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serumla tedavi etmek icap eder; çünki, en hafif kızıl
streptokok ihtilâflarına, nefritlere sebebiyet verebilir.
Her hâlde, bütün aır vak'alar ve, bilâ istisna,
semmî ˛ekilleri, skarlastreptoserinin yüksek mikdarlarıyle
tedavi edilmelidirler, yahut semmî arazdan ba˛ka araz
mevcut deilse, basit skarlaserinle tedavi edilebilirler.
Tedavi, mümkün mertebe erken ba˛lamalıdır.
Bazı vakıalarda 50-100 gramlık mikdarın veride
zerki muvafıktır. Bu takdirde, glükoz serumu mahlûlünde
temdit etmeli ve bir mukavvii kalp ilâç ilâve olunmalıdır. Bu tedavinin tesiri altında ate˛ sür'atle iner ve
hastanın ahvali ruhiyesi hali tabiîye avdet eder.
* *

Difteri ve streqtokok muhtelit serumu;
muhtelit grip intanları.
Muhtelit ve mü˛terek intanların tedavisi,Fransızlarda
olduunun hilâfına olarak, bizde, haksız bir teseyyüple mukabele edilmektedir. Biz en evel difteri ve
gripin muhtelit intanlarının tedavisine sarfı himmet
ettik.
Streptokok ve difteri intanlarının te˛riki, habis denilen difterilerin % 50-sinde vakidir. Finkelstein, Konigsber ger ve F. Meer, difterinin habis ˛ekline doru
seyrinin sebebi, vak'aların yarısında, streptokok hemolitik denilen cersumenin zehirlerinden tahassul ettiini
göstermi˛lerdir. Aır vak'alarda, frottis içinde, difteri
basili ile streptokokun taharri ve tâyini, bu ˛ekli, saf
difteri ˛ekillerinden ayırmaa yardım eder. Tedavileri,
difteri serumu ile streptoserinin yüksek mikdarlarının,
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karı˛tılarak zerkinden ibarettir. Bu tedavi ˛ayanı dikkat
neticeler vermi˛ ve vefiyatı
›S- kadar indirebilmi˛tir. Bu vakıalarda, bel'umdaki
ottis-'m bakteriyolojik
muayene ve kontrolünün pek büyük bir ehemmiyeti
vardır. Çünki, sırf basillerin ve difteri toksinlerinin tesiri altında tahaddü˛ eden habis difteri vakıalarında,
streptokoku kabahatli göstermek, ve muhtelit serum
tedavisinin ademi muvaffakiyetini Btrept .-erinin tesirsizliine atfetmek doru deildir. (/)
Aynı hâl, gripin esnayı seyrinde zuyûr eden, muhtelit intanlara kar˛ı da tatbik edilir. Gripin »m aır vak'a]arının, hattâ, saikavî bir surette cereyan edenlerin streptokokların i˛tirakine atf ve, yüksek streptoserin mikdar3
larının (100. s. m ve daha ziyade) zerkleri ile tedavi
edilmelidirler. 1/3 nisbetinde streptoserini ihtiva eden
grip serumu da bu ˛ekillerde kullanılabilir.
Serumların tesiri.
Streptoserin ve skarlastreptoserin-in tesiri serirîsi,
24 saat zarfında a˛ikâr olur. Bu tesir altında nabız yava˛lar., ate˛ yava˛ yava˛ ve ya, birden bire iner, kan
formülü iyile˛ir, diyürez artarak idrar buhranına kadar
çıkabilir ve, hasta in˛irah duyar.
Buna mukabil serum arızaları, (ekzantem, mafsalların ˛i˛mesi, ate˛, albüminüri) ancak 10-24 gün sonra,
zuhur eder ve, verit içine kils zerkleri yaparak ve ya,
dahilen safsaf müstahzaratı vererek, zail olurlar.
(l) î. G. Farbenindustrie, yukarki malûmata istinaden, Diftero streptoserint denilen, difterinin aır toksik ˛ekillerine kabili tatbik ve, bakteriyolojik muayene neticesini beklemeden, zerki icap eden muhtelit bir serum hazırlamı˛tır.
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Zerklerin sureti icrası.

