.
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Kurzweg, W.: lneklerde puerperal lesiyonların tedavisi. Ref. Vet.
Med. Bd. r8. 462. 1965.

İneklerde doğumdan sonra şekillenen uterus tembelliği, derin-
deki genital kanalın traumatik etkilere maruz kalmasıyle görülür.
Bu duruma operasyon sezarienden sonra sık raslanılır. Yeni olan vak'-
alal'da prognoz iyidir. Doğumdan sonra ilk 48 saat içinde tekradanan
Glanduphen forte (20 - 3° VE) ve 2. ile 3. günlerde ise Neo - Er-
gotin (5 mL) kulanılabilir. Retentio secundinarum olaylarında 3.
gün placentasyonda yavaş gevşemeler olabilir. Bu sürenin sonunda
submüköz olarak lokositlerden bir dıvar meydana getirerek mikroor-
ganismlerin kan ve lenf yolu ile yayılmaları engellenir.

Peuperal bakteriel hastalıklar; puerperal intoksikasyon ve pucr-
peral enfeksion olmak üzere ikiye ayrılır. Ve ya lokal veya genel olur-
lar. Mikroorganizmlerin yayılma sebepleri; doğuma müdehale eden-
lerin gerekli temizliğe değer vermemeleri veya puerperal periodda
bulunan hayvanların çeşitli şekillerde çevreden enfekte olmaları veya
retentio secundinarum'a , uygun olmıyan bir müdehale şekli ile -olur.
Patolojik uterus içeriğinin uzaklaştırılması, bununla beraber lokal
ve genel olarak antibiyotik aplikasyonları gereklidir. Dextropur ve
Methionin solusyonlarının damar içi verilmeleri, ağır olaylarda, iyi-
leşmeyi çabuklaştırabilir.
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Cossey, H. D., Gartside, R. N. ve Stephens, F. F.: Benzot-
hiazol Bazlı £Sterterin ve Bunlara Ballı Bileşiklerin Antimikrobial Etkinliği.
Arzneim. - Forsch. 16 (1), 33 - 40, 1966.

Yeni hipotansif ajanlar. bulmak amacıyla tersiyer ve quaterner
benzothiazol bazlı esterlerin sentezi yapılmıştır. Oysa bu bileşiklerin
hipotansif ozellikl~ri yoktur ve bu yüzden spesifik olmıyan spazmoli-
tikler olarak"tasnif edilmişlerdir. Böyle olmakla beraber bu özdekler
bazı bakterilerle mantarlara karşı etkindirler. Bunlardan 5 - chloro
- 2 - (p - 2 - diethylaminoethoxyphenyl) benzothiazol hydroch-
loride (Episol)'den topikal fungisid olarak yararlanılmaktadır. Fakat
Episol bu özelliği yanında fotosansitizan özelliğe de sahiptir. Fotosan-
sitizan özelliğini bir yana atıp salt antimikrobial etkinliğinden yarar-
lanmak için etüdler yapılmıştır. Daha çok da phenyl öbeğinin çeşitli
şimik bağlarla heterocyelik halkanın 2 - pozisyonuna bağlandığı phen-
ylthiazol'ün yapısı ve antimikrobial etkinliği üzerinde durulmuştur.
2 - (p - 2 ~ diethylaminoethoxybenzylmercapto) benzothiazol'den
türeyen bileşikler ve özelliklede halojenli türevleri dermatofit, peni-
sillin'e direngen suşlarıda kapsıyan Gram - pozitif bakteriler ve C.
albicans'a etkili" bulunmuştur. Protozoerlere de bazı etkileri vardır.
Bu bileşikler Gram - negatif organizmalar ile virüslere karşı etkin
değildir.

Şükrü Gürtunca

Fisel, vonJ.: Crataegus'dan Çıkarılan Yeni Flavonoidler. Arzneim. -
Forsch. 16'(1), 80" - 82, 1966.

Crataegns mon~gyna L.'nin taze yapraklarından rutin ve quer-
cetin - 3 e.." rhamnogalactoside karışımı izole edilmiştir. Crataegus
oxyacantha L. 'de de ayni karışımın bulunduğu kağıt chromatogramla
gösterilmi~tir~' Heriki bitkide ~e bu özdekler sekonder .fla,:onoid
durumun(l£;~ bulunurlar. Quercetın - 3 - rh~mnogalactosıde ın do-
ğallayın ve rutin'in ise Crataegus'da bulunduğu daha önce bilinmiyar-
du.

