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DEĞERLİ KATILIMCILAR, 
Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresine hoşgeldiniz. 
Bu kongreyi son yıllardaki diğer kongrelerimizden ayıran önemli bir özellik, 
“otel” merkezli değil, “kongre merkezi” eksenli bir kongre olması ve sizlerin 
konaklaması için çok çeşitli seçeneklerin gündeme gelmesidir. Ayrıca başta 
kongre sekreteri Sn. Prof. Dr. Sedef Gidener olmak üzere İzmir ve civar 
illerde görev yapan farmakolog arkadaşlarımızın kongrenin bilimsel prog-
ramı kadar sosyal programını geliştirmek üzere gösterdiği çabalar, “kongre 
merkezi” eksenli kongre düzenlemenin bir avantajı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
2003 yılında düzenlenen 17. Ulusal Farmakoloji kongresinde başlayan bir 
uygulama olan  klinik farmakoloji sempozyumu düzenlenmesi, bu kongre-
mizde de yaşama geçecektir. Ayrıca yeni yaşama geçen klinik toksikoloji 
grubumuz da, grubun ilk aktivitesi olarak 1. Klinik Toksikoloji sempoz-
yumunu düzenleyecektir. Uzun vadedeki beklentimiz, Türkiye’de bilimsel 
arenada farklı bir yeri olan farmakolojinin daha da gelişmesine ve 
derneğimizin kurumsallaşmasına paralel olarak, yeni çalışma gruplarının 
oluşması ve farmakoloji  kongrelerinin, çalışma gruplarının sempozyumla-
rıyla birlikte, bilimsel bir şölene dönüşmesidir. 
Bu duygularla 1. Klinik Toksikoloji sempozyumu, 2. Klinik Farmakoloji 
Sempozyumu ve 18. Ulusal Farmakoloji Kongresine hoşgeldiniz der, hepini-
ze Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu adına en içten iyi  dileklerimi 
sunarım. 
Son olarak, bu kongrenin düzenlenmesi için maddi katkı sağlayan tüm 
kuruluşlara, kongre organizasyonunu üstlenen Symcon Turizm ve Ticaret 
Ltd. Şti.’ne ve kongre organizasyon sorumlusu Nilgün Yılmaz’a, kongrenin 
internet altyapısını yöneten LookUs Bilişim Ltd. Şti.’ne teşekkür ederim. 
 
Prof. Dr. Mehmet Melli 
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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Bilimsel Program 
1. Klinik Toksikoloji Sempozyumu  
28 Eylül 2005, Çarşamba 
Salon A 
08:45-09:00 AÇILIŞ  Dr. Mehmet Melli 
09:00-11:00 PANEL 

KLİNİK TOKSİKOLOJİ NEDİR?  
Başkan: Dr. Yeşim Tunçok 

  

  Klinik Toksikolojinin Dünya'daki 
Durumu 

Dr. Rıdvan Atilla 

  İlaç ve Zehir Danışma Merkezleri  Dr. Yeşim Tunçok 
  Toksikolojik Tanıda Laboratuar 

Desteği  
Dr. Atila Karaalp 

  Teratojenite Bilgi Servisleri Dr. Nuri Kalyoncu 
11:00-11:30  Kahve Molası    
11:30-12:30 KONFERANS   
  " Evidence-Based Medicine In 

Poisonings” 
Dr. John Fowler 

12:30-14:00 Öğle Yemeği    
14:00-15:00  KONFERANS   
  Türkiye'de Antidot Stoğu, Kullanımı 

ve Sağlık Bakanlığı Politikası  
Dr. Turan Aslan 

15:00-15:30  Kahve Molası    
15:30-17:00 PANEL   
  İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNE BAĞLI 

ZEHİRLENMELER  
Başkan: Dr. İsmet Dökmeci 

  

  Sık Rastlanılan Ciddi İlaç Etkileşimleri  Dr. Şule Gök 
  İlaç Etkileşimlerinin Farmakokinetik 

ve Farmakodinamik Temelleri  
Dr. Sibel Ülker 

  Zehirlenmenin İlaç Etkileşimi ile 
İlişkilendirilmesindeki Güçlükler: 
Olgu Değerlendirmeleri  

Dr. Cenk Can  

17:00 KAPANIŞ    
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2. Klinik Farmakoloji Sempozyumu  
28 Eylül 2005, Çarşamba 
Salon B 
09:00-09:10 AÇILIŞ  Dr. Mehmet Melli 
09:10-10:00  KONFERANS   
 "WHO and Rational 

Pharmacotherapy" 
Dr. Kees de 
Joncheere 

10:00-10:20 Ara  
10:20-13:10 SEMPOZYUM   
 RESEPTÖRDEN KLİNİĞE-SEROTONİN 

RESEPTÖRLERİ 
Başkan: Dr. Meral Tuncer 

 

10:20-10:45 Serotonin (5-HT) Reseptörleri ve 
Sinyal Transdükleme Mekanizmaları 

Dr. Meral Tuncer  

10:45-11:10 Migren  Dr. Tülay Kansu  
11:10-11:35  Serotonin Reseptörleri ve 

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 
Dr. Cihan 
Yurdaydın 

11:35-11:55  Kahve Molası    
11:55-12:20 Antidepresan Tedavi ve Serotonin 

Reseptörleri  
Dr. Zeliha Tunca 
Dr. Ayşegül 
Özerdem 

12:20-12:45  Serotonerjik Sistemin 
Farmakogenetiği  

Dr. Atila Bozkurt  

12:45-13:10  Tartışma    
13:10-14:30  Öğle Yemeği   
14:30-16:40 PANEL   
 İLAÇ ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYE 

VE AVRUPA DÜZENLEMELERİ  
Moderatör: Dr. Şule Oktay 

 

14:30-14:40  Türkiye Düzenlemeleri  İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürü 

14:40-14:50  Avrupa Birliğinde Genel ve İlaçla İlgili 
Düzen ve Düzenlemeler  

Dr. S. Oğuz 
Kayaalp 

14:50-15:00  Yeni Düzenlemeler Işığında  
Biyoeşdeğerlik / Biyoyararlanım 
Çalışmaları 

Dr. Aydın 
Erenmemişoğlu 

15:00-15:10  Türkiye'de Klinik Araştırmaların 
Geleceği  

Dr. Uğur Özkutlu 

15:10-15:20  Türkiye'de Klinik Araştırmaların 
Geleceği ve Ruhsatlandırmadaki Yeri  

Dr. Mehmet Yusuf 

15:20-15:50  Kahve Molası   
15:50-16:40  Tartışma   
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18. Ulusal Farmakoloji Kongresi 
28 Eylül 2005, Çarşamba 
17:30  Kongre Kayıt ve Açılış Töreni   
18:30-19:30  AÇILIŞ KONFERANSI  Dr. Şükrü Tül 
19:30-21:00  AÇILIŞ KOKTEYLİ   
 
29 Eylül 2005, Perşembe 
 08:30-09:30  SALON A: KAHVALTILI OTURUM 

Deney Hayvanları Yönetmeliği  
 Dr. Hakan Orer 

09:30-10:15  SALON A: KONFERANS   
  "Protecting the Ischemic 

Myocardium" 
Dr. James M. 
Downey 

10:15-10:45 Kahve Molası   
10:45-12:30  SALON A: PANEL   
 CANLI HÜCREDE YAPI VE 

FONKSİYONUN ÇAĞDAŞ OPTİK 
YÖNTEMLERLE ÖLÇÜMÜ 
Başkan: Dr. Nuhan Puralı 

 

 Fonksiyonel Görüntüleme Teknikleri Dr. Nuhan Puralı 
 Floresan Boyalar Kullanılarak Hücre 

İçi Fizyolojik ve Biyolojik Yanıtların 
Gerçek Zamanlı Olarak Ölçülmesi 

Dr. Mehmet Uğur 

 Mikro Floresans Fotometri Sistemi ve 
Oositlerde pH Derişimlerinin 
Ölçülmesi 

Dr. Şeref Erdoğan 

 Tartışma  
10:45-12:30  SALON B: YUVARLAK MASA 

TOPLANTISI 
 

 FARMAKOLOJİDE BİLİM DİLİ OLARAK 
TÜRKÇE 
Başkan: Dr. Öner Süzer 

 

 Farmakolojide Bilim Dili Olarak 
Türkçe 

Dr. S. Oğuz 
Kayaalp 

 Türkçe Farmakolojik Terimler 
Kılavuzu 

Dr. Öner Süzer 

 Türkçede Terim Türetme Yolları Dr. Yusuf 
Çotuksöken 

 Tartışma  
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12:30-14:00  ÖĞLE YEMEĞİ-POSTERLERİN 

GEZİLMESİ 
SP1-SP26, SP52 
P1-P79 

14:00-15:00 SÖZLÜ SUNUMLAR  
 SALON A S1-S4 
 SALON B S5-S8 
 SALON C S9-S12 
15:00-15:30 KAHVE MOLASI  
15:30-17:00 POSTERLERİN ORAL SUNUMU  
 SALON A 

Kardiyovasküler Farmakoloji 
SP1-SP13 

 SALON B 
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 

SP14-SP21 

 SALON C 
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi 
Endokrin Farmakoloji 
Farmakoepidemiyoloji 
Farmakogenetik 

SP21-SP26, SP52 

 
30 Eylül 2005, Cuma 
08:30-09:30 SALON A: KAHVALTILI OTURUM   
  Etkili Sunum Teknikleri Dr. Zafer Güney  
09:30-10:15  SALON A: KONFERANS    
  "The Pitfalls in Life Style Drugs" Dr. George 

Karakiulakis 
10:15-10:30  KAHVE MOLASI   
10:45-12:30 PANEL C ve D   
10:45-12:30  SALON A: PANEL   
 NİTRİK OKSİD VE SANTRAL SİNİR 

SİSTEMİ 
Başkan: Dr. Turgay Dalkara 

 

 Nitrik Oksid ve Nörodejenerasyon Dr. Turgay 
DALKARA 

 Nitrik Oksidin Anksiyete ve 
Depresyon ile İlişkisi 

Dr. B. Faruk 
ERDEN 

 Ağrı, Nitrik Oksid ve Agmatin  İlişkisi Dr. Aytül ÖNAL 
 Madde Bağımlılığı ve Nitrik Oksid Dr. Tayfun UZBAY 
 Tartışma  
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10:45-12:30  SALON B: PANEL   
 KANTİTATİF FARMAKOLOJİDE 

KAVRAMLAR 
Başkan: Dr. Hakan Gürdal 

 

 Ligand Efikasitesi Dr. H. Ongun 
Onaran 

 Görünür Afinite Sabitlerinin 
Fizyopatolojik Durumlardaki 
Uygulamaları 

Dr. Yusuf Öztürk 

 Kantitatif Farmakolojide Kavramlar; 
Desensitizasyon ve Fizyolojik 
Antagonizma 

Dr. Hakan Gürdal 

 Tartışma  
12:30-14:00  ÖĞLE YEMEĞİ-POSTERLERİN 

GEZİLMESİ 
SP27-SP56 
P80-P156 

14:00-15:00 SÖZLÜ SUNUMLAR  
 SALON A S13-S16 
 SALON B S17-S20 
 SALON C S21-S24 
15:00-15:30 KAHVE MOLASI  
15:30-17:00 POSTERLERİN ORAL SUNUMU  
 SALON A 

Farmakoloji Eğitimi 
Farmakolojik Metodlar 
Gastrointestinal Farmakoloji 
Genitoüriner (Renal) Farmakoloji 

SP27-SP38 

 SALON B 
Enflamasyon 
İskelet ve Düz Kas Farmakolojisi 
Kronofarmakoloji 
Solunum Farmakolojisi 

SP39-SP47 

 SALON C 
Klinik Farmakoloji ve Tedavi 
Toksikoloji 
Diğer Konular 

SP48-SP56 
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1 Ekim 2005, Cumartesi 
09:00-09:45 SALON A: KONFERANS   
  Microlabs for Pharmacologists: 

"Computer Based Courses in 
Pharmacology" 

H. Van Wilgenburg 

09:45-10:00  KAHVE MOLASI   
10:00-10:45  SALON A:  PANEL   
 MEDİKAL BÖLÜMDE VE KLİNİK 

ARAŞTIRMALARDA FARMAKOLOG  
Moderatör: Dr. Şule Oktay  

  

 Klinik Araştırmalarda Farmakolog Dr. Yeşin Üresin 
 Sözleşmeli Araştırma Kurumlarında 

Farmakolog 
Dr. Şule Oktay 

 Pazarlama Bölümlerinde Farmakolog Dr. Melih Gürsoy 
10:45-12:30 SALON A: İŞ TOPLANTISI 

" Ne Olacak Halimiz?" 
TFD Yönetim 
Kurulu 

12:30-13:00  KAPANIŞ  
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1. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 
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PANEL: KLİNİK TOKSİKOLOJİ NEDİR? 
[28.09.2005, SALON A, 09:00-11:00] 
KLİNİK TOKSİKOLOJİNİN DÜNYA’DAKİ DURUMU 
Dr. Rıdvan Atilla*, Dr. Cem Oktay** 
*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 
**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 

