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ART LONGA V‹TA BREV‹S

D‹G‹TAL‹S PURPUREA*

“Art Longa Vita Brevis” Latincede H›ppokrates’in ilk s›radaki
özdeyifllerinden biridir. Anlam› ise “Hayat k›sa ama sanat uzun
sürelidir”. Baz›lar›na göre burada kullan›lan sanat sözcü¤ü yerine bilim kullan›lmal›d›r. Ancak, flu çok aç›kt›r ki, Hippocrates’in anlatmak istedi¤i, sözetti¤i hekimliktir-buradaki mesaj
fludur; insan birey olarak çok az katk›da bulunur, ancak onun
katk›da bulundu¤u sanat bizden sonra da devam eder. O hem
alçakgönüllülük ister, hem de bilim sanat›n›n önemini vurgular.
Bu cümle flöyle tamamlan›r” ....f›rsat k›sa sürelidir, deney tehlikeli ve karar zordur”. Hippocrates belki de bundan dolay› Avrupa t›bb›n›n babas› olarak say›l›r. Hippocrates M.Ö. 460-370
y›llar› aras›nda Yunanistan’da yaflam›flt›r.
William Harvey’nin 1628 y›l›nda yay›mlanan ilk kitab› “De Motu
Cordis”tir. Bundan sonra 1652 y›l›nda yay›mlanan “De Circulatione Sanguinis” ikinci kitab›d›r. Bu kitapta vücuttaki kan dolafl›m›
hakk›nda ve kalbin bu dolafl›m› yönlendirdi¤ini tez olarak ortaya
koymufltu. Bu iki orijinal kitap, Latincede yaz›lm›fl ve 1653 y›l›nda ‹ngilizceye çevrilmifltir. Harvey “De Motu Cordis”teki ithafa
flöyle bafllar; “Yarat›klar›n kalbi, hayat›n temelidir, herfleyin prensi, küçük evrenin günefli,... bütün kuvvetin ve dayan›kl›¤›n akt›¤›
yer”. Bu Copernicus’un “De revolutionibus orbium collestium”daki tan›mlamalar›yla yank›lan›yor: günefli bir ruh, dünyan›n
›fl›¤›-bütün y›ld›z ailelerinin etraf›nda çember çizdi¤i, evrenin
merkezinde büyük bir taht oldu¤u. “De Motu Cordis”i (kalbin ritmi ile ilgili olarak) “De Motu Orbis terrarum” (dünyan›n hareketi ile ilgili olan›) ile yan yana madalyan›n üstüne yerlefltirmekle,
insan vücudunun tam merkezindeki kalbin hareketi, güneflin etraf›nda dönen dünyan›n hareketine benzetilir.
Coppernicus ve harvey, ikisi de ortak bir dil kullanarak yazan
ve ulusal s›n›r tan›mayan, uluslararas› bilim cumhuriyetinin üyesiydiler.
William Harvey 1578 y›l›nda Folkestone’da do¤du. Combridge
ve Padua’da t›p okudu. ‹lk kitab› yay›nland›¤›nda çok fazla
elefltiri ald›. K›zg›nl›k ve öfke f›rt›nas› Londra ve Paris’te koptu.
Ona kan dolafl›m›n›n faydalar› soruldu¤unda, o flu cevab› vermifltir; “benim fikrime göre, o fleyin nedenlerini sormadan önce, bizim ilk görevimiz o fleyin olup olmad›¤›n› araflt›rmakt›r.”
Copernicus 1473 y›l›nda Torum, Polonya’da do¤du. Cracow’da e¤itim gördü ve papaz oldu. Daha sonra Padua ve Roma’da t›p okudu. Doktor olarak fakir insanlara hiç para almadan yard›m etti.
Madalyan›n üstünde, al›nt›lar aras›nda birçok yüksükotu çiçe¤i
vard›r (digitalis purpurea). 1785’te, Birmingham’da genel bir
hastanede doktor olan William Withering flöyle yazm›flt›r;
“yüksükotunun tan›m› ve onun t›ptaki pratik ödülü (kalp yetmezli¤i).” Kitapta birkaç vakada yüksükotu kar›fl›m›n›n nefes
alma zorlu¤unu ve ödemi azaltt›¤›n› yazm›flt›r. Hatta mide
bulant›s›n›n tedavinin bir yan etkisi oldu¤unu yazm›flt›r. O günden bu yana yüksükotu kardiyolojide tedavide geliflmenin bir
sembolü haline gelmifltir. Kitapta bütün tedavilerini ücretsiz
yapt›¤›n› belirtmifltir.
Bu madalya 2000 y›l›nda bir ‹sveç’li ressam olan Bo Thoren
taraf›ndan tasarlanarak ‹sveç Kraliyet Darphanesi taraf›ndan
bas›lm›flt›r.
Amsterdam’da European society of Cardiology’nin XXII. Kongresinde bu madalyalardan Sir Richard Doll, Kalevi Pyörölö ve Will
Newimann’a verildi.

