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Gebelikten evvel, gebelik esnasında ve doğumdan sonra meme
bezlerinin gelişmesi ve laktasyon üzerine etki yapan hormonları tesbit
için inceleme yapılmıştır. Çqitli periodlarda meme bezlerinin geliş-
mesi ve fonksiyonunun ayni hormonlar tarafindan regule edildiği,
ancak gelişmenin ve meme bezi fonksiyonunun çeşitli periodlarında
bu hormonların miktarlarının değiştiği anlaşılmıştır.

Bu hormonlardan en önemlileri östrogen, progesteron, hipofiz
bezinin ön lobusundan salgılanan somatotropin olup daha az önem-
lileri hipofiz bezinin ön lobusunda salgıl~nan prolactin ilc thyroid
bezinden salgılanan thyrocin'dir. Hipofiz bezinin arka lobusundan
salgılanan oxytocin hormonunun normal süt indirilmesinde (ejek-
tionreflex) rolü mühimdir. Adrenalin ise bu refl('ksi bertaraf etme
etkisine maliktir.

Hüseyin Erk

Blakenıore, J.e. (1966): Dişi köpeklerde prolapsus vagina'nııı
tedavisi. M.V.P. vol. 47, No: 4ı 22.

Vagina prolapsusu dişi köpeklerde sık görülmez. Genel olarak
uzayan güçdoğumlarda fazla zorlama sonucu şekillenir. Sebep orta-
dan kalkınca, genel anestezi altında, silindirik bir cihaz yardımı ile
yapilan manıpulasyonla vaginayı normal situsuna koymak mümkün-
dür. İyileşmenin tamamlanması için 48 saat kadar sedatifler vermek
ve iki hafta kadar da hayvanın diyetill(~ dikkat etmek gereklidir:

Vak'aların «oğu operatif müdahaleyi gerektirecek bir durumda
ele geçmektedir. Vaginanın ödemli, kurumuş, ve traumalı bir halde
oluşu normal reddiengelemektedir. Operatil' müdahale deva-
mınca urethra, bir ca the ter yerleştirmek suretiyle korunmalıdır.

Vagina mukozasınınhipertrofisi de çok kez vagina prolapsusu
olarak tdakki edilir. Bu .olay kızgınlık periyodunda fazlalaşan
östrojenik stimulasyon etkisi ilc şekillenmektedir. Doku kitlesi urethra



d.eliğinin ön kısmında vagina tabanından kabarmağa baş1ıyarak vulva
dudaklarından dışarıya çıkacak şekilde büyür. Arkadan bakılınca
yuvarlak kubbemsi bir görünüştedir. Bu kabartı östrüs siklusu 'geçince
kaybolup sonraki kzıgınlık devresinde tekmr şekillenebilir.

Tedavi, bu kitlenin operatif olarak bertaraf edilmesi suretiyle
yapılır. Tekrarlanan ve redde karşı koyan bu tip vagina prolapsusunu,
ovariumlarda şekillenen kist veya neoplasm 'lar sebebiyle kızgınlık
belirtilerinin devamı sonucuna bağlamak icap etmektedir. Bu gibi
olaylarda tedavi ovario-hysterectomy ile tamamlanır. Vag~na pro-
lapsuslarının her çeşitinin hormanal tedavi ile iyileştirilmesi mümkün
değildir.

Hüseyin Erk

Catcott, E.j. (I 966): Köpeklerde arzu edilmeyen seksüel davranış-
ların kontrolü. M.V.P. Vol. 47, ~o: 4, 22.

Genç erkek köpeklerde arzu edilmeyen seksücl davranışlar son-
radan kazanılan bir alışkanlık olup aşırı gonodal fonksiyonlarla
yakinen bir ilgisi olmasa gerektir. Başka bir deyimle bu davranış
stimulasyonu genellikle fizikselolmaktan ziyade psişiktir. Bu alışkan-
lıklar hayvanın yalnız ve ilgisiz kalması ile sıkı sıkıya bağlantılıdır.

Böyle davranışların düzeltilmesi için ilaçlardan ziyade hayvan
terbiyesine ait araçlardan faydalanalır. Bu maksat için elektrikli
kayış, belirli belirsiz ıslık gibi terbiye tertipleri faydalı sonuçlar
verebilir. Bu tertip ve tedbirler uygun bir şekilde kuııanı~dıkları
zaman arzulanan neticenin alınması mümkündür.

Hüseyin Erk



Ford, I,M., Menn, J.J. and Meydig, G.D. (1966): Imidan
Cl4'ün Metaboli<:ması. J. Agric. Food Chem. 14, 83-86.