Zehir terimi ilk kez İngiliz literatüründe milattan sonra 1230 yıllarında 
içeriği ölümcül olabilen ilaçları veya ilaç dozlarını tanımlamak için 
kullanılmıştır.1 Aslında zehirlenmelerin tarihi binlerce yıl öncesine kadar 
uzanır. Günümüzde de zehirler politikacıların uğradığı saldırılardan 
(Ukrayna’da 2005 yılında yaşanan olay) çevresel sorunlara kadar uzanarak 
insan yaşantısını etkilemektedir. 
Bilinen ilk zehirler bitki özlerinden, hayvan venomlarından ve minerallerden 
elde edilmekteydi. Milattan önce 1500’lerde eski Mısır yazıtlarından olan 
Eber Papiruslarında arsenik, antimon (rastık taşı), kurşun, opiyum, 
adamotu (kankurutan), ağıotu (baldıran), bıldırcınotu (kaplanboğan) ve 
siyanojenik glikozidlerin bulunduğu çok sayıda zehir tanımlanmıştır.2 Tarih 
boyunca çok sayıda bitkisel veya hayvanlara ait zehirlerin okların uçlarında 
kullanıldığı görülmektedir.2 İlk toksikologlardan birisi olduğu düşünülen, 
şair ve tabip olan, Eski Yunanlı Nicander of Colophon’un (M.Ö. 204-135) 
mahkumlar üzerinde hayvan zehirleri ile deneyler yaptığı bilinmektedir. 
Nicander’in Theriaca ve Alexipharmaca şiirlerinin hayvan zehirlerinin 
tedavisi ve bunlara bağlı belirtilerin anlatıldığı, günümüze kadar gelebilen 
en eski toksikoloji yazıları olduğu düşünülmektedir.3 Zehirlenmelere karşı 
bilinen ilk yasal düzenleme MÖ 82’de Sulla tararfından Roma’da dikkatsiz 
ilaç hazırlamaya karşı çıkartılmıştır.3 Özkıyım veya öldürmek aamcı ile zehir 
kullanımına tarih boyuncca da reastlamak mümkündür. Socrates’ın baldıran 
(ağıotu) ,içerek intihar ettiği iyi bilinmektedir.3 Yıllar içinde bitki, hayvan ve 
mineral zehirleri ile geleneksel antidotlar hakkında çok sayıda çalışma 
yapıldığı bilinmektedir. Osmanlı arşivlerinde de bir Osmanlı hekimi olan 
Ahmed Sani’nin 18. yüzyılda Panzehir adlı kitabındabaşta havyan zehirleri, 
ısırılmalar sonucu bulaşan hastalıklar (örn., kuduz) ve antidotlar üzerine 
çalıştığı bildirilmektedir.4 Ayrı bir uzmanlık dalı olarak toksikoloji 18 ve 19 
Yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Analitik toksikolojinin temelleri atılmış, 
gastrointestinal dekontaminasyon yöntemleri ile ilgili deneyimler 
paylaşılmış ve deneyler yapılmıştır. Şüpheli ölümlerin adli 
soruşturmalarında 1900’lerin başında zehirlenmeler de incelenmeye 
alınmıştır. Mesleksel zehirlenmeler de 18. yüzyılda hastalıkların nedenleri 
olarak incelenmeye başlanmıştır.2 
Tıbbi toksikoloji uzmanlığının gelişimi ve zehir kontrol (danışma) 
merkezlerinin rolü İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında başlamıştır. 
İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD’de yeni ilaçların ve kimyasalların ilaç veya 
ev ürünleri çok hızlı bir şekilde geliştiği ve bu maddelerin özellikle intihar 
girişimlerinde sıklıkla kullanıldığı görülür.2 Tüm bu etkenler göz önüne 
alınarak kasıtlı veya kaza ile olan zehirlenmeler için tıp camiası uygun bir 
yanıt sistemini geliştirmek zorunda kalmıştır. Avrupa’da da 1940’ların 
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sonlarında Kopenhag ve Budapeşte’de zehirlenmelere özel hasta yatakları 
ayrılmış ve Hollanda’da zehir danışma hizmeti başlatılmıştır. Amerikan 
Pediatri Derneği’nin 1952’de yayınladığı bir çalışmada çocukluk çağı 
kazalarının %50’den fazlasının kazara olan zehirlenmeler olduğu 
bildirilmiştir. Bu çalışma sonrası 1953’de Şikago’da ilk zehir kontrol merkezi 
açılmıştır. Bu merkez Şikago’daki birkaç tıp okulunun çocuk 
departmanlarının ortak katkısı ile kurulmuş ve ürünlerin bilgilerinin 
toplanması ve hekimlere duyurulasını amaçlanmıştır. 
Daha sonradan açılan merkezler ilk örneğini de model alarak arayan 
hekimlere ilaç ve ev ürünleri hakkında bilgi vermeye başlamış ve tedavi 
önerilerinde bulunmuşlardır. Kayıtlar tutulmaya, koruyucu stratejilerde 
belirlenmeye ve sayıları daha da artıkça arayan halka da bilgi verilmeye 
başlanmıştır. Zaman içinde birbirinden bağımsız davranan bu merkezler için 
standardizasyon çalışmaları gerekli olmuştur. 1962 yılında 462 olan merkez 
sayısı, 1978’de 661 olmuştur. Yarı zamanlı ve deneyimsiz kişilerle hizmet 
sunulması gündeme gelmiştir. Bununla beraber zamanının çoğunu 
zehirlenmelere ayıran bir grup hekim ve sağlık personeli de oratya 
çıkmıştır. Bu kişiler 1958’de Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Derneği’ni 
(American Association of Poison Control Centers) kurmuşlar ve merkezler 
arası iletişimi artırmayı, standartları belirlemeyi ve uygulatmayı, sağlık 
çalışanları ve halka eğitim programları düzenlemeyi hedeflemişlerdir. Başka 
grup Toksikologlara ise 1968 ylında Amerikan Klinik Toksikoloji Cemiyeti’ni 
(American Academy of Clinical Toxicology) kurmuşlar ve hastaların 
tedavisinde akılcı toksikoloji uygulamalarının prensipleri ve ülke bazında 
standart bakımım sağlanması için çalışmışlardır. Bilgilerin toplanması ve 
teknolojinin gelişmesi ile Toxifile ve POISINDEX adlı iki büyük ilaç ve zehir 
veritabanı oluşturulmuştur. Tüm bu gelişmelerle beraber zehirlenmeler ile 
ilgili çeşitli yasalar kabul edilmiştir.2 
Avrupa’da da 1960’larda zehir kontrol merkzelerinin gelişimi başlamıştır 
ancak Amerika Birleşik Devleri’nin aksine güçlü merkezi bir gelişme 
izlenmiştir. 1950’lerin sonunda Paris’te zehirlenmiş hastaların bakımı için 
yataklı üniteler ayrılmıştır. 1963 yılında İngiltere’de Guys Hastanesi’nde 
Ulusal Zehir Bilgi Servisi kurulmuş, aynı yıllarda Edinburg’da Bölgesel Zehir 
Tedavi Merkezi açılmıştır. 1964 yılında ise Fransa Tours’da Avrupa Zehir 
Kontrol Merkezleri Derneği (European Association of Poison Control 
Centers) kurulmuştur.2 
Son 30 yıl içinde tıbbi toksikoloji uzmanlığında değişiklikler olmuştur. Acil 
Tıp Uzmanlığının ve koruyucu tıbbın gelişimi ile daha çok sayıda hekim 
toksikoloji ile ilgilenmeye başlamıştır. 1990’ların başlarında ABD’deki tıbbi 
toksikologların yarısından fazlası acil hekimleri idi. Bu değişiklikle beraber 
toksik maruziyetler akut ve kronik, erişkin ve çocuk, kaza ile olan veya 
kasıtlı, mesleksel ve çevresel gibi çeşitlilik kazanmıştır. Tıbbi toksikolojinin 
tıbbın bir yan dalı olarak gelişimi 1974’de Amerikan Tıbbi Toksikoloji 
Bordu’nun (American Board of Medical Toxicology) kurulması ile 
başlamıştır. Halen toksikoloji üst uzmanlık yeterliği Acil Tıp, Çocuk ve 
Koruyucu Hekimlik bBoardları tarafından verilmektedir. American College of 
Emergency Physicians tarafından 1994 ile 2003 yılları arasında toplam 177 
hekime medikal toksikoloji üst uzmanlığında yeterlik (board) belgesi 
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verilmiştir.5 2000 yılında yapılan anket çalışmasında 21 toksikoloji üst 
uzmanlık eğitimi verilen programdan 1970 yılından sonra 147 kişi mezun 
olmuştur. ACMT üyesi 236 kişiye gönderilen anketin 160’ına yanıt alınmış, 
bu kişilerin 94’ü (%59) üst ihtisas yapmıştır. 4 kişinin 64’ü acil tıp 
uzmanıdır. Toksikolojist olanların çoğu bu büyükbaba tanımı alan ve 
herhangi formal bir eğitim almadan toksikoloji ile ilgilenen kişilerdir.6 
 
Kaynaklar 
1. Oxford English Dictionary, Oxford, Clarendon Press. 
2. Wax PM. Historical Principles and Perspectives. In Goldfrank LR, 

Flomenbaum NE, Lewin NA, eds. Toxicologic Emergencies. 7th ed. NY: 
McGraw-Hill; 2002:1-17. 

3. Timbrell JA. Introduction to Toxicology. London. Taylor& Francis. 
2001:1-5. 

4. Tug R. Poisons and antidotes according to Gunyetu’l Muhassilin and an 
18th century Ottoman pamlplet. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 
2000;6:95-149. 

5. url: http://www.abms.org/Downloads/Statistics/Table4.PDF. ABMS 
Member Boards: Subspecialty Certificates Issued. Accessed July 25, 
2005. 

6. Wax PM, Donovan JW. Fellowship training in medical toxicology: 
Characteristics, perceptions, and career impact. Clin Toxicol 
2000;38:637-642. 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZLERİ 
Dr. Yeşim Tunçok 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Balçova, İzmir, yesim.tuncok@deu.edu.tr 

Zehir Danışma Merkezleri (ZDM) zehirlenmeleri önlemek ve zehirlenme 
olaylarında morbidite, mortalite ve tedavi maliyetini azaltmak üzere acil 
soruları cevaplayan, danışmanlık hizmeti veren, bilgi/veri toplayan, sağlık 
personeline ve topluma yönelik eğitim programları düzenleyen modern 
sağlık hizmeti birimleridir. Bu kuruluşlar zehirlenme tedavisi yanı sıra 
ilaçların klinik etkinliği ve yan etkileri ile ilgili güncel bilgi iletimini hızlı bir 
şekilde sağlayarak akılcı ilaç kullanımı ve hasta tedavisine katkıda 
bulunmaktadır (1-4). Tıbbi alanda özellikle 20.yüzyılın son yarısında ortaya 
çıkan gelişmeler, etkinliği ile birlikte zarar potansiyelleri de yüksek olan çok 
sayıda ilacı tıbbın hizmetine sunmuştur. Bu nedenle etkin ve güvenli ilaç 
tedavisi, bu veri ve bilgilerin çok iyi şekilde ZDM’ler aracılığıyla 
değerlendirilip kullanılmasıyla olasıdır. Diğer yandan çağımızda 
endüstrileşmenin ve hızla ilerleyen teknolojinin yaşadığımız ortama ve 
çevremize soktuğu binlerce kimyasal maddeyle ve ilaçlarla zehirlenmeler ile 
tüm dünyayı ilgilendiren terör olayları, etkin korunma ve tedaviyi 
gerektiren birinci derecede öneme sahip acil durumlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. ZDM’lerin çevre ve iş sağlığı alanındaki işlevi ile kimyasal ve 
biyolojik silahlarla oluşturulacak terör eylemlerindeki etkinliği de 
belirlenmiştir (5-7). 
Dünyada Zehir Danışma Merkezleri 
 