Digitalis purpurea (Erguvani Yüksükotu) tedavide ilk kullan›lan
digital bitkisidir. Scophulariaceae familyas›ndan iki y›ll›k 50100cm yükseklikte bir bitkidir. Avrupa’da ve Amerika’da yabani
olarak yetiflmektedir. Ülkemizde bahçelerde yetifltirilmektedir.
Türkiye’de do¤al olarak yetiflen 8 de¤iflik digitalis türü bulunmaktad›r.
Digitalis purpurea birinci y›l toprak üzerinde rozet biçiminde yapraklar verir. ‹kinci y›l gövdesi geliflir ve yüksük biçimi çiçekler
açar. Çiçeklerin flekli nedeniyle “Yüksükotu” ad› verilmifltir. Ayr›ca halk aras›nda mayas›lotu, parmakc›kotu gibi isimlerle de
bilinir. Tedavide yapraklar› kullan›l›r. Kardiyotonik etkisi olan
glikozitler en fazla ikinci y›l, çiçek verdi¤i zaman yapraklarda
bulunur.
Tedavide ilk defa 1785’de ‹skoçyal› botanikçi William Withering
taraf›ndan diüretik amaçla kullan›ld›. Türkiye’ye fianizade Mehmet Ataullah taraf›ndan getirilmifltir. Kardiyotonik oldu¤u
1860’da bildirildi. 1869’da Nativelle, dijitalin ad› glikoziti izole etti. Ayn› y›l Schiemiedeberg bu glikozite dijitoksin ad›n› verdi.
1933’de Stoll’un araflt›rmalar› sonucu purpurea glikozit A ve
purpurea glikozit B adl› 2 glikozit prekürsörü oldu¤u aç›kland›.
Bu maddeler yapraklarda bulunan dijipurpidaz denilen enzim ile
parçalan›rlar.
P. Glikozit A ==⇒ Dijitoksin (Dijitalin) + glukoz
P. Glikosit B - ==⇒ Gitoksin + gyumos
Bu glikozitler asit ortamda hidrolize olurlar. Hidroliz sonucu
flekerlerin ayr›lmas› ile kalan k›s›m genin ad›n› al›r. Geninlerin etkinli¤i azd›r. Dijital glikozitlerinin geninleri genellikle 23 C atomlu, siklopentanoperhidrofenantren çekirde¤i tafl›rlar. Prekürsörün glikoztleri kalevi ortamda veya enzimlerle hidroliz edildi¤inde ilaç olarak kullan›lan as›l glikozitler oluflur. Dijital yapra¤›nda glikozitlerden baflka saponinler vard›r ki bunlar suda
erimeyen glikoziti suda kolloidal hale getirir, ayr›ca glikozitin
emilmesini kolaylaflt›r›rlar. Yapraklarda bulunan müsin ise emilmeyi yavafllatan bir maddedir.
Digitalis purpurea yapraklar›nda bulunan kardiyotonik glikozitler
gece parçalan›r, gündüz yeniden sentez edilirler. Bu nedenle
yapraklar›n ö¤leden sonra toplanmas› önerilir. Digitalis purpurea
tafl›d›¤› glikozitler nedeniyle insan ve hayvanlar için zehirli etkilere sahiptir. On gram kuru veya k›rk gram taze yapra¤›n al›nmas› insanlarda ölümlesonuçlanan zehirlenmelere neden olabilir.
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