N - (Mcrcaptomethyl) - pthalimide-carbonyl-C 14_S-(0,0- di
methyl 'Phosphorodithioate) (Imidan C14) tck bir doz halinde r-atlara
carbonyl carbon'da verilmcsinden sonra metabolik sonu tayin edil- _
miş ve radyoaktif materyalin % 98 oranında metabolize olduğu
saptanmıştır. 72 ve ı20 saat sonra ratlar öldürülerek elde edilen
materyalin % 79'unun sidikle ve % i9'unun da sindirim yolundan
atıldığı ortaya çıkarılmıştır. Orijinal bileşiğin ancak % I'inden daha
küçük bir miktarı Imidan ya da lmidan'ın phosphorothiolatc
analogu, -N-(Mercaptomethyl)-phthalimide-S-(O,O-dimethyl phos
horothiolate) (lmidoxon)- durumunda sidikte bulunmuştur. Doku
kalıntıları radyoaktif materyalin % 2.6'sl olarak saptanmıştır. Her-
hangi bir dokuda seçkin bir birikme görülmemiştir. Yağ dokusunda
çok az birikmesi yağda biriken klorlu hydrokarbonlarIa çelişme duru-
mundadır. Dışa verilen COz'de çok az radyoaktivitenin tutulduğu
görülmüştür. (% <0.04). Faigle ve arkadaşlarına göre (ı962) köpek
ve ratlara oralolarak Thalidamide C14 (alpha-phthalimidogluta-
rimide) carbonyl öbekle verildiği zaman dışa verilen havada C1402
bulunmamıştır. İz miktarda CI40Z nin saptanmış olması phthalyl
yarımının bakteriyel parçalanmasından ileri gelse gerektir. Dagley
ve arkadaşları (I 960) pek çok bakterinin benzaat ve polycyclik aro-
matik bileşikleri C1402ye parçalama yeteneğinde olduklarını bil-
dirmişlerdir. Ekskresyonda görülen major metabolit phthalimik asid
ya da bunun suda eriyen yakın bir türevidir. lmidan suda eriyen
metabolitlere hidrolize olmakla detoksike edilmektedir.

Şükrü Gürtunca

SchauD1ann, W. and Chatoor, R. (1966): Potasyum ve Pro-
nethalol'ün Kalp Glikasidlerinin Etkisini Zayıflatmasma Giire Glikosidlerin
Ayrımı. Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmak. u. exp. Path. 254.
67-82.

Potasyum ve pronethalo! kalp glikosidlerinin etkisini hem
in vitro ve I;em de in vivo azaıtırlar. Kardiyotonik steroidlerin alyuvar- .
larda katiyon taşınması üzerine inhibe edici etkilerini potasyum
antagonize eder. Araştırıcılar kendi deneylerini gerçekleştirdikleri



koşullar içinde glikosidin dönüşümlüğü ilc potasyumun etkisi ara-
sında karşıt bir orantının bulunduğu sonucuna varmışlardır. Steroid-
lerin çeşidine göre potasyumun antagonistik etkisi aşağıdaki sırayı
izlemektedir: Lanadoxin (Gitaloxigenin-monodigitoxosid) > Hel-
veticosid (Strophanthidin-monodigitoxosid) > Digitoxin (Digito-
xigenin-tridigi toxosid) > Gitaloxigenin (I 6-Formyl-gi toxigenin) >
Dt 2 i (Digitoxigenin-monodigitoxosid).

Kardiyotonik steriodlcrin toksisitesine karşı kobaylarda potas-
yumun aptagonistik etkisi magnezyum ile artmakta fakat asparaginat
ile artış görülmemektedir. Letal dozların varyasyonuna göre potasyum
ile antagonizm aşağıdaki sırayı izliyerek azalır: Gitaloxigenin> Dt
2 i > Hclveticosid> Digitoxin:> Lanadoxin> Ouabain. Bu bileşik-
lerin eliminasyonu da bu sıraya uymaktadır. Pronethalol'ün etkisi
potasyumunki ile özdeştir.

Şükrü Gürtunca

Fahmy, Mohamed, A.N., MeteaIf, R.L., Fukuto, T.R. and
Hennessy, DJ. (1966): Phenyl-n-Meth]lcarbamate'larda Carbamyl
Yanmında Yapılan Deuterisation, Fluorination ve Başka Strüktüral Deği-
şikliklerin Anticlwlinestera:::. ve İnsektisidal Etkinlik U:::.erineEtkisi. J. Agric.
Food Chem. 14, 79-83,