Klinik Toksikolojinin gelişimi ve Zehir Danışma Merkezlerinin kuruluşu İkinci 
Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı çok sayıda 
yeni ilaç ve kimyasal maddenin piyasaya girmesine neden olmuş intihar 
girişimi önemli ölüm nedenlerinden biri haline gelmiştir. Avrupa’da 
1940’ların sonlarında Kopenhag ve Budapeşte’de özel toksikoloji koğuşları 
açılmış ve Hollanda’da Zehir Danışma Merkezi hizmet vermeye başlamıştır. 
Amerika Pediatri Derneğinin 1952’de çocukluk çağı kazalarının % 50’sinin 
zehirlenmeye bağlı olduğunu açıklamasından sonra Amerika Birleşik 
Devletlerinde (ABD)’de Chicago’da 1953’te ilk ZDM açılmıştır. Geçen yıllar 
içinde ZDM’lerin sayısı artmış ve ABD’de 1958’de kurulan AAPCC (American 
Academy of Poison Control Centers), 1968’de kurulan AACT (American 
Academy of Clinical Toxicology) ve Avrupa’da EAPCCT 1964’te kurulan 
(European Association of Poison Control Centres) ZDM’lere standartlar 
getirmişlerdir. Bu arada çocuklarda salisilat zehirlenmelerine bağlı ölümlerin 
% 80 oranında gerilediği belirtilmiştir (8). 
Bugün AAPCC tarafından sertifiye edilmiş bir Zehir Danışma Merkezi’nin 
yıllık başvuru sayısı 38,191 ve çoğu hemşire ve eczacılardan oluşan çalışan 
sayısı 10.9’dur. ZDM çalışanları daha çok Klinik Toksikoloji eğitimi almış 
eczacı ve hemşirelerden oluşmakta ve yıllık sertifika sınavına girmektedirler 
(9). ABD’de Zehir Danışma Merkezleri Derneği (American Association of 
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Poison Control Centers) tarafından yürütülen “Toxic Exposure Surveillance 
System (TESS)” ile tüm Zehir Danışma Merkezlerinden gelen veriler 
toplanıp değerlendirilmekte yıllık raporlar şeklinde yayınlanmaktadır 
(10,11). Avrupa’da ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne bağlı olarak çalışan 
International Program on Chemical Safety (IPCS) tarafından geliştirilen 
INTOX zehirlenmelerde bir veri toplama ve bilgi programı olarak 
kullanılmaktadır (www.intox.org). ABD’de bir Zehir Danışma Merkezinin 
sertifiye edilemesi için gerekli koşullar “American Association of Poison 
Control Centers” tarafından belirlenmiştir (12, Tablo 1). Ayrıca CD-ROM 
teknolojisi ile hazırlanmış bilgi kaynakları kullanıma girmiştir (13). Amerika 
Birleşik Devletlerinde Zehir Danışma Merkezleri danışma üniteleri olup 
tedavi ile direkt ilişkileri olmadığından antidot stokları bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte antidot stoklarının uygunluğundan haberdardırlar (12). 
Zehir Danışma Merkezlerinin maliyet-etkinlik oranları çeşitli araştırmalarda 
değerlendirilmiştir. ABD’de ZDM’e toksik maruz kalımların % 72.5’inin evde 
tedavi edildikleri belirtilmektedir (9). ABD’de Sağlık ve İnsan Servislerinin 
yaptığı bir ekonomik analize göre de Zehir Danışma Merkezlerine yapılan 
her 1 ABD doları harcamanın 7 ABD doları sağlık harcamasını engellediği 
gösterilmiştir (14). Başka bir analizde de Zehir Danışma Merkezlerinin 
zehirlenme nedeniyle ayaktan hasta tedavisini % 24 oranında, hastaneye 
yatış oranının da % 12 oranında azalttığı bulunmuştur. Toplumdaki bireyler 
tarafından her ZDM telefon başvurusunun yaklaşık 175 ABD dolarlık 
harcamayı engellediği de belirtilmektedir (15-18). Yine ABD’de yapılan bir 
araştırmada Zehir Danışma Merkezine danışılan olgularda sağlık 
harcamalarının Zehir Danışma Merkezi danışmanlığı olmayanlara göre çok 
azalacağı hesaplanmıştır (18). 
Türkiye’de Zehir Danışma Merkezleri 
Ülkemizde de hizmet veren Zehir Danışma Merkezleri arasında 24 saat 
hizmet vermeyi sürdüren üç merkez Refik Saydam Hıfzısıhha İlaç ve Zehir 
Danışma Merkezi (http://www.rshm.saglik.gov.tr/zehirdanisma), Dokuz 
Eylül Üniversitesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi 
(http://www.web.deu.edu.tr/zdm) ve Uludağ Üniversitesi İlaç ve Zehir 
Danışma Merkezidir (http://www.zehirinf.uludag.edu.tr). 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma 
Merkezi 
Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde 1993 yılı Ocak ayında hizmet 
vermeye başlamıştır. Merkezimiz deneyimli ve eğitimli hizmet kadrosuyla 
birlikte, tüm birikim ve olanaklarını sağlık personelinin ve toplumun 
hizmetine sunmaktadır. Merkezimiz Klinik Toksikoloji alanında eğitimli ve 
deneyimli tıp doktoru farmakoloji uzmanı, uzmanlık ve doktora öğrencisi 
kadrosuyla zehirlenmeler ve ilaçların istenmeyen yan etkileri konusunda 
sağlık çalışanlarına ve halkımıza telefonla haftanın 7 günü, 24 saat aralıksız 
hizmet vermektedir. 
Amaçları 
İlaç ve Zehir Danışma hizmetini birlikte sunan merkezimizin temel hedef ve 
amacı, toksisite ve tedavi ile ilgili doğru, güncel, kapsamlı ve hızlı 
bilgilendirme hizmeti vererek; etkin ve güvenli ilaç kullanımını sağlamak, 
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zehirlenmelerin önlenmesi, morbidite, mortalite ve tedavi maliyetinin 
azaltılmasını sağlamaktır. 
İşlevler 
Telefonla bildirilen ilaç ve zehir danışma başvurularının yanıtlanması, 
İlaç, etkinlik, toksisite ve tedavi bilgisi istemlerinin yazılı olarak 
karşılanması, 
Tıpta uzmanlık, doktora ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin ilaçlar ve 
zehirlenmeler konusunda eğitimi, 
Sağlık görevlileri ve toplum için eğitim ve bilgilendirmeye yönelik kısa veya 
uzun süreli eğitim programlarının hazırlanması, 
İlaç ve pestisidler başta olmak üzere kimyasal madde ve ürünlerle ilgili 
dökümantasyon hizmetinin yürütülmesi, 
Kimyasal ve biyolojik savaş ajanlarıyla oluşabilecek felaketlerde 
danışmanlık hizmeti verilmesi 
İlaç kullanımı ve zehirlenme profiline yönelik epidemiyolojik çalışmalar 
yapılmasıdır. 
Verilen Bilgi Hizmetine Örnekler 
Maruz kalınabilecek herhangi bir madde hakkında toksisite bilgisi, 
Acil zehirlenme tanı ve tedavisi, 
Aşırı doz ilaç alımında bilgilendirme, 
Tarım ilaçlarının toksisiteleri hakkında bilgilendirme, 
İlaçlara ilişkin genel, özgül veya kapsamlı bilgi, 
Yan etkiler, kontrendikasyonlar ve endikasyonlar hakkında bilgi verilmesi, 
Gebelik ve emzirme döneminde güvenli ilaç kullanımı, 
İlaç etkileşimleri, 
Mesleki/endüstriyel kimyasal madde maruziyetine toksisite bilgisi ve 
danışmanlık hizmeti, 
Kaynak ve Olanaklar: 
Toksikoloji ve klinik toksikoloji ile ilgili süreli yayınlar 
Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji klasik kitapları 
Micromedex® CD-ROM Bilgi Sistemi (DRUGDEX, POISINDEX, REPROTOX) 
programlarını içeren ve her üç ayda bir güncelleştirilen bir CD-ROM sistemi) 
Internet toksikoloji siteleri 
Verilerin bir veri tabanı programına kaydı (Microsoft Access 2000 
(9.0.2812, written by Sedat Capar, 2001) 
24 saat uzman öğretim üyesi süpervizyonu 
Ocak 1993 ile Aralık 2001 Arasında Verilen Hizmetin Analizine 
İlişkin Bazı İstatistiksel Bilgiler 
Merkezimiz sekiz yılda yaklaşık 30,000 başvuruya danışmanlık hizmeti 
vermiştir. Başvuruların büyük bir çoğunluğunun sağlık personeli (% 92) 
tarafından yapıldığı saptanmıştır. 
Bildirilen zehirlenmelerde kadın/erkek oranı 1.6 ‘dır. Olguların % 52’sini 0-
18 yaş arası çocuklar, % 45.9’unu erişkinler oluşturmaktadır. 
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Ağız yolu ile zehirlenmeler en sık görülmüştür (% 89). 
Isırma-sokma sonucu zehirlenmeler tüm zehirlenmelerin % 3’ünü 
oluşturmaktadır. 
Zehirlenme ile ilgili başvuruların % 65’ini ilaçlar (ilaçlarla olan 
zehirlenmelerde özellikle analjezik, antidepresan ve sedatif hipnotikler ilk 
sıralarda yer almaktadır), % 8’ni tarım ilaçları (bunların % 40’ı organik 
fosforlu insektisidlerdir), % 7’sini temizlik ürünleri (özellikle çocuklarda en 
sık karşılaşılan zehirlenme nedeni), % 6’sını kimyasal maddeler (solventler, 
zehirli gazlar, endüstriyel maddeler) % 5’ni ise besinler ile olan 
zehirlenmeler oluşturmaktadır (19, 20, Şekil 1). 
Zehirlenmelere bağlı merkezimize bildirilen ölüm oranı % 0.4’tür. 
Bilimsel Aktiviteler 
Merkezimiz Farmakoloji Anabilim Dalına bağlı olarak çalıştığı için 
laboratuvar olanakları da bulunmakta ve ulusal ve uluslar arası dergilerde 
yayınlanan zehirlenme olguları ile ilgili olgu serileri ve olgu sunumları 
dışında deneysel araştırmalar da yapmaktadır. Ayrıca dönem 5 
öğrencilerinin eğitim programında yer alan 4 günlük zehirlenme task (staj) 
programı merkezimiz sorumluluğunda multidisipliner anlayışla 
yürütülmektedir. 
Sonuç 
Zehir Danışma Merkezleri Klinik Toksikoloji’nin geleceği ve gelişimi için 
olmazsa olmazlardan biridir (Tablo 2). Toplum ve sağlık personeline 
zehirlenmeler konusunda hizmetleri yanı sıra tıp fakültesi öğrencilerinin, 
uzmanlık öğrencilerinin, eczacıların ve hekimlerin eğitiminde de aktif rol 
oynamaktadır. Almanya’dan bildirilen bir yazıda Yan etki bildiriminde 
(farmakovijilans) Zehir Danışma Merkezlerinin katkısının çok önemli olduğu 
vurgulanmaktadır (21). İlaç ve Zehir Danışma Merkezlerinin topluma daha 
yararlı olabilmeleri ve hedeflerine tam olarak ulaşabilmeleri için tıp eğitim 
müfredatlarının ve sürekli tıp eğitiminin bir bölümü olarak yer almaları 
gereklidir. Bu nedenle de Zehir Danışma Merkezleri Tıp Eğitimi veren Tıp 
Fakülteleri içinde yer almalı veya bağlantılı olmalıdır. Ayrıca hizmet 
kalitelerini ve veri tabanlarının güvenilirliğini artırmaları gereklidir (22-24, 
Tablo 3). 
Türkiye’deki Zehir Danışma Merkezleri ulusal ve uluslar arası bağlantıları iyi 
geliştirilen ve veri tabanı sistematik olarak oluşturulan sertifikalı merkezler 
olmalı ve standardizasyon sağlanmalıdır. Türkiye’nin her tarafından ücretsiz 
ve tek numaralı telefon hattı ve internet olanaklarıyla ulaşım önündeki 
engellerin kaldırılması ve zehirlenmeler ile ilaç yan etki bildiriminin zorunlu 
bildirimi için gerekli yasal düzenlemelerle İlaç ve Zehir Danışma Merkezleri 
epidemiyolojik araştırmalar için gerekli verileri toplayabilir hale 
getirilmelidir. Zehir Danışma Merkezlerinin sağlık alanındaki hizmetlerinin 
sürdürülebilmesi için devlet ve endüstriyel desteğin sağlanması gereklidir. 
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Tablo 1. Bölgesel Zehir Danışma Merkezinin sertifiye edilmesi için 
“American Association of Poison Control Centers” tarafından belirlenen 
koşullar (12)  

ZDM zehirlenmelere ilişkin geniş kapsamlı bilgi kaynaklarına sahip olmalı ve 
bunu sürdürebilmelidir. 
ZDM optimal olarak 10,000,000 veya daha az nüfuslu bir coğrafik bölgeye 
hizmet vermelidir.  
ZDM 365 gün ve 24 saat her an telefonla kolayca ulaşılabilen bir hizmet 
sunmalıdır. 
ZDM American Association of Poison Control Centers tarafından yürütülen 
Toxic Exposure Surveillance System (TESS)’e katılması gereklidir.  
ZDM tam gün olarak çalışan, Klinik Toksikoloji konusunda ek bir eğitim 
görmüş eczacı, hemşire ve hekim kadrosuna sahip olmalıdır.  
ZDM’nin zehirlenmelerin konusunda oluşturduğu, kullandığı ve yenilediği 
rehberleri olmalıdır. 
ZDM’nin Klinik Toksikoloji uzmanı bir tıbbi direktörü ve bir organizasyon 
direktörü olmalıdır.  
ZDM’nin işleyen bir kalite geliştirme programı olmalıdır.  
ZDM hem halk hem de sağlık personeline eğitim vermelidir.  
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Tablo 2. Bölgesel Zehir Danışma Merkezlerinin sağlık ve ekonomiye 
katkıları (12)  

Gereksiz acil servis başvuruları ve tıbbi kaynakların gereksiz kullanımında 
azalma 
Acil hasta taşıma (ambulans) trafiğinin azalması  
Zehirlenmelerde evde gereksiz ve zararlı olabilen ilk yardım uygulamalarına 
bağlı istenmeyen etkilerde azalma 
Zehirlenen hastanın tanısı ve tedavisi için gerekli zamanın kısalması 
Toksik maddelere maruz kalımın toplum üzerindeki etkilerinin azaltılması  
Seyrek olarak rastlanan toksik madde içeren ticari preparatların erken 
farkedilmesi, uyarılması ve piyasadan çekilmesi  
Zehirlenen hastanın tedavi girişimlerinde iyileşme sağlanması 
Ev veya işyeri ortamında kaza sonucu oluşan zehirlenmelerin görülme 
sıklığında azalma  
Gebelik sırasında olası teratojen ve toksinlere maruz kalımda azalma  
Hekimlerin, hemşirelerin, ambulans teknikerleri ve diğer sağlık personelinin 
zehirlenmeler ve tıbbi Toksikoloji konusunda eğitimiyle hasta bakımında 
iyileşme  

  

Tablo 3. Zehir Danışma Merkezlerinin iyileştirilebilmesi için gerekli koşullar  

1. Başvuruların önündeki engellerin kaldırılması  
a) Başvuru yöntemlerinde çeşitlilik 
- Telefon 
- Faks 
- Internet ve e-mail 
- Standard mektup 
b) Tek numaralı ve ücretsiz telefon hattı sağlanması 
c) İlaç ve Zehir Danışma Merkezlerinin halk sağlığı üzerindeki rolünün daha 
iyi duyurulması 
d) Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin zehirlenmeler konusunda eğitimi 
e) Zehirlenmelerin bildirim zorunluluğu ile ilgili yasaların çıkarılması 
2. Maruz kalımların gerçek zehirlenme olgularından ayırdedilmesi 
a) Kanıtlanmayan maruz kalımların ayrı kategoriye konulması 
b) Kanıtlanan zehirlenmelerin kesinliğinin saptanması (öyküye, fizik 
muayeneye, laboratuvar testlerine göre  
3. Diğer veri tabanları ile entegrasyon 
a) Standardize edilmiş veri toplama araçlarının kullanımı (ICD kodları gibi) 
b) Hastane, kimyasal madde laboratuarları, yan etki bildirim formları, 
hastane kayıtları, Halk Sağlığı birimleri, endüstriden gelen verilerle 
etkileşimin sağlanması 
4. Verilerin çabuk ve doğru alımı, zamanında analizi ve rapor 
edilmesi 
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TERATOJENİTE BİLGİ SERVİSLERİ 
Dr. Nuri İ. Kalyoncu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Trabzon 

Teratoloji, doğumsal defektleri inceleyen bir bilim dalıdır. Teratojenite 
kavramı eskiden beri bilinmesine rağmen, 20. yüzyılın ortalarına kadar 
uterusun fetusü dış etkenlere karşı koruduğuna inanılırdı. İlk kez 1940’lı 
yılların başında bazı çevresel faktörlerin (iyod eksikliği, kızamıkçık virusu..) 
fetusta konjenital malformasyonlara yol açtığı gözlemlenmiş, 1960’lı yılların 
başında Dünyada “talidomid faciasi” yaşanmıştır. Bu korkunç faciadan 
sonra ilaçların teratojenitesi ile ilgili araştırmalar hız kazanmıştır. 
Kesin olarak teratojen etkisi olduğu belirlenen ilaçların sayısı azdır 
(varfarin, talidomid, valproik asit, alkol, retinoidler...). Ancak her yıl ilaç 
endüstrisi embriyo ve fetus üzerine etkisi bilinmeyen ve bu yüzden gebelik 
sırasında kullanılması önerilmeyen çok sayıda ilacı piyasaya sürmektedir. 
Yeni bir ilaç pazarlanmadan önce üreticiler onun fetus üzerine etkilerini 
gebe kadınlarda hemen hemen hiç test edemezler. Etik sorunlar nedeniyle 
insanlar üzerinde teratojenite çalışmaları yapılamazken, bilgi kaynakları 
hayvan çalışmaları ve klinik gözlemlerle sınırlı kalmakta, ilaçların teratojen 
etkileri konusundaki bilgi açığı giderek artmaktadır. 
Diğer taraftan gebeliklerin çoğu planlı olmadığı için kadınların çoğu gebe 
olduklarının henüz farkına varmadan çeşitli çevresel teratojenlere ve 
ilaçlara maruz kalabilmektedir. Bir araştırmada Kuzey Amerika’da 
gebeliklerin yarısının planlanmadan gerçekleştiği ortaya konmuştur. Yine 
yirmi iki ülkede 148 hastanede doğum yapan yaklaşık 15.000 kadın ile 
yapılan bir uluslararası araştırmada gebelerin %86’sının gebelikleri 
süresince bir veya daha fazla sayıda ilaç kullandığı saptanmıştır. Öte 
yandan ilaca maruz kalan gebelerin endişelerini giderecek ve güven 
verecek açıklamaları yapacak hekimler ve diğer sağlık çalışanları eğitimleri 
sırasında konuyla ilgili yeterli donanımı kazanamamaktadırlar. Gebelikte 
ilaç kullanımı ile ilgili başvurulan kaynakların çoğunda ise; ‘üretici firma 
gebelikte kullanılmasını önermemektedir’, ‘bilgi yoktur’, ‘üretici firma 
potansiyel yararının risklerinden fazla olduğu durumlarda kullanılmasını 
tavsiye etmektedir’, ‘üretici firma dikkatle kullanılmasını önermektedir’, 
‘hayvan çalışmalarında zararlı etkileri gösterilmemiştir; üretici firma 
dikkatle kullanılmasını önermektedir’ gibi muğlak ifadeler bulunmaktadır. 
Konuyla ilgili bilgi açığı ve malformasyonların korkutucu yüzü nedeniyle 
ilaca maruz kalan gebelerin çoğuna hekimler tarafından terapötik abortus 
önerilmektedir. 
İlaçların gebelikte kullanılması konusundaki bilgi eksikliklerini giderilmesi ve 
gereksiz abortusların önleyecek çeşitli kontrol mekanizmaları geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla 1980’li yılların başından itibaren Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa ülkelerindeki büyük sağlık merkezlerinde ‘ilaç danışma 
merkezleri’ ve ‘teratojenite bilgi servisleri (TBS)’ kurulmaya başlanmıştır. 
Teratojenite Bilgi Servislerinin başlıca hedef ve fonksiyonları gebelikte risk 
değerlendirme danışmanlığı, doğumsal anomalilerin önlenmesi için risk 
faktörlerinin tanınlanması ve saptanması, deneyim paylaşımını ve eğitim 
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kursları düzenlenmesini sağlayarak konuyla ilişkin bilgiyi artırmaktır. 
TBS’ler multidisipliner olarak yapılandırılmıştır. Farmakolog/toksikolog, 
genetikçi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, neonatolog, radyolog, 
epidemiyologlar bu yapının içinde görev almaktadır. Doğrudan, telefonla 
veya internet aracılığıyla yapılan başvuruları değerlendirerek hekimleri ve 
hastaları kanıta dayalı olarak bilgilendirirler ve tavsiyelerde bulunurlar. Bu 
amaçla, TBS’lerin ilgili bilgilere erişmesi için bağlı oldukları bir en az bir veri 
tabanı bulunmaktadır. TBS’ler başvuru kayıtlarını tutar ve ileriye yönelik 
izleme yaparlar. 
ABD’de ilk resmi TBS 1979 yılında California eyaletinin San Diego kentinde 
kurulmuş, bilgi gereksinimi arttıkça 1990’lı yıllarda da kuruluşları devam 
etmiştir. Bugün ABD’de ve Kanada’da sayıları 45’i bulan TBS’ler, 
“Organization of Teratology Information Services (OTIS)” adı altında 
işbirliği yapmaktadır. Avrupa’da ise İsrail ile birlikte 28 TBS 1990 yılında 
kurulan “European Network of Teratology (ENTIS)” adı altında aktivitelerini 
sürdürmektedir. OTIS ve ENTIS, TBS’ler arasında iletişimi, ortak bir veri 
tabanına ulaşımı sağlayan ve bilimsel anlamda prospektif gebelik sonuçları 
verilerini toplayan ve araştırma yapan kuruluşlar olarak görev yapmaktadır. 
Bu kuruluşlar aynı zamanda teratoloji bilgilendirmesi ve eğitiminden 
sorumludurlar. 
TBS’lerin çalışmaları teratojenite ile ilgili REPROTOX, REPRORISK gibi veri 
tabanlarının oluşturulmasına katkı sağlamıştır. 
Ülkemizde planlanmamış gebelik oranı ve gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili 
veri olmamasına karşın, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine göre bu oranların 
daha yüksek olduğu tahmin edilebilir. 
Türkiye’de henüz organize olmuş bir TBS yoktur. Bu konuda sadece Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nın bireysel 
çalışmaları söz konusudur. Bu gereksinimi gidermek amacıyla Prof. Dr. 
Yeşim Tunçok’un yürütücülüğünde dört üniversitenin (Dokuz Eylül, Celal 
Bayar, Marmara ve Karadeniz Teknik Üniversiteleri) işbirliği ile bir proje 
Devlet Planlama Teşkilatı’na sunulmuştur. 
 KAYNAKLAR: 
Addis A., Schüler L., Moretti ME., Bonatti M., Koren G. Teratogen 
information services around the world. Maternal-Fetal Toxicology A 
Clinician’s Guide (Koren G, ed.). Basel, Marcel Dekker, 2001: 733-745. 
Koren G,. Pastuszak A., Moretti ME. Teratogen information services. 
Maternal-Fetal Toxicology A Clinician’s Guide (Koren G, ed.). Basel, Marcel 
Dekker, 2001: 746-765. 
Leen-Mitchell M., Martinez L., Robertson J., Carey JC. Mini review: 
Historyof organized teratology information services in North Amarica. 
Teratology. 2000; 61(4): 314-7. 
Clementi M., Di Gianantonio E., Ornoy A. Teratology information services in 
Europe and their contribution to the prevention of congenital anomalies. 
Community Genet 2002; 5: 8-12. 



 22

KONFERANS: EVIDENCE-BASED MEDICINE IN 
POISONINGS  
[28.09.2005, SALON A, 11:30-12:30] 
Dr. John Fowler  
 
Konuşma özeti elimize ulaşmadı. 

 

KONFERANS: TÜRKİYE’DE ANTİDOT STOĞU, 
KULLANIMI VE SAĞLIK BAKANLIĞI POLİTİKASI 
[28.09.2005, SALON A, 14:00-15:00] 
Dr. Turan Aslan 
 
Konuşma özeti elimize ulaşmadı. 



 23

PANEL: İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNE BAĞLI 
ZEHİRLENMELER. 
[28.09.2005, SALON A, 15:30-17:00] 
SIK RASTLANILAN CİDDİ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ 
Dr. Şule Gök. 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı 

İlaçlara bağlı istenmeyen olaylar günümüzde oldukça yaygın görülmekte ve 
gittikçe artan bir maliyet yükünü de beraberinde getirmektedir (1,2). İlaç 
etkileşimleri bu olayların yaklaşık 1/3’nü oluşturur ve yan etkilere göre 
daha çok önlenebilir niteliktedir. Çoklu tedavi, ileri yaş, yüksek komorbitide 
ve terapötik aralığı dar ilaçlarla ciddi etkileşim olasılığı daha yüksektir. İlaç 
etkileşimlerine ait market öncesi çalışmalar oldukça küçük çaplı olduğundan 
ve literatürde sistematik çalışma sayısı az olduğundan yayınlanmış verinin 
çoğu olgu raporlarına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu tür zararlı 
kombinasyonlar ciddi olaylara veya ölüme neden olana kadar bilinmezliğini 
sürdürmektedir. Örneğin, bir kalsiyum kanal blokörü olan mibefradil’in en 
az 26 ilaçla ölümcül etkileşime girdiği gösterilmiş ve markete girdikten bir 
yıl sonra eczanelerden toplatılmıştır. Literatürde 18 yaşındaki Libby Zion’un 
bir MAO inhibitörü olan fenelzin ile tedavi edilmekteyken meperidin 
verildikten birkaç saat sonra ölümü çok iyi bilinen bir öykü olmasına 
rağmen bu ilaçlarla ilgili etkileşimler hala ölüme neden olmaktadır. Bir 
antihistaminik olan terfenadin’in 1985 de markete girmesinden 5 yıl sonra 
ölümcül ilaç etkileşimlerine yol açtığı anlaşılmış, 12 yıl sonra ilaç marketten 
çekilmiştir. 
Presipite edici ilaçlar sözkonusu ilacın emilimini, dağılımını, 
metabolizmasını, atılımını veya klinik etkinliğini değiştirebilirler. İlaçların 
çoğu ya presipitan ya da etkilenen ilaçtır veya her ikisine de sahiptir (3, 4). 
Dolayısıyla riskli ilaç etkileşimlerinden kaçınmak tek başına hafızaya 
güvenilerek yapılacak bir iş değildir. Sorunu hafifletmek için son yıllarda 
gittikçe yaygınlaşan şekilde “software” programları yapılmakta ve sık olarak 
güncellenmektedir. Bu makale de sıklıkla reçete edilen ve ciddi 
etkileşimlere neden olan ilaçlardan söz edilerek konunun akılda tutulmasına 
kısmen de olsa yardımcı olunacaktır. 
Sedatif Olmayan Antihistaminikler 
Terfenadin ve astemizol karaciğerden ilk geçiş etkisine fazla uğrayan 
(>99%) ön ilaçlardır. CYP3A enzimi tarafından aktif ve inaktif 
metabolitlerine dönüşürler. Metabolize olmamış formları kinidin benzeri 
etkiyle kardiyotoksisiteye neden olur. Bu nedenle CYP3A4 inhibisyonu 
yapan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, klaritromisin, 
nefazodon, fluvoksamin, fluoksetin, omeprazol ve yüksek doz kinin (>430 
mg/gün) ile kullanıldığında “torsades de pointes”denilen kardiyak 
repolarizasyonda değişkenlik ve QT uzaması ile karakterli ölümcül 
aritmilere neden olabilirler (5). Loratadin metabolizmasının inhibisyonu 
sedatif ve santral sinir sistemi ile ilgili yan etkilerde artışa neden olurken 
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kardiyak aritmilere neden olmaz. Terfenadinin aktif metaboliti olan 
feksofenadin sitokrom P-450 enzimleri ile metabolize olmadığından önemli 
ilaç etkileşimlerine neden olmaz. Loratadinin kendi başına kinidin benzeri 
etkisi olmadığı için metabolizmasını inhibe eden ilaçlarla kardiyotoksisiteye 
neden olmadığı bildirilmiştir. Setirizin ile birlikte düşük doz teofilin, 
azitromisin, ketokonazol veya eritromisin kullanımı klinik önemi olan bir 
etkileşmeye yol açmamaktadır (6). 
Makrolid Antibiyotikler 
Eritromisin ve klaritromisin CYP3A4 enziminin güçlü inhibitörleridir ve bu 
enzimle metabolize olan ilaçların (terfenadin, astemizol, sisaprid, teofilin) 
metabolizmasını inhibe ederler. Eritromisin terfenadinin plazma düzeyini 
artırarak QT-uzamasına ve fatal “torsades de pointes” türü aritmilere neden 
olabilir. Varfarin ve karbamazepinin metabolizması eritromisin tarafından 
inhibe edilirken, klartiromisin için böyle bir etkileşme bildirilmemiştir. 
Azitromisin CYP3A4 enzimini inhibe etmediğinden bu yolla metabolize olan 
ilaçlarla kullanımının güvenli olduğu düşünülmektedir. 
Teofilin 
Metabolizmasında CYP1A2, CYP2E1 ve CYP3A4 enzimleri rol oynar. CYP3A4 
enzimini inhibe eden ilaçlarla (siprofloksasin, enoksasin, eritromisin, 
klaritromisin, itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, simetidin, omeprazol, 
kinidin, nefazodon, fluoksetin, fluvoksamin, ve sertralin) teofilin dozu 
azaltılmadan kullanılırsa toksisiteye neden olabilir. Teofilinin düşük dozda 
ve 5-7 gün süreyle eritromisin ile birlikte kullanımına bağlı fatal olgular 
bildirilmiştir. Alternatif tedavi, doz ayarı ve plazma düzey izlemi ile bu 
risklerden kaçınmak mümkündür. 
Varfarin 
Varfarine ait ilaç etkileşimlerinde pek çok mekanizma rol oynar. Varfarin 
başlıca CYP2C9 izoenzimi ile metabolize olur. CYP3A4 ve CYP1A2 de 
metabolizmasında yer alır. Antibiyotiklerin neredeyse tümü barsak florasını 
inhibe ederek K vitamini üretimini artırırlar ve varfarinin etkilerini 
potansiyalize ederler. Bazı antibiyotikler (siprofloksasin, klaritromisin, 
eritromisin, metronidazol ve TMP+SMX) varfarin metabolizmasını inhibe 
etmek yoluyla da kanamaların artmasına neden olurlar (7). Bu nedenle 
protrombin düzeyi her gün kontrol edilemeyen hastalarda söz konusu 
ilaçlar kullanılmamalıdır. Asetaminofen (Parasetamol), günde 2 g dan fazla 
bir haftadan uzun süreyle alındığında varfarine hipotrombinemik yanıtı 
artırır. Ağrıyı ortadan kaldıracak daha düşük dozlarda bile önemli etkileşime 
yol açabilir (8). Aspirin, günde 75-100 mg alındığında minör kanamalara, 
günde 2-4 g alındığında ise mayor kanamalara neden olur (9). NSAİ ilaçlar 
varfarini plazma albüminine bağlandığı yerden kovarak kanama riskini 
artırırlar. Özellikle NSAİ ilaç gastropatisi için risk altında olanlarda (65 yaş 
üzeri, petik ülser öyküsü, sitemik streoid tedavisi, ağır sigara içicisi ve 
yüksek NSAİ dozu) bu olasılık artar. Antiepileptik ilaçlardan CYP2C9 
enzimini indükleyenler (fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin) varfarinin 
antikoagülan etkinliğini azaltırlar. Bu ilaçların kesilmesi ise varfarin 
düzeyinin artmasına ve kanamalara neden olur. 
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Antiepileptik İlaçlar 
Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin epilepsi ve diğer hastalıklarda sık 
reçete edilen ilaçlardır. Karaciğerde sitokrom P-450 enzimleri ile metabolize 
olurlar ve kendi aralarında etkileştikleri gibi diğer ilaçlarla da etkileşime 
girerler (10). Valproik asid (VA) CYP2C9’u inhibe ederek fenobarbitalin 
plazma düzeyini artırır, birlikte kullanılacaklarsa fenobarbital dozu % 80 
azaltılmalıdır. Klasik mikrozomal enzim indükleyicisi bir ilaç olan rifampin 
antiepileptiklerin (örneğin fenitoin) serum düzeyini azaltarak nöbet 
olasılığını artırır. Eritromisin ve klaritromisin karbamazepin düzeyini toksik 
düzeye ulaştırabilir. Simetidin CYP2C19 ve CYP2D6 enzimlerini inhibe 
ederek fenitoin ve karbamazepinin yarılanma ömrünü uzatır. Omeprazol 
(CYP2C19 inhibisyonu ile) ve flukonazol (CYP2C9 ve CYP2C19 inhbisyonu 
ile) fenitoin toksisitesine neden olabilir. Fluoksetin (CYP3A4, CYP2D6 ve 
CYP2C19 inhibitörü) ile karbamazepin birlikte kullanılacaksa karbamazepin 
dozu terapötik doz aralığının altında başlatılmalı ve plazma düzeyi sık 
olarak izlenmelidir. 
Lityum 
Terapötik indeksi düşük olan lityumun düzeyi çeşitli ilaçlar tarafından 
değiştirilir. Tiazid türevi diüretikler, NSAİ ilaçlar ve ADE inhibitörleri sodyum 
dengesini değiştirerek lityumun tübüler geri emilimini artırır ve lityum 
toksisitesini kolaylaştırırlar. Bu ilaçlarla birlikte kullanılacaksa lityum dozu 
% 50 oranında azaltılmalı ve plazma düzeyi sıkı bir şekilde izlenmelidir. 
Oral Kontraseptifler 
Antibiyotiklerlerden özellikle rifampin ile birlikte oral kontraseptif kullanımı 
gebelik riskini artırır. Bu durum düşük doz östrojen (35 µg dan az etinil 
östradiol) içerenlerle daha fazla görülür. Diğer antibiyotiklerle oral 
kontraseptifler arasındaki etkileşmeler çok kesinleşmiş değildir. 
Sildenafil 
Fosfodiesteraz tip V’i inhibe ederek nitrik oksidin etkilerini artıran ve erektil 
disfonksiyon için kullanılan bir ilaçtır. Nitratların hipotansif etkisini ileri 
derecede artırarak koroner perfüzyonun azalmasına ve myokard 
infartüsüne neden olabilir. Bu nedenle nitrat tedavisi altındaki hastalarda 
sildenafil kontrendikedir (11). ATP duyarlı potasyum kanal açıcısı olan 
nikorandil ile birlikte de aşırı hipotansiyona neden olduğundan 
kullanılmamalıdır. Alfa blokörler ile birlikte kullanılacaksa günde 25 mg dan 
yüksek dozda kullanılmamalı veya alfa blokörden 4 saat önce veya sonra 
alınmalıdır. Antihipertansif ilaçların çoğu (beta-blokörler, alfa-blokörler, 
diuretikler, ACE inhibitorleri, kalsiyum kanal blokörleri) ile birlikte kullanımı 
aditif etkileşme gösterir ama hipotansif etkide ciddi artış olmaz (12). 
Sildenafil başlıca karaciğerde CYP3A4 enzimi tarafından metabolize 
edildiğinden bu enzimi inhibe eden ilaçlarla kullanılacaksa tedaviye en 
düşük dozda (25 mg) başlanmalıdır. Greyfurt suyu ile sildenafilin 
farmakokinetiği öngörülemeyeceğinden birlikte kullanımından 
kaçınılmalıdır. 
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Statinler 
Bu grupta atorvastatin, lovastatin, serivastatin, fluvastatin, lovastatin, 
pravastatin gibi ilaçlar bulunur. Kolesterol sentezinde ana basamak olan 
HMG Co-A redüktaz enzimini inhibe ederek kolesterolü düşürürler. 
Sitokrom P-450 enzimleri tarafından metabolize edilirler. Tek başına 
kullanıldıklarında olabileceği gibi eritromisin, itrakonazol, niasin veya 
gemfibrozil ile birlikte kullanıldıklarında da serum transaminazlarında 
yükselme, myopati, rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliği gibi toksisite 
bulgularına neden olabilirler. Bu risk doz bağımlı olabildiğinden etkileşime 
girebilecek bir ilaçla birlikte kullanılacaklarında doz 20 mg/gün lovastatine 
eşdeğer olacak şekilde ayarlanmalıdır. Lovastatin varfarini plazma 
proteinlerine bağlanma yerinden kovarak veya hepatik metabolizmasını 
inhibe ederek etkisini potansiyalize eder (13). 
Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSGİ) 
SSGİ ilaçlar son yılların en yaygın kullanılan antidepresan ilaçlarIdır. 
Hemen tümü karaciğerde sitokrom P-450 enzimleri tarafından metabolize 
edilirler. İlaç etkileşimlerine yol açmalarının başlıca nedeni CYP2D6 enzimini 
inhibe etmeleridir. Bu enzim ile metabolize edilen ilaçların başında 
trisiksiklik antidepresan (TAD) lar gelir. TADların fluoksetin (ve diğer 
SSGİlar) ile birlikte kullanımı TAD toksisitesine yol açabilir (14). SSGİ 
ilaçlarla görülen etkileşimin bir diğer önemli sonucu da serotonin 
sendromudur. Başlıca bulguları anksiyete, ajitasyon, konfüzyon, 
hiperrefleksi, myokolonus, diaforezis ve hipertermi olan bu sendrom ilaçlar 
kesilmezse ölümle sonuçlanabilir. Serotonin sendromuna en sık neden olan 
kombinasyon seçici olmayan MAOİ’leri ile birlikte fluoksetin (ve diğer SSGİ 
ilaçlar) kullanımıdır. Fluoksetinin hem kendisinin hem de aktif metaboliti 
olan norfluoksetinin yarılanma ömrü (7-9 gün) uzun olduğundan böyle bir 
etkileşim olasılığı ilaç kesildikten sonra haftalarca sürebilir. Serotonerjik 
etkinliği güçlü olan klomipramin, trazodon gibi antidepresan ilaçlarla da 
görülür. Seçici MAO-B inhibitörü olan selejilin antidepresan olarak kullanılan 
yüksek dozlarda (> 10 mg/gün) seçiciliğini kaybederek fluoksetin ile 
birlikte serotonin sendromuna neden olabilir. Selejilin meperidin ve 
nortriptilin ile düşük dozda kullanıldığında da toksisiteye neden olabilir. 
Seçici MAO-A inhibitörü olan moklobemid ile SSGİ kullanımına bağlı 
serotonin sendromu olgularının (ölümle sonuçlananlar dahil) büyük 
çoğunluğu suisid amaçlı aşırı doz alımlarında bildirilmiştir (15). Ancak 
moklobemid normal dozlarda bile klomipramin ve meperidin ile lullanılırsa 
toksisiteye yol açabilir. Antidepresan ilaç olarak kullanılan St. John’s Wort 
(Hypericum perfaratum - sarı kantaron otu) bitkisinin antidepresan 
etkisinde MAO inhibisyonu da rol oynamaktadır. Bu bitkinin MAOİ’leri ve 
SSGİ ilaçlarla birlikte kullanılmaması konusunda hastalar uyarılmalıdır. 
Opioid mü reseptörlerine zayıf olarak bağlanan ve serotonin geri alımını 
inhibe eden bir analjezik olan tramadol ve antimigren bir ilaç olan 
sumatriptan ile fluoksetin kullanımına bağlı serotonin sendromu 
bildirilmiştir (16,17). Sertralin ile tedavi edilen 12 yaşındaki bir çocukta 
tedaviye eritromisin eklenmesiyle serotonin sendromu gelişmiştir (18). 
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Azol Türevi Antifungal İlaçlar 
Ketokonazol, flukonazol ve itrakonazol CYP3A4 enziminin güçlü 
inhibitörleridir. Ketokonazol ve itrakonazol astemizol ve terfenadin ile 
birlikte kullanılırsa QT-intervalini uzatır ve fatal “torsades de pointes” türü 
artimilere neden olur. Bütün triazol antifungal ilaçlar sisaprid ile birlikte 
kardiyak toksisiteye yol açar. Varfarinin etkilerini artırırlar ve siklosporin 
düzeyini toksik düzeye çıkarabilirler. Flukonazol teofilin toksisitesine yol 
açabilir. 
Omeprazol 
Proton pompası inhibitörü olan omeprazol CYP3A4 enzimini inhibe eder. 
Astemizol ve terfenadin ile birlikte kullanımı QT-intervalini uzatır ve fatal 
torsades de pointes türü artimilere neden olur. Sisaprid ile standart 
terapötik dozlarda kardiyak toksisiteye yol açmaz. Varfarinin etkisini artırır, 
siklosporin ve teofilin düzeyini toksik düzeye çıkarır. Lansoprazol CYP3A4 
enzimini inhibe etmezdiğinden ilaç etkileşimleri açısından daha güvenli bir 
alternatiftir. 
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İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN FARMAKOKİNETİK VE 
FARMAKODİNAMİK TEMELLERİ 
Dr. Sibel Ülker Göksel 
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Bornova, İzmir 

İlaç kullanımına ilişkin morbidite ve mortalite, Amerika Birleşik Devletleri 
gibi sağlık kontrolü yüksek olan gelişmiş ülkelerde bütçeye yılda 136 milyar 
doların üstünde bir maliyet yüklemektedir. Bu para, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin kardiyovasküler ve diabetik hasta bakımına harcadığı paradan 
yüksektir ve maliyetin büyük bir bölümü günde 360, yılda 140,000 ölümle 
sonuçlanan advers ilaç olaylarına bağlanmaktadır. Her 100 hastane 
başvurusunun 6,5’u advers ilaç olayı olarak kayda geçmektedir ve bunun 
da %28’i önlenebilir düzeydedir. Bu yüksek ortalama ölüm oranı gözönünde 
bulundurulduğunda, yaygın advers ilaç olaylarının nasıl ve neden 
oluştuğunu anlamak ve bunları önlemek için geliştirilebilecek stratejiler 
üstünde çalışmak son derece önemlidir. 
Advers ilaç olayları iki ana nedenden kaynaklanmaktadır: ilaç yan etkisi ve 
ilaç-ilaç etkileşimleri. Bir veya daha fazla ilaç bir arada kullanıldığında bir 
ilacın diğerinin etkisini tedavide planlananın dışında azaltması veya 
artırması durumunda ilaç etkileşmesinden söz edilir. Etkileşme; tedavide 
yetersizlikle, farmakolojik etkide bir artışla veya toksik etkiyle 
sonuçlanabilir ve toksik etki fatal olabilir. İlaç etkileşmelerinin gelişimi 
zamana bağlıdır ve öngörülebilirlikleri, dolayısıyla önlenebilirlikleri de 
yüksektir. Önlenebilir ilaç etkileşmeleri tüm advers ilaç olaylarının 1/3’ini, 
ancak advers ilaç olayı maliyetinin yarısını oluşturmaktadır. 
İlaçlar genellikle birden fazla etkiyi birden fazla mekanizma ile meydana 
getirir. İlaç etkileşmesi aynı ilaç kombinasyonunu alan her hastada 
gözlenmeyebilir. Etkileşmeyi oluşturan pek çok faktör vardır; ilacın 
metabolizma hızı, altta yatan hastalığın durumu, hastanın diyeti, yaşı, ırkı, 
ilaç dozu bunlar arasında sayılabilir. İlaçlar arası etkileşmeler oluş 
mekanizmasına göre iki grupta değerlendirilmektedir: farmakokinetik ve 
farmakodinamik etkileşmeler. 
Farmakokinetik Etkileşmeler 
Bu tür ilaç etkileşmeleri, bir ilacın birlikte kullanılan diğer ilacın emilim, 
dağılım, metabolizma veya atılımını değiştirmesi sonucu oluşur. 
Farmakokinetik etkileşmeler ilacın etki yerinden uzakta oluşur; vücut 
sıvılarındaki, dolayısıyla etki yerindeki, ilaç konsantrasyonu değişir. 
Emilim düzeyindeki etkileşmelerde bir ilaç diğerinin uygulandığı yerden 
absorpsiyonunu azaltarak etki yerindeki konsantrasyonunu ve etkisini 
azaltabilir. Bu tip etkileşme genellikle gastrointestinal sistem düzeyinde 
gerçekleşir. Emilim düzeyindeki etkileşmelerin mekanizması farklı olabilir: 
Mide-barsak kanalının motilitesinin değiştirilmesine bağlı etkileşmeler: 
Laksatif-purgatifler barsaktan geçişi hızlandırarak veya antikolinerjikler 
motiliteyi azaltarak ilaç emilimini değiştirebilirler. 
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Mide pH'sının değişmesine bağlı etkileşmeler: H2-blokerler, NaHCO3 gibi 
antasidler mide pH’ını artırarak asidik ilaçların daha fazla iyonize olmasını 
sağlar, dolayısıyla emilimlerini azaltır. 
Mide-barsak kanalı içinde kimyasal veya fiziksel kompleks oluşumuna bağlı 
etkileşmeler: Tetrasiklinler, kolestiramin, aktif kömür, sıvı parafin gibi 
maddeler bu tür etkileşimle bazı ilaçların emilimini azaltabilir. 
Sublingual absorpsiyon düzeyinde etkileşmeler: Bu tür etkileşimin tipik 
örneği antikolinerjiklerin tükrük salgısını azaltarak sublingual nitrogliserin 
tabletlerinin emilimini bozmasıdır. 
Barsak florasını bozarak etkileşme: Geniş spektrumlu antibiyotikler barsak 
florasını bozarak K-vitamini sentezini azaltırlar ve dolayısıyla oral 
antikoagulanların etkisini azaltırlar. 
Barsakta P-glikoprotein ve CYP3A düzeyinde etkileşmeler: Bazı ilaçlar 
(siklosporin, takrolimus gibi) barsak lümenine ilaç atılmasında aracı, taşıyıcı 
bir protein olan P-glikoproteinin ve/veya barsakta ilaç metabolizmasından 
sorumlu sitokrom P450 enzimlerinden CYP3A’nın ekspresyonunu 
indükleyerek ilaçların emilimini bozabilir. 
Dağılım düzeyindeki etkileşmeler klinikte önemli advers ilaç olayına neden 
olmamaktadır. Ancak gözlendiğinde bu tür etkileşmeler aşağıda verilen 
mekanizmalarla gerçekleşebilir: 
Proteinlere bağlanma düzeyinde etkileşmeler: Plazmada albumine bağlanan 
ilaçlardan proteine afinitesi fazla olan ilaç diğer ilacı bağlanma yerinden 
kovar, bağlanma yerinden kovulan ilacın serbest konsantrasyonu artar ve 
etkisi potansiyalize olur. Tipik örnek aspirinle varfarin arasında olan 
etkileşmedir. 
Dokuda bağlanma düzeyinde etkileşme: Bir ilaç diğerini dokudaki bağlanma 
yerinden kovabilir. Kinidin veya amiodaron ile digoksin arasında bu tür birt 
etkileşme söz konusudur. 
Dağılım hacmi düzeyinde etkileşme: Bir ilaç plazma dağılım hacmini 
değiştirerek diğer ilacın serbest fraksiyonunu değiştirebilir. Örneğin oral 
kontraseptifler, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar su-tuz retansiyonu 
yaparak sanal dağılım hacmini artırırlar; furosemid gibi güçlü diüretikler sıvı 
deplesyonu sonucu sanal dağılım hacmini azaltırlar. 
Metabolizma düzeyindeki etkileşmelerde bir ilaç diğerinin 
biyotransformasyonunu sağlayan enzimleri etkileyerek konsantrasyonunu 
değiştirebilir. Farmakokinetik ilaç etkileşmelerinin büyük bir kısmı 
metabolizma düzeyinde gerçekleşmektedir. İlaç metabolizmasının büyük 
oranda gerçekleştirildiği karaciğerde biyotransformasyondan sorumlu temel 
enzimler sitokrom P450 enzimleridir ve metabolizma düzeyinde ilaç 
etkileşmesinde en çok bu enzimlerin etkinliğinin değişmesi aracı 
olmaktadır. 
Sitokrom P450 enzimleri, karma fonksiyonlu oksidazlar veya 
monooksijenazlardır. Karaciğer hücrelerindeki enzimlerin önemli bir bölümü 
mikrozomlar içinde bulunur, karaciğer dışında birçok organ ve dokuda da 
bulunurlar ve büyük oranda hücrelerin pürüzsüz endoplazmik retikulumu 
üzerinde yerleşmişlerdir. Enzimin indirgenmiş şekline bağlanan karbon 
monoksidin absorbsiyon spekturumunda 450 nm de pik yapması nedeniyle 
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bu şekilde adlandırılmışlardır. Karbon monoksit enzime kovalent bağlanır ve 
oksidasyonu inhibe eder. Sitokrom P450 sisteminin peroksidaz özelliği de 
vardır ve yapılarında “hem” grubu bulunur (hemoproteinler). Enzimin aktif 
noktası demir iyonudur. Sitokrom P450 enzim ailesi, çok sayıda enzim ve 
onların izozimlerinden oluşmuştur; bazılarının genetik polimorfları vardır. 
Enzimlerin etkinliği çevresel faktörlere göre bireyler arasında ve aynı 
bireyde de değişkenlik gösterebilir. Sitokrom P450 enzimlerinin 
indüklenebilirlikleri farklıdır. İlaçların metabolizmasına katkı açısından 5 
önemli sitokrom P450 enzimi sayılabilir: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C, CYP1A2, 
CYP2E1. 
İlaç etkileşmesi açısından değerlendirildiğinde, biyotransformasyondan 
sorumlu enzimlerle etkileşme esas olarak iki şekilde oluşmaktadır; 
Enzim indüksiyonu: Bir ilaç diğer ilacın biyotransformasyonuyla ilgili 
enzimlerin sentezini ve dolayısıyla metabolizmasını artırabilir, ilacın kan 
konsantrasyonunu ve etkinliğini azaltır. Bazen ilaç kendi 
metabolizmasından sorumlu enzimleri indükleyerek kendi etkinliğini 
azaltabilir (örneğin barbitüratlar, karbamazepin ve alkol), bu olaya 
“otoindüksiyon” veya “biyokimyasal tolerans” denir. Enzim indüksiyonu 
yapan ilaçlara örnek olarak fenitoin, karbamazepin, barbituratlar, rifampin, 
deksametazon, griseofulvin ve aminoglutetimid sayılabilir. 
Enzim inhibisyonu: Bir ilaç diğer ilacın biyotransformasyonuyla ilgili 
enzimlerin sentezini ve dolayısıyla metabolizmasını inhibe ederek, ilacın kan 
konsantrasyonunu ve etkinliğini artırabilir. Mikrozomal enzim inhibitörü 
ilaçların tipik örnekleri simetidin, kinidin, ketokonazol, eritromisin, 
fluvoksamin, metirapon ve indinavirdir. 
Enzim inhibisyonu veya aktivasyonu dışında metabolizma düzeyinde ilaç 
etkileşmesinin başka mekanizmaları da olabilir. Bir ilaç diğerini metabolize 
eden enzimin sentezini artırmak yani “indüklemek” yerine, onun sadece 
aktivasyonunu sağlayabilir. Örneğin L-dopa ile birlikte piridoksin 
verildiğinde, piridoksin dopa dekarboksilaz enzimini aktive eder ve L-
dopanın etkisini azaltır. Diğer taraftan simetidin, propranolol gibi ilaçlar 
direkt karaciğer kan akımını azaltarak akımla kısıtlı eliminasyon gösteren, 
bir başka deyişle ilk geçişte yüksek oranda metabolize olan, ilaçların 
(lidokain gibi) etkinliğini artırır. 
İtrah düzeyindeki etkileşmelerin ise böbrekten ilaç atılımında aracı 3 temel 
mekanizma üstünden gerçekleşmesi beklenir; glomerüler filtrasyon, tübüler 
sekresyon ve tübüler reabsorbsiyon. Glomerüler filtrasyon düzeyinde 
etkileşmeler klinik açıdan fazlaca önemli değildir. 
Tübüler sekresyon düzeyindeki etkileşmeler: Böbrek tübülüs hücrelerinde 
anyon ve katyonlara özgü iki ayrı aktif transport mekanizması vardır. Asidik 
(anyonik) ilaçlar ve bazik (katyonik) ilaçlar kendi aralarında aynı taşıyıcıya 
karşı yarışırlar. Aynı taşıyıcıya bağlanan iki anyonik ilaç veya iki katyonik 
ilaç birbirlerinin taşıyıcıya bağlanmasını engelleyerek tübüler 
sekresyonlarını engelleyebilir. Bu tür etkileşmenin tipik örneği probenesidle 
penisilinler veya sefalopsorinler arasında olandır; bu ilaçlar anyonik 
taşıyıcıya bağlanır. Probenesid penisilinlerin veya sefalosporinlerin atılımını 
bloke ederek klinik etkinliğini artırır. Klinikte özellikle cinsel temasla 
bulaşan hastalıkların tedavisinde antibiyotik etkinliğini artırmak için bu 
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etkileşmeden yararlanılmaktadır. Ancak benzer etkileşim kombinasyondaki 
bir ilacın plazma düzeylerini artırarak toksik etki görülmesine yol açabilir 
(örneğin amantadin ile kotrimoksazol arasındaki etkileşme). Diğer taraftan 
digoksin gibi bazı ilaçlar proksimal tübüldeki P-glikoprotein pompası 
aracılığıyla aktif olarak ultrafiltrata salgılanmaktadır. Verapamil, kinidin, 
amiodaron gibi ilaçlar P-glikoproteini inhibe ederek digoksin itrahını azalır, 
digoksin entoksikasyonu riskini artırırlar. 
Tübüler reabsorpsiyon düzeyindeki etkileşmeler: İlaçların non iyonize 
şekilleri liposolubilitelerinin yüksek olmasından dolayı kolay emilirler. 
İdrarın asidleştirilmesi veya bazikleştirilmesi yolu ile ilaçların iyonizasyon 
derecesi değiştirilerek tübüler reabsorpsiyonları değiştirilebilir. Amonyum 
klorür, askorbik asid, metiyonin, arjinin HCl gibi ilaçlar idrarı asidleştirerek 
bazik yapıdaki ilaçları iyonize hale getirir ve emilimlerini azaltır. NaHCO3, 
Na-laktat, asetozolamid gibi ilaçlar ise idrarı bazik hale getirirerek asidik 
ilaçların daha fazla iyonize olmasına, dolayısıyla tübüler 
reabsorbsiyonlarının azalmasına neden olur. “Asid veya alkali diürez” olarak 
adlandırılan tübüler reabsorbsiyon düzeyindeki bu etkileşmelerden klinikte 
ilaç zehirlenmelerinin tedavisinde yararlanılmaktadır. 
Toksikolojik olarak değerlendirildiğinde ilacın metabolize olmamış 
fraksiyonu yüksek orandaysa ve terapötik indeksi de dar ise renal 
eliminasyon düzeyinde etkileşme oldukça önemlidir. Örneğin tiazid 
diüretikler lityumun renal klirensini azaltır ve entoksikasyona neden olurlar. 
Farmakodinamik Etkileşmeler 
Bir ilaç diğerinin etkisini; onun etki yeri ve çevresinde etkileşmek, onunkine 
zıt veya aynı yönde bir etki oluşturmak veya onunla kimyasal olarak 
birleşmek suretiyle degiştiriyorsa farmakodinamik bir etkileşmeden söz 
edilir. Bu tür etkileşmede ilacın vücut sıvıları ve plazmadaki konsantrasyonu 
ikinci ilaç tarafından etkilenmez. Klinikte daha çok farmakokinetik 
etkileşmeler karşımıza çıkar ve genellikle farmakodinamik etkileşmeler 
farmakokinetik olanlarla bir arada meydana geldiğinden tek başına 
farmakodinamik etkileşmeyi öngörmek zordur. Farmakodinamik 
etkileşmeden kaynaklanan klinik bir tablo söz konusuysa sıklıkla uygun doz 
ayarlamasıyla tablo düzeltilebilir. 
Farmakodinamik etkileşmeler de iki sınıfta değerlendirilir: 
Antagonizma: Antagonizmada bir ilaç diğerinin etkisini önce de sonra da 
verilse azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Oluş mekanizmasına 
göre antagonizmalar üç türdür; 
Kimyasal antagonizma: Antagonistin agonist ilaçla kimyasal olarak 
birleşmesi sonucu etkisiz hale getirilmesidir. Kimyasal antagonistler 
genellikle zehirlenmelerde antidot olarak kullanılırlar. Heparinle protaminin 
etkileşmesi tipik bir kimyasal antagonizma örneğidir. 
Fizyolojik antagonizma: Bir ilacın etkisinin ayrı bir reseptör veya 
mekanizma ile aksi yönde etki yapan başka bir ilaç tarafından azaltılması 
veya ortadan kaldırılmasıdır. Noradrenalinin vazokonstriktör etkisinin 
nitratlar tarafından baskılanması bu tür etkileşmeye örnek olarak verilebilir. 
Farmakolojik antagonizma: Aynı reseptörle birleşen iki ilaç arasındaki 
antagonizmadır. Reseptör üstünde iki ilaç yarışma halindeyse, her iki ilaç 
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da reversibl bağlanıyorsa ve agonistin konsantrasyonu artırıldığında 
antagonizmanın üstesinden geliniyorsa “kompetetif antagonizma”dan söz 
edilir. Naloksonla morfin benzeri opioid ilaçların etkisinin bloke edilmesi 
kompetetif bir antagonizmadır. Diğer taraftan ortamdaki antagonist 
konsantrasyonuna bağlı olarak reseptörlerin belirli bir yüzdesi irreversibl 
olarak kapatılıyorsa ve antagonistin reseptörden ayrılması söz konusu 
değilse “non-kompetetif antagonizma”dan söz edilir. Bu durumda etkinin 
devam süresi yeni reseptör sentezinin hızına (turnover hızı) bağlıdır. 
Noradrenalinin etkisininfenokisbenzaminle bloke edilmesi nonkompetetif bir 
antagonizmadır. 
Sinerjizma: Bir ilacın diğerinin etkisini artırmasıdır. İki tür sinerjizma 
vardır: 
Sumasyon (aditif etkileşme): Aynı etkiyi oluşturan iki ilacın birlikte 
verildiklerinde oluşturdukları etki, tek başlarına verildiklerinde yaptıkları 
etkilerin cebirsel toplamına eşittir. Basitçe 0.25mg aspirinle 0.25mg 
parasetamol birlikte alındığında oluşan etki, 0.5 mg aspirin veya 0.5 mg 
parasetamolun tek başına alındığında oluşturduğu etkiye eşittir. Bir ilaca 
karşı oluşan yan ve toksik etkileri azaltmak için adiştif etkileşmeden 
yararlanılır. 
Potansiyalizasyon (supra-aditif etkileşme): İki ilacın bir arada 
verildiklerinde oluşturdukları toplam etki, tek başlarına oluşturdukları 
etkilerin toplamından fazladır. Kokainle katekolaminler veya MAO 
inhibitörleri ile efedrin arasındaki etkileşme potansiyalizasyon şeklindedir. 
Bir ilaç diğerinin etkisini reseptörlerinin sıklığını artırarak potansiyalize 
edebilir. Örneğin, tiroid hormon preparatları kalpte β-adrenerjik reseptör 
sıklığını artırarak adrenalinin kardiyak etkilerini şiddetlendirebilir. 
İlaçlar arası etkileşmeler her zaman önemli değildir. Klinikte önemli ilaç 
etkileşmesine girme potansiyeli yüksek olan riskli ilaçlar; doz-yanıt eğrisi 
dik (fenitoin, aminoglikoizdler, vankomisin gibi), terapötik penceresi dar 
(teofilin, digoksin, aminoglikozid antibiyotikler, lityum, hipoglisemikler, 
fenitoin, varfarin gibi), doza bağımlı kinetiği olan (fenitoin, aspirin) ve 
ölçülebilir klinik etki taşıyan (antibiyotikler, siklosporin gibi) ilaçlardır. Bu 
tür ilaçlarda serum konsantrasyonunda küçük bir artış farmakolojik yanıtta 
ve yan etkilerde aşırı artmaya veya toksisiteye kolaylıkla yol açabilir. Bu 
özelliklere sahip ilaçları kullanan hastaların tedaviye yeni ilaç eklenmesi 
durumunda olası ilaç etkileşmesi açısından izlenmesi gerekir. 
Unutulmamalıdır ki, ilaç etkileşmeleri zamanında ve yeterli önlem alınırsa 
önlenebilir. Tedavinin monitorizasyonu ve uygun doz ayarlamasının 
yapılması potansiyel toksisiteyi ortadan kaldıracaktır. 
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ZEHİRLENMENİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ İLE 
İLİŞKİLENDİRİLMESİNDEKİ GÜÇLÜKLER: OLGU 
DEĞERLENDİRMELERİ 
Dr. Cenk Can 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 

Modern tıpta uygun ilacın hastaya göre seçimi, yerinde, zamanında ve 
dozunda kullanımı istenilen etkiyi elde etmede önemli kriterleri oluşturur. 
Ancak, günümüzde ilaç çeşitliliğinin artması ve çok sayıda tedavi 
alternatifinin sunulması beraberinde ilaç kullanımına bağlı zararlı 
etkileşimlerin ve istenmeyen etkilerin de artması sonucunu doğurmuştur. 
A.B.D’de 1977-1997 yılları arasında yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada 
ilaca bağlı olarak yaşamsal tehdit oluşturan durumlar araştırıldığında 
olguların % 50’sinin ilaç yan etkisi, % 35’inin alerjik reaksiyon, % 11’inin 
ilaç etkileşimi ve % 4’ünün ise tedavi ya da kullanım hatasına bağlı olduğu 
saptanmıştır (1). 
Zehirlenme bulguları ile başvuran bir hastada olası bir ilaç etkileşimini 
objektif kriterlere dayandırarak saptamak çok zordur. Herhangi bir toksisite 
durumunda olayın bir ilaç etkileşimine bağlı olduğunun saptanabilmesi 
açısından öncelikle müdahaleyi yapan doktorun bu olasılığı aklına getirmesi 
gereklidir. Toksisite bulgusu ile hastaneye başvuran hastalarda en ciddi 
sorun izlenen toksisite bulguları ile olası bir ilaç etkileşimi arasında ilişki 
kurabilmektir. 
Acil servise başvurular ile ilaç kullanımı arasında ilişkiyi araştıran 
retrospektif çalışmalarda karşılaşılan en büyük sorunun hastanın öyküsünde 
kullanmakta olduğu ilaçların sorgulanmaması olduğu gösterilmiştir(2). Bu 
nedenle hastanın öyküsünde kullanmakta olduğu ilaçların sorgulanması ve 
kişinin ilaç etkileşimi açısından riskli gruplardan birisine girip girmediğinin 
belirlenmesi son derece önem taşımaktadır. 
Olgu 1 
51 yaşında kadın hasta şiddetli halsizlik, senkop, nefes darlığı ve göğüs 
ağrısı şikayeti ile acil servise başvuruyor. EKG’sinde bradikardi (40 atım/dk) 
ve üçüncü derece kalp bloğu saptanıyor. Kreatin kinaz (CK) düzeyi 
>7000U/L. 
Hastaya pacemaker takılıyor, CK yükselmeye devam ediyor (> 40000 U/L). 
Rabdomiyolize neden olabilecek diğer nedenler araştırıldığında 
(tirotoksikoz, enfeksiyon, immun veya hepatik hastalıklar) ilişki 
bulunamıyor. 
Anamnezde uzun süredir (1 yıldan fazla) atorvastatin ve 6 haftadır 
esomeprazol kullandığı, 1 gün önce ise klaritromisin’e (3 x 500 mg) 
başladığı öğreniliyor. Atorvastatin ile esomeprazol ve klaritromisin arasında 
olası bir ilişki düşünülüyor (Esomeprazol P-glikoproteinini inhibe ederek 
atorvastatin’in ilk geçiş eliminasyonunu engelleyebilir?). 
Hasta 26 gün hastanede yattıktan sonra taburcu ediliyor (3). 
Araştırmalarda gerçek bir etkileşimin klinik bulgularını göstermek ve 
gözlenen klinik etki ile ilaç etkileşimi arasında bir neden-sonuç ilişkisi 
kurmak kolay olmadığından olgular genellikle ‘potansiyel’ ya da ‘olası’ bir 
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ilaç etkileşimi olarak değerlendirilmektedir (2). Dahası, araştırmalar ilaç 
etkileşimine bağlı toksisite olasılığının acil serviste hastaya uygulanan 
ilaçlarla daha da arttığını göstermektedir. Heininger-Rothbucher ve 
arkadaşları acil servise başvurdukları sırada ilaç kullanmakta olan 423 
hastayı kapsayan çalışmalarında bu hastaların %3.8’inde ilaç etkileşimi 
saptandığını bildirmişlerdir (4). Öte yandan, hastaların % 69.5’ininin 
tedavilerine acil servise başvuru sonrasında en az 1 ilaç eklendiği ve 
bunlarda ilaç etkileşimi izlenme oranının %5.4’e çıktığı bildirilmiştir. Bu 
etkileşimlere neden olan ilaçlar ise sıklık sırası ile teofilin, makrolid grubu 
antibiyotikler, dijital glikozidleri, nonsteroidal antienflamatuarlar, ACE 
inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerleri olarak saptanmıştır. 
Olgu 2. 
49 yaşında bayan hasta 3 gündür devam eden yüksek ateş ve ağrı 
şikayetiyle acil servise başvuruyor. Piyelonefrit tanısı ile i.v. levofloksasin 
(500 mg/G) ve seftriakson (2 gr/ G) başlanıyor. Bu arada önceden 
kullanmakta olduğu imipramin (50mg/G) ve fluoksetin (10 mg/G) 
tedavisine devam ediliyor. 5 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edilen 
hasta ertesi gün göğüste daralma ve nefes darlığı şikayetleri ile geri 
geliyor. EKG’de QTc intervalinde uzama (509 msan) saptanıyor. 
Levofloksasin kesildiğinde QTc intervali 403 msan.ye iniyor. Hasta 3 gün 
sonra taburcu ediliyor ve kendi doktoru ile imipramin’in kesilmesi 
konusunda görüşmesi öneriliyor. 
(Fluoksetin güçlü bir CYP2D6 inhibitörüdür.İmipramin ise bu enzim 
tarafından metabolize edilir.Fluoksetin birlikte kullanıldığında imipramin 
konsantrasyonunu artırarak QT intervalinde uzamaya neden olabilir. 
Levofloksasin imipramin ile birlikte kullanıldığında bu uzamayı 
artırmaktadır)(5). 
Doktorların potansiyel ilaç etkileşimlerinin hepsini bilmeleri veya 
hatırlamaları olası olmadığından hasta riskinin azaltılması açısından ilaç 
etkileşimlerinin gerçekleşmesi olasılığı yüksek olan risk gruplarını bilmeleri 
önem taşır. 
Etkileşim açısından yüksek risk altında olan hastalar şunlardır (6): 
1. Aynı anda birden fazla ilaç kullanmakta olan hastalar 
Hastanın kullandığı ilaç sayısı arttıkça ilaç etkileşimi oluşma riski de artar. 
Bu ilaçlara reçetesiz kullanılan ilaçlar (Aspirin, asetaminofen gibi), topikal 
olarak kullanılan ilaçlar (Göz damlaları) ve hatta bitki çayları da dahildir. 
2. Belirli bir organ sistemi (böbrek, karaciğer, kalp gibi) ile ilgili 
ciddi problemi olan hastalar 
Bu hastalar genellikle bir veya daha fazla organ sistemiyle ilgili fizyolojik 
rezervlerini kaybetmiş olup genellikle çok sayıda ilaca gereksinim duyarlar 
(Karaciğer, solunum, kalp yetmezlikli hastalar gibi). Bu hastalarda sağlıklı 
bir bireyde normalde geniş bir terapötik aralığa sahip bir ilacın terapötik 
aralığının daralması sık rastlanan bir durumdur. 
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Terapötik Aralığı Dar olan İlaçlar 
Oral antikoagulanlar (Varfarin) 
Antikanser ilaçlar (5 Florourasil) 
Immunsupresif ilaçlar (Siklosporin) 
Antiaritmik ilaçlar (Kinidin) 
Dijital glikozidleri (Digoksin) 
Antikonvülzanlar (Fenitoin) 
Oral hipoglisemik ajanlar (Gliburid) 
3. HIV infeksiyonlu hastalar 
HIV ile infekte hastalar değişik enfeksiyonlar nedeni ile organ yetmezliği 
riski altındadırlar. Ayrıca çok sayıda yeni ve toksik olabilecek ilaç 
kombinasyonları kullanmaları etkileşim riskini artırmaktadır. 
4. Pasif Hastalar 
Hastane dışında tedavi gören çoğu hasta az sayıda ilaç kullanmaları ve 
kendi tedavileri konusunda aktif bir rol oynayabildikleri için ilaç yan etkileri 
veya etkileşimlerinden korunabilirler. Kendi durumu hakkında karar 
verebilme yetisine sahip bu (aktif) hastalar kullanmakta oldukları ilaçların 
yarar/risk oranı hakkında genellikle sağlıklı kararlar verebilmektedir. Ancak, 
bu özelliğe sahip olmayan (pasif) hastalar sıklıkla ilacı neden kullandığını 
dahi bilmemektedir. Psikiyatri hastaları ve yaşlı hastalar bu hastaların 
büyük bölümün oluştururlar. 
5. Yaşlı Hastalar 
A.B.D’de nüfusun %12’sini oluşturan 65 yaş üzeri kişiler acil servise yapılan 
başvuruların %43’ünü, acil servisten yoğun bakıma sevkedilen hastaların 
ise %48’ini oluşturmaktadır. 65 yaş üzeri hastalar aynı zamanda reçete 
edilen ilaçların %30’unu, reçetesiz ilaçların ise %40’ını kullanmaktadır (7). 
Bu istatistikler ilaç etkileşimine bağlı zehirlenmelerin neden en sık yaşlı 
hastalarda oluşabileceğini ortaya koymaktadır. 
Bu faktörler bir arada değerlendirildiğinde özellikle yaşlı hastaların söz 
konusu kriterlere uyduğu ve olası ilaç etkileşimlerine bağlı yaşamsal tehdit 
açısından risk altında olduğu dikkati çekmektedir. 
Hasta açısından yaşamsal tehdit oluşturan ilaçlar araştırıldığında ise; oral 
antikoagulanlar (heparin, varfarin), kanser ilaçları (metotreksat, 5-
florourasil), antiaritmik ilaçlar, dijital glikozidleri, oral hipoglisemik ajanlar, 
antikonvülzanlar (fenitoin), ve immunsupresif ajanların (siklosporin) ön 
sıralarda olduğu görülmektedir (1). 
Zehirlenme bulguları izlenen bir hastada olası bir ilaç etkileşiminin 
saptanması açısından özellikle acil servis hekimlerinin ilaç etkileşimleri ve 
riskli hasta grupları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları ve şüpheli 
durumlarda gerekirse bir farmakoloji uzmanı ile işbirliği yapmaları son 
derece önemlidir. 
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SEMPOZYUM: RESEPTÖRDEN KLİNİĞE 
SEROTONİN RESEPTÖRLERİ 
[28.09.2005, SALON B, 10:20-13:10] 
SEROTONİN (5-HT) RESEPTÖRLERİ VE SİNYAL 
TRANSDÜKLEME MEKANİZMALARI 
Dr. Meral Tuncer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı 

Serotonin (5-HT) yüz yılı aşkın bir süredenberi tanınmasına rağmen, 
modern bilimsel “doğuş”u Dr.Irvin H. Page’in 1948 yılında Science 
dergisinde yayımlanan makalesiyle olmuştur. Daha önce değişik adlarla 
anılan monoamin’e kaynağı serum olduğu ve aktivitelerinden biri 
vazokonstriksiyon olduğu için Page ve grubu tarafından “serotonin” adı 
verilmiştir. 
5-HT’nin büyük kısmı mide ve barsak mukozasındaki enterokromafin 
hücrelerde, kanda trombositler içinde ve SSS’de bulunur. İlaç olarak 
kullanılmaz. Çünkü kan-beyin engelini geçemez. Ayrıca çeşitli dokularda 
bulunan aynı ve/veya farklı reseptörleri aracılığıyla her sistemi, hatta aynı 
sistemin değişik kısımlarını farklı şekillerde etkileyebilir. Diğer bir nokta, in 
vivo olarak uygulandığında refleks etkilere neden olabilmesidir. Deneysel 
çalışmalarda da taşiflaktik etkisi zorluk yaratabilir. 
5-HT’nin bütün dokuların fonksiyonunu etkileyebileceği açısından, 
yıllardanberi, bu maddenin salıverilmesinin artması ile bazı patolojik 
durumlar bağdaştırılmaya çalışılmıştır. Bu ilişki bazı hastalıklar için 
aşağıdaki nedenlerle tam olarak anlaşılamamıştır: 1) 5-HT turnover’ının 
kompleksliği yüzünden 5-HT’nin plazma düzeyinin saptanmasındaki 
zorluklar, 2) 5-HT’nin bilhassa kan damarları üzerine olan etkilerinin 
karmaşıklığı yüzünden, vasküler fonksiyonu genel olarak nasıl 
etkileyebileceğini öngörmenin imkansızlığı, 3) 5-HT’nin, diğer vazoaktif 
maddelerin etkilerini de önemli derecede artırabilmesi, 4) Birçok 5-HT 
antagonistinin selektif etkili olmayıp ayrıca bazılarının parsiyel agonistik 
özelliklerinin olması nedeniyle 5-HT’nin rolünü tayin etmede problem 
yaratması. Son durum ayrıca 5-HT’nin etkileri ile alakalı 5-HT 
reseptörlerinin farmakolojik olarak belirlenmesini de önemli ölçüde 
zorlaştırır. 
Günümüzde artık bir nörotransmitter olarak da kabul edilen 5-HT’nin fazla 
sayıda reseptörü olduğu gösterilmiştir. Nörotransmitterler için reseptörlerin 
ortaya konmasının önemli teorik ve pratik sonuçları vardır. 5-HT gibi bir çok 
fizyolojik ve patolojik olayda rol oynadığı düşünülen bir madde için 
reseptörlerinin tanınması çok önemlidir. Bu sayede bu reseptörleri agonist 
veya antagonist olarak etkileyen ilaçların emezis, migren, anksiyete, 
depresyon, şizofreni, hipertansiyon, periferik damar hastalıkları ve 
bazı gastrointestinal hastalıkların tedavisinde ve ilaç bağımlılıklarında 
yoksunluk belirtilerinin düzeltilmesinde kullanılabilmeleri mümkün 
olmuştur. Bu durum serotonin’in farmakoloji yönünden önemini artırmıştır. 
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1957’de Gaddum ve Picarelli kobay ileumunda 2 farklı 5-HT reseptörü 
bulunduğunu bildirdiler. Düz kas üzerindeki 5HT etkisi dibenzilin 
(fenoksibenzamin) ile bloke edildiği için bu yapılardaki 5-HT reseptörlerine 
D reseptörleri denilmiştir. Nöronlar üzerindekilere ise, morfinle bloke 
edildikleri sanıldığından yanlış olarak, M reseptörleri denilmiştir. Çalışmalar 
ilerledikçe, 5-HT ve noradrenalinin köpek safen veninde bağlanma 
bölgelerinin genel bir reseptör kompleksinin farklı noktaları olduğu 
bildirilmiş, alternatif olarak bu iki maddenin farklı iki reseptörle 
etkileşebileceği ileri sürülmüştür. Daha sonra reseptöre bağlanmayı ölçen 
tekniklerin ilerlemesi ile santral sinir sistemi (SSS)’nde iki farklı 5-HT 
reseptörünün bulunabileceği gösterilmiştir. Takip eden yıllarda yapılan 
araştırmalar sonucunda, bugün 5-HT reseptörlerinin 7 tipi olduğu (5-HT1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7) ve 5-HT1 reseptörlerinin 5HT1A, 1B, 1D, 1E, 1F olarak adlandırılan 5 alt 
tipinin, 5-HT2 reseptörlerinin ise 5-HT2A, 2B, 2C olmak üzere 3 alt tipinin 
olduğu bildirilmiştir. Bu reseptörler SSS’de ve periferik dokularda 
bulunurlar. 
5-HT1 reseptörlerinden 5-HT1B ve 5-HT1D alt tiplerinin tek bir reseptör 
olduğu anlaşılarak 5-HT1B/1D alt tipi olarak adlandırılmıştır. 5-HT1C 

reseptörünün de daha sonra 5-HT2C ile aynı olduğu saptanmıştır ve bunlara 
5-HT2/1C reseptörleri adı verilmiştir. 5-HT direkt etkisiyle, iskelet 
kaslarındaki damar yatakları hariç, diğer damar yataklarında konstriksiyon 
yapar, bu etkisini genellikle damar düz kaslarının 5-HT1 ve/veya 5-HT2 
reseptörlerini aktive ederek yapar. 5-HT’nin vazokonstriktör etkisinde 
damar düz kasları üzerindeki α1-adrenerjik reseptörlerini aktive etmesi ve 
ayrıca endojen vazokonstriktör maddelerin etkisini potansiyalize etmesi de 
rol oynar. 5-HT’nin bazı damar yataklarında neden olduğu vazodilatör etkisi 
kısmen, damar endotelinden 