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Yeni Bir Kardiyotonik 
İlac : Sulmazol (*) 

I 

Kalp, yaşam boyunca dinlen
meksizin fonksiyonlarını devam et
tirdiği için sürekli faaliyet kapasi
tesi yönünden eşsiz bir kastır. ör
neğin, 70 yaşındaki bir insanın kal
bi, hiç istirahat etmeksizin yaşam 
süresince 2,5 milyardan daha fazla 
kontraksiyon yapmış olmaktadır. 

Kalp yetersizliği yaşam ıçın 

ciddi tehlikeler yaratmaktadır. Ye
terli periferilc perfüzyon göstermek
teki güçsüzlükle karakterize edil
mektedir. Arteriyel basıncın ve nor
mal kardiyak çıktının sağlanması 

için sinirsel ve hormona! düzenleyi
ci mekanizmalar yoluyla arter ve 
ven lerin hareketleri artırılır. Uzun 
bir yaşam süresi içinde bu refleks
ler işlevindeki gelişmeden daha çolc, 
sıklıkla kötü dolaşıma neden olur
lar. Bu durumda, uygun bir ilacın 
kullanıldığı tedavi zorunlu hale 
gelir. 

Klasik kardiyak ilaçlar ya kalp 
kasının kon traktilitesini artırmakta 
ya da kan basıncını düşürmek su
retiyle kalbin yükünü azaıtmakta

dırlar. Bununla beraber, kontrakti
litedeki artış daima oksijen tüketi
minin artması pahasına sağlanır

ken, kalp yükünün azaltılması iş-

!eminin daima kalbin düşük kont
raktil durumu ile birlikte seyrettiği 
hatırda tutulmalıdır. O halde, ye
tersizlik gösteren kalbin tedavisin
de oksijen temini ve talep oranını 
uygun sınırlar içinde tutmak gere
kfr. Kontraktilitedeki artışa bağlı 
oksijen cidardaki basıncın düşürül
mesi ile karşılanırsa en uygun bir 
denge sağlanabilir. 

Son zamanlarda bu tıbbi görü
şün gereklerini yerine getiren ve 
özellikle oral olarak da etkin olan 
yeni bir ilaç maddesi piyasaya su
nulmuştur. Sulmazol (reg - INN) adı 
verilen bu kardiyotonik ajan önce
leri AR - L 115 BS kodu ile tanı

tılmıştır ve kimyasal ismi 2 - [ (2 -
metoksi - 4 - metilsulfinil) fenil] - 1 
H - imidazo [4,5 - b] piridindir. Ya
kın bir gelecekte «Vardax» ticari 
ismiyle !Avrupa'da) pazarlaması 

yapılacaktır. Bu ilaç şimdiye kadar 
bilinenlerden daha üstündür, iste
nilen aktivite profiline sahiptir. Bu 
ilajca, oldukça geliştirilmiş ve sis
temilc bir ilaç tasarım işleminin uy
gulanması ile varıldığını burada 
belirtmek gerekir. 

Sulmazol üzerinde farmakolojik 
araştırmalar tavşanlarda, kobaylar-

(*) İsmail İstanbullu (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya 
Bölümü Hacettepe, Ankara) tarafından Kach, H., Int. Pharm., 
3, 5, 1932 den çevirisi yapılmıştır. 
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da, kedilerde, köpeklerde, yavru do
muzlarda ve izole organlarda yapıl
mıştır. Bütün hayvan türlerinde ve 
izole organlarda doza bağlı, önemli 
kardiyotonik etkiler görülmüştür. 

Bu araştırmalarda pozitif ve krono
tropik etkisinin Ouabain'den daha 
l;:uvvetli ve teofilin, isoprenalinin 
etkileri ile ise kıyaslanabilir olduğu 
görülmüştür. Yapılan araştırmalar

da, hemodinamik, oksijen tüketimi 
ve kardiyak pompalama etkinliği be
lirgin derecede geli.şmekte, rezidüel 
ve enddiastolik hacim azalmakta, 
kalp atış hızında ve sistemik ba
sınçta herhangi bir değişiklik ol
mamaktadır. Bu ilacın köpekleri 6 
ila 12 ay süre ile 10 mg/kg/gün'lük 
uygulanması, vücutta birikim ve to
lerans oluşturmadığını göstermiştir. 

Sulmazolün kateşolanıinlere 

benzeyen etkisi yoktur. ATPaza bağ
lı (N++ K+) iyonlarını ve kardi
yak glikozidlerin reseptörlerini et
kilemez. İlacın sarkoplasmik reti~ 
kulumdan kalsiyumu serbest hale 
geçirdiği ve iyonun geri emilimini 
(reuptake) inhibe ettiği sanılmak
tadır. 
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İlacın farmakokinetiği fareler, 
tavşanlar, köpekler, maymunlar ve 
insanlarda ayrıntılı bir şekilde in
celenmiştir. Bileşik oral kullanımın
dan sonra süratle absorbe olmakta, 
idrar ve safra yoluyla atılmaktadır. 
Vücutta ilaç metabolizmasında gö
revli enzimlerin indüksiyonunu et
kilemekte ve böylece çe5itli primer 
ve konjuge metabolitleri meydana 
gelmektedir. İnsanda «plasma elimi
nasyon yarı ömrünün» yaklaşık ola
rak 50 dakika olduğu gözlenmiştir. 

Sulmazol ile gerek sağlıklı ki
şiler üzerinde, gerekse koroner ar
ter hastalığı ve yüksek tansiyonu 
olan hastalar üzerinde çift - kör 
çapraz (doluple - blind eros - over) 
klinik çalışmaları yapılmıştır. Bu 
çalışmal~ısın sonuçları ilacın vazo
dilatatör ve pozitif inotropik etkile
rini doğrulam1.5tır. Kalp kasının ok
sijen tüketiminde artış gözlenrneıniş 
ve ciddi bir yan etki belirlenme
miştir. Böylece bu yeni ilaç belirti
len koroner, kalp hastalıklarının te
davisinde tavsiyeye de~er görülınüş
tür. Günde üç kez 200 mg. lık oral 
dozun yeterli olacağı kanıtlanmış

tır. Bu yeni kardiyak ajan Biberaclı/ 
Riss, FRG deki Karı Thomae labo
ratuarlarında geliştirilmiştir. 
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