Vak'aların çounda tahtelcilt ve ya, me yanı adale
zerkler kâfi gelir. Bunun için, muakkam adî cam ˛iringası kullanılır ve, içinde hava habbeleri kalmamak üzere,
20 santigrama kadar doldurulur. Takimi, sırf kaynatmakla yapılır; hiç bir vakit alkol içinde burakmak üzere
takimi muvafık deildir. Zerk hizasında, bir termofor
vasıtasıyle 24 saat kadar sıcak tutulan ya˛ pansuman
yapılmak iyidir.Aır vak'alarda tatbiki icap eden dahili
verit zerkler, ya hususî bir ˛ırınga ile ve ya, büyük mikdarların zerkine mahsus bir cihaz ile yapılır. Mezkûr alet
evvelâ ısıtılır; inenin damar içine girdiini isbat
edecek surette, kanın rücuunu görmedikçe zerk yapılmaz. Dahili verit zerk, yekdierini mütaakip üç, dört
günden ziyade tekrar edilmemelidir. Evelce serum yapılmı˛ olan hastalara,zuhuru melhuz ˛oktan dolayı, hiç bir
vakit, dahili verit serum zerkleri yapılmamalıdır. Bu
gibi vak'alarda zerk, cilt altına ve, serum fizyolojik ile
yapılan bir ozima ˛i˛i içine icra olunmalıdır. Aız tarikiyle serumların istimalinden alınacak netice pek
me˛kûk olduundan, ˛ayanı tavsiye deildir. Buna mukabil, menenjitlerde kanatı ˛evkî içine ve, afenî apandisitlerde ise, periton içine zerkler yapılması, hini hacette
tatbiki muvafık olan tarzı tedavilerdir.
Bu kısa mekale, serum tedavisenden, ne derece
fayda beklenebileceini ve, evelce, haklı olarak tesirsiz
görülmü˛ olan streptokok serumlarının, bu günkü streptoserin ˛eklinde, ne kadar terekki ettiklerini gösterir. ›stimalinin günden güne artması, muvaffakiyetini teyit
ve isbat etmektedir. Bakteriyolojik te˛hislerin gittikçe
ıslah edilmesi ve, parlak bir ˛ekilde idare edilen lâbo-

Tedavi notlan

135

ratuvarlar ile, seroterapi müessiselerinin teessüsü, her
doktora, streptokok intanlarına kar˛ı hususî tedavinin
muvaffakiyetle tatbikini, ve intanın tabiat ve vahametinin müsaadesi nisbetinde, te˛fiyelerini mümkün kılmaktadır.

Kızılda serum tedavisine dair.
Frankfurt tıp cemiyetinin 19-11-929 tarihli
celsesinde Dr. Hartıviclı-in teblii.
(Münch. Med. Woch, 926-2-82).

Müellif, bilhassa, amerikah Dick ve Dochez-'m mesaisi üzerinde ›srar ederek, Höchst fabrikasının istihzar
ettii, kızıl strepto-antitoxine-in'm (Scarlaserine),, mutavassıt ve hassatan yüksek bir derecede toksik olan,
muhtelif kızıl vak'ası üzerindeki tesirini göstermektedir.
Serumun tesiri, en evel ate˛ üzerinde hissedilir, vasat
derecede olan vakıalarda ate˛ critique bir surette, aır
toksik vak'alarda ise tedrici bir surette dü˛er. Serumun,
ate˛ üzerindeki tesirinden ba˛ka, indifaat üzerinde, ve
fakat, daha az mahsûs bir derecede tesiri olur. Bundan
ba˛ka, arazı tesemmümiye —[serumun en büyük kıymeti buradadır]— çok defa ˛ayanı hayret bir derecede
müteesir oluyorlar. Fena hâlde bozulmu˛ olan ahvali
umumiye kesbi salâh eder, hubutu kuva kaybolur, nabız
yeniden kuvvet bulur.