Hidroliz sonunda, quercetin bir yana bırakılırsa başka bir agly-
kon saptanmamıştır. Bu yüzden karışım hidrolizatında rhamnoz, glikoz
ve galaktoz'un 2: i :i oranında bulunuşları göz önünde bulundurularak
rutin'in yanısıra quercetin - 3 - rhamnogalactoside'in varlığı sonucu
çıkarılmıştır. Chromatografik ve yeniden" kristalizasyon yöntemleri ilc



bu ikiözdeği biribirinden ayırmak olanağı bulunmamıştır. Bu sorunu
çözmek için çaba gösterilmekte olduğu bildirilmektedir.

Şükrü Gürtunca

Hargreaves, T.: Erkek Egreltiotu EksITçıktının Safra Sekresyonuna
Etkisi. Brit. .J. Pharmaeol. '26 (I), 34 - 40, 1966.

Erkek eğreltiotu ekstraktı Dıyopteri.~ felix - mas bitkisinin kök-
saplarından hazırlanan eterik bir ekstrakt olup, Blakemore, Bowden,
Broadbent ve Drysdale (I 964)'in de belirttikleri gibi başlıca filiein,
flavaspidik asid ve aspidinol olmak üzere birtakim öğeleri, içinde
tutar. Runeberg (I 962) flavaspidik asidIe aspidinol'ün oksidatif
fosforillasyon bağıntısını ayırdığını ortaya çıkarmıştır.

ln vitro erkek eğretltiotu ekstrak tı o - aminophenol ve bilirubin
konjügasyonunu inhibe eder. Bundan başka maksimum hepatik biliru-
bin klirensini, bromsulphathalein'i ve konjüge bilirubin'i düşürür,
oysa indoeyanine green üzerinde bu etki görülmemektedir. Ratlarda
maksimal bilirubin sekresyonunu azaltır. Konjüge olmıyan hyper-
bilirubinaemia'dan ekstrakt sorumlu tutulmakta ve bunun uridine
diphosphate transglueuronylase ilc ilişiği olduğu bildirilmektedir.
eridine diphosphate transglueuronylase' stabil" olmıyan mikrozamal
bir anzimdir. Doku homogenatları ve mikrozamal preparasyonlar
anzim etkinliğinin yaşlılıkla azaldığını ortaya çıkarmıştır. U ridine
diphosphate transglueuronylase anziminin bromsulphathalcin \ıe
bilirubin ekskresyonu ile çok yakından ilgisi olduğu fakat indoeyanine
green ekskresyonu ile ilgisi olmadığı anlaşılmıştır.

Şükrü Gürtunca

Cosar, C., Crisan, C., Hordois, R., Jacob, R. M., Robert,
.1,. TcheIitcheff, S. ve Vaupre, R:: }/ilm - İmidazol'ler. Preparasyonu
ve Şemoterapötik Etkinliği. Arzneim. - Forseh .. 16 (I), 23 - 29, 1966.

Maeda, Osato ve Umezawa (1953) ile Nakamura (1955) bazı
protozaerlere ve seçkinlikle Trichomoııa.f vaginalis'e üstün et~~~~örülen ve
bir streptomyees suşu kültüründen üretilmiş bulunan ari.fibiyotik ka-
rışımına azomyeine adını vermişlerdir. Azomycine, yakın ıarihte
sentez yolu ile de elde edilmiş (Beaman, Tautz, Gabrie) ve Duschinsky,
i 965) ve nitro - 2 imidazal olarak idantifiye edilmiştir. 2 -- alkyl -
4 - nitra - ve 2 - alkyl - 5 - nitro imidazal'deki nitrojen atomları
çeşitli tipteki zineirlerlc sübstitüe edilerek yeni.yeni sentezler yapılmıştır.
Bu özdekıCı'in nitrojen grupunun pozisyonu ve başka başka sübstitLi-
entlerinin trichomonasid etkinlikle ilgisi incelenmiştir. 5 - nitro türev'



lerinin daima 4 - niçrp imidazol türevierinden etki yönünden üstün
oldukları anlaşılmıştl~. 5 - nitro imidazol serisinin de 2 - pozisyon-
unda bir methyl grupu ve i -- pozisyonunda da sübstitüenti kısa doy-
muş alifatik zincir taşıyan ürünlerin en çok etkinlik gösterdikleri sap-
tanmıştır. Bu zincirin hydroxy grupu ile sübstitüsyonu yapıldığında
tOKsisitesi azalmıştır.

Üzerinde incelemeler yapılan ürünlerden daha çok insan hekimli-
ği alanında uygulanan i - (2 - lıydroxyethyl) - 2- methyl - 5
-- nitro imidazol (nıetronidazole) ile veterin'er hekimliğinde kullanılan
1,2 - dimethyl - 5 - nitroimidazol (dimetridazole) özellikle dikkafi
çekmiştir.
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