
HAZIRLAYANLAR
ÖMER ÇOPUR
CEMAL ŞENOL

FIRAT AYDOĞAN

SÜRE: 5 TEORĐK 1 PRATĐK DERS SAATĐ
ĐLAÇLAR KONUSU 12. SINIF KĐMYA 
MÜFREDATINDA YER ALMAKTADIR.



HEDEF VE DAVRANIŞLAR

•ĐLACI TANIMLAYABĐLME
•BĐR KĐMYASAL MADDENĐN ĐLAÇ OLMA
SÜRECĐNĐ AÇIKLAYABĐLME
•GÜNLÜK HAYATTA SIKLIKLA KULLANILAN
ĐLAÇLARA ÖRNEKLER VEREBĐLME
•ASPRĐN VE ÖZELLĐKLERĐNĐ ANLATABĐLME



Hepimizin başına gelebilecek acı bir olay APRANAX 
isimli ilaç ile ilgili. Vatandaşın biri, hafta sonu 
arkadaşının evine gidiyor. Başı çok ağrıdığından 
arkadaşı ona bir Apranax veriyor. Vatandaş yutmadan 
önce ilacı ağzında çiğniyor,bir kaç dakika sonra 
şuurunu kaybediyor. Çevresindekileri tanımamaya  
başlıyor.Apar topar hastaneye kaldırıyorlar, orada 
anlaşılıyor ki; sebep beyin kanaması.Nedeni ise,  
doktorların açıklamalarına göre; ağrı kesicilerin, 
özellikle Apranax ve türevlerinin çiğnenmesi ya da 
ağızda bekletilmesi; apranax,aprol,aprowell,naprosyn, 
napradol, kapnax,apraljin, aleve, synax, oprax kisaca 
etken maddesi; (naproksen sodyum olanlar) 
çiğnenince; etken madde beyne çok hızlı nüfuz ediyor 
ve ölümcül sonuçlara yol açabiliyormuş. 







Đlaç Nedir??

•Tıpta kullanılan ve biyolojik
etkinliği olan bir kimyasal maddedir.

•Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı
standart miktarda aktif madde
içeren karışımdır.

•Canlı organizma tarafından
alındığında vücut işlevlerinde
değişiklik yapan maddedir.



ĐĐLALAÇÇLARIN ADLARILARIN ADLARI

Đlaçların çoğunun birkaç ismi vardır. 
Bu isimler :
• Genel isim : Dünya çapında standardize edilmiş, 

ilaçların birleşimi ve hazırlanma usullerini 
anlatan kitaplarda ya da diğer resmi yayınlarda 
listelenmiş olan bir isimdir; antibiyotikler, 
analjezikler, antialerjikler v.b. 



• Ticari isim (markası) : Genellikle 
üretici firma tarafından verilen 
isimdir; ilaçlar değişik üretici 
tarafından pazarlandığında değişik 
ticari isme sahip olabilirler; Aspirin, 
Coraspin, Babyprin vb.

• Kimyasal (jenerik) isim : Đlaçların 
genellikle uzun ve karmaşık olan 
kimyasal adıdır; Asetilsalisilik asit 
(ASA). 

• Örnek : tetrasiklin, çok kullanılan 
antibiyotik türü ilaçtır.



Đlaç endüstriyel kuruluşlarca standart bir 
şekil ve ambalaj içinde ve yapan firmanın 
belirlediği özel bir isimle pazarlanmış tıbbi 
malzemedir.



ĐLAÇ ETKĐSĐNĐN TEMEL ÖZELLĐKLERĐ
• Đlacın etki bakımından en önemli 

özelliği seçiciliktir. 
• Đlaç etkisinin ikinci önemli özelliği 

etkisinin geçici olması ve ilaç
verilmesi kesilince ilaç etkisinin kısa 
bir süre sonra ortadan kalkmasıdır. 

• Đlaç etkisinin üçüncü önemli özelliği 
uygulanan miktara yani doza bağımlı
olmasıdır. 



� Đlaçlar hastalıkların tedavisinde (örn. 
penisilin), 

� hastalıkların önlenmesinde (örn. aşılar),
� hastalıklara tanı koymak (örn; baryum 

sülfat), 
� hastalık semptomlarını ortadan kaldırmak 

(örn; antiasitler) ve
� cerrahi işlemleri kolaylaştırmak (örn; 

anestezide uygulanan kas gevşeticiler) gibi 
amaçlarla kullanılırlar. 



TOKSĐK DOZ

Ölüm meydana getirmeksizin herhangi bir toksik
etki oluşturan doz.

LETAL DOZ

Bir defada ölüm meydana getiren doz.



• Doz, bir defada verilen ilaç miktarıdır.

• Günlük doz bir gün boyunca verilmesi 
önerilen miktarıdır.



BAZI KĐMYASALLAR ĐÇĐN TOKSĐK DOZLAR

Eter fosgen 25ml
Glikol 30 g
Đntektisidler solunum 1-9 g

deri 0.2 g
Benzen solunum 8 mg

sindirim 30g



BAZI KĐMYASALLAR ĐÇĐN LETAL DOZLAR

Anilin 0.2-0.3 g/kg
Arsenik 0.15-0.2 g
Beyaz fosfor 50 g
Gümüş nitrat sindirim 0.6 g
Klor 50 ml/m³ (1 saatte ölüm)
Naftalin sindirim,solunum 2 g
Potasyum permanganat 10-20 g



Đlaçları dört ana kaynaktan elde 
edebiliriz : 

� hayvansal, 

� bitkisel, 

� mineral, 

� sentetik.



Antigribal



Ağrı kesici



Ağrı kesici



Ağrı kesici



antibiyotik



ASPĐRĐN

Aspirin ya da asetilsalisilik asit (kısaca ASA), 
genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan 
ağrıkesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.



Kan seyreltici etkisi vardır ve kalp krizine 
karşı koruma sağlar.
Uzun dönemde az dozaj kullanılır.



Aşırı dozda kullanımı yüzünden her yıl yüzlerce 
kişi ölümcül etkilere maruz kalsa da, genel 
olarak aspirinin faydalı bir ilaç olduğu kabul 
edilir.



Đlaç endüstrisinde önemli bir yeri olan aspirin
nasıl elde edilir? 

Salisilik asit, fenolik OH ve karboksilik 
grupları içeren bir bileşiktir.Eğer bu 
fenolik OH grupları asetillenirse ilaç

endüstride önemli bir yeri olan 
asprin(salisilik Asit) elde edilir.



MADDE VE MALZEMELER

•Salisilik asit
•asetik anhidrid
•Derişik H2SO4
•Asetik asit
•Su
•Erlenmayer
•Termometre

ASPĐRĐN DENEYĐ



DENEYĐN YAPILIŞI

•Kuru Salisilik asit (1.3g) ve asetik anhidrid (2ml) 
kuru bir erlenmayerde karıştırılır.
•Üzerine 2 damla derişik H2SO4 eklenir.
•Su banyosu üzerinde , 50-60 °C ‘de 
15 dakika ısıtılır.
•Ara sıra karıştırılarak soğumaya bırakırılır.
•15 ml su eklenerek karıştırılır ve süzülür. 
•Elde edilen ham aspirin, 
asetik asit/su karışımından kristallendirilir 