Araştırıcılar aryl NHCD3, NHCFJ, NHz, NHSİ (CH3)3 ve
N(CHıl2 karhamatlarının insektisidal ve anticholinesteraz etkinlik-
leri üzerinde incelemelerde bulunmuşlardır. Evcil sinek ve sivri-
sinek larvaları üzerinde normal NHCH3 karbamat insektisidlerinde
yapılan şimik değişiklik -cholinesteraz inIıibisyonu ve toksisitesi
üzerine deuterium izotop etkisi olmayan NHCD3 karbamat bir
yana bırakıIl1'sa hem antichoıinesteraz ve hem de insektisidal etkinlik
üzerine azaltıcı etki yapmıştır.' NHCF3 ve NH2 karbamatları
piperonyl butoxide ile ekkarışım olarak değerlendirildiği zaman
özdeksel synergizm özelliği göstermektedir. Bu bileşikler NHCH2
.OH oluşumu ile detoksifiye edilmedikleri sürece synergist etki
tamdır. Syncrgizm olayında ilk sırada aramatik halkanın
hydroxylasyonu söz konusudur, bunu karbamat esterinin hyd-
rolize olması izler.

Şükrü Gürtunca

Sekeris, C.E. and Karlson, P. (I 966) Alemeli Ha],vanlarla
İnsektlerde Kateşolamin Biyosente:::.inin Karşılaştırılması. Pharmacol Rev.
18,89-94,

Gencl olarak katqolaminIerin metabolizması insektIerde de me-
meli hayvanlardaki gibidir. Fakat bireysel anzimatik tepkilerde göze



Şükrü Gürtunca

çarpan ayrılıklar da yok degildir. Çeşitli özellikler gösteren bir anzim
tyrosin'indopa'ya hydroxylasyonunu katalize eder.İnsektlerde bu anzim
phenoloxidaz anzimi olup oluşan dopa'yı me1anin'e çevirir. İnsekt-
lerdekinin tersine olarak memeli hayvanlardaki anzim diphenoloxidaz
etkinlik göstermez ve thiourea ile diethyldithiocarbamate'a karşı
duyar da değildir. İkinci ana anzim olan dopa-decarboxylaz memeli-
lerdeki suretiyle büyük bir benzerlik gösterir. Bu pyridoxal phosp-
hate'a bağlıdır, bununla beraber coanzimin apo-anzime bağlanma
biçimi değişiklik gösterir. Memelilerdeki anzim insektlerdeki decar-•
boxylaz'ın tersine F+ + iyonlarına gereksemesi yoktur. Bir başka
ayrım da substrat özelliğinde görülür. İnsektlerde bu durum dopa
ile mono ve dihydroxytryptophan ile sınırlıdı~. Oysa ı:nemelilerde
başka özde kIer arasında tyrosin ve phenylalanin'i de decarboxyle
eder.

Transacetylaz anzimi insektlerde çok yaygındır. Memeli hayvan-
larda karaciğer ve adrenlerde bu anzimin varolduğu saptanmıştır. Son
yıllarda insan sidiğinde de saptanan N-acetyldopamine ve N-acety-
lnoradrenaline oluşumundan bu anzim sorumludur. Farmakolojik
yönden bu metabolitler dopamine ile norepinephrine'den daha az
önemlidir. Transacetylaz transmethylaz'a paralelolarak kateşo-
laminlerin inaktivasyonunda etkin bir rol oynayabilmektedir.

Transacetylaz'ın adrenlerde bulunuşu, N-acetyldopamine'nin
dopa-decarboxylaz üzerindeki inhibe edici etkisi, N-acetyldopamine'in
adrenlerde kateşolaminlerin biosentezi üzerinde düzenleyici bir role
sahip olduğuna tanıklık etmektedir.

Kochetkov, N.K. and Khorlin, . :A.j. (lg66): Oligosidler-
Bitkisel Glikosidlerin Yeni Bir Tipi. Arzneim.-Forsch. 16, 101-IOg.

Şeker bakımından zengin saponinIer alanında yeni buluşlar
ortaya konularak bunların yapılarının tayini ve izolasyon yöntemleri
bütün ayrıntıları ile verilmiş ve tartışması yapılmıştır. Araştırıcılar çok-
luk Patrinia intermedia, Aralia manschurica,Xalopanax septemlobum, Gypsoph-
ila pacifica, Panax ginseng ve Glematis malZsclıurica saponinlerini, özellikle
de triterpenik saponinlerin yapısını incelemişlerdir. Birçok durumlar-
da bu glikosidler ıo'a kadar çıkan şeker yarımı tutarlar. Daha çok
iki şeker zinciri söz konusudur ki, bunlardan biri triterpen glikondaki
OH grupunun C-3'üne, öteki de acyl-glikosid aracılığı iIe carboxyl
grupunun C-ı isine bağlıdır.

3 şeker yarımından daha çok sayıda şeker tutan glikosidier için
oligosakkaridler göz önünde bulundurularak "oligoside" deyimi
önerilmektedir. •.

Şükrü Gürtunca
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