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Frenginin Myosalvarsan ile tedavisine dair 
Vienne-de Dr. Ignaz Prochnik. 

(Med. Rlin. 928-45) 

Frengiye 10 senedenberi tutulup hiç bir tedavi yapma-
mı˛ olan 34 ya˛ında bir hasta, 924 senesinde sa göz 

kapaındapws/s(sukutu eçfan) ile beraber diplopie-ye duçar 
olur. Her biri 4 gram Neosalvarsan ve 15 gram bizmütten 
ibaret olmak üzere bir sene zarfında yapılan 3 seri ˛id-
detli tedavi ve ikinci sene zarfında yapılan malarya 
tedavisi ile, bir seri Neosalvarsan sayesinde kan ve mayii 
nuhaîi ˛evkideki Wassermann taamülü menfi olur. Ah-
vali umumiye düzgün kalır ve dipiopie kaybolur. 1928 
senesinde, ˛iddetli teserruu kalp hecmeleri zuhur eder: 
frengi hunnakı sadrı. Yine bir seri Neosalvarsan tatbiki-
ne lüzum gördükse de, veritlerin bulunması pek güç 
olduu cihetle, Myosalvarsan-& müracaat ettik. 30 san-
tigram Myo-nun dördüncü zerkinden sonra, hecmeler daha 
nadir ve daha az ˛iddetle oldular. Dört gram Nlyosalvarsan-
dan sonra, tedavi kesildi, tabibi müdavi, müstacel teh-
likenin zail olmu˛ bulunduuna karar verdi. Bu netice 
üzerine Prochnik, frengi iltihabı epheriyîe müterafık olan, 
muahhar 3 frengi vak'asında Myosalvarsan-ı tecrübe 
etti. Netice, gerek objektif, gerekse sübjektif olarak mem-
nuniyeti mucip oldu .Umumiyetle ˛iryanı epher afetlerinde 
Myosalvarsan mutat mikdarlarda verilebildii hâlde, 
Neosalvarsan büyük bir ihtiyat ve tedricen mütezaiyt 
mikdarlarla verilmelidir. Karhai sulbe 30 ve 45 lik ilk 
iki zerkte teneddüp etmez. Ancak, daha üç tane zerk 
yapılınca tamamiyle teneddüp etmi˛ olur. ›kinci devir 
arazı, 2-3 zerkte zail olur. Bu netice iki vak ada ta-
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kakkuk etti. Bazı defa zerk hizasında, saka doru 
irradiation-\ü.Y ile müterafik, hafif bir veca zuhur etti 
ve 24 saat zarfında vecaın tamamiyle zail olduu 
görüldü. Bu hadiseden ba˛ka, ne mevziî ve ne de 
umumî bir reaksiyon görülmedi. Proc/ınlk-e nazaran, 
Myosalvarsan tedavisi, ideal bir tedavi deildir. 
Yalnız, Neosalvarsana kar˛ı muzadı istitbap mevcut olan 
vakıalarda, ondan istifade edilebilir. 

Vilâdî frengi 
Prof. Dr. Edmon Nebel ve Dr. Herbet Orel. 

(Prophylaxe der Wichtigslen-krankheiten 
_ des Kindesalters 1928). 

Son on sene zarfında inti˛ar eden tıbbî eserler, 
valdelerin tedavi edilmemi˛ frengilerinin çocuklar için 

pek büyük bir tehlike i eskil ettiini gösteriyor. Müellif-
lerin bir istatistiine nazaran, sıkıt ve çocukların ölü 
domasından dolayı, berhayat çocuk açıının, salam 
valdelere nisbette frengili valdelerde iki misli olduunu 
göstermi˛tir. Hayatın ilk iki senesinde, tedavisiz kalan irsi 
frengili çocuklarda, vefiyat hiç olmazsa % 50 nisbetindedir. 
Bundan dolayı, valdeleri, hamilden evel ve hamil esna-
sında salvarsan, civa ve bizmütle ˛iddetle tedavi etmek 
icap eder. Böyle bir tedaviye tâbi tutulan frengili valde-
lerde, sıkıt, vaktinden evel doum ve ölü doum va-
k'aları, salam kadınlardan fazla deildir. Aynı veçhile, 
frengili kadınlar tedaviye tâbi tutuldukları halde ondan 
çıkan çocuklar, intanlara fazla istidat göstermez. Bu 
tedavinin ehemmiyetini isbat zımnında, müellifler, Viya-
nada Klaften fArch. f. gyn. 1926, cilt 128; 1920, cilt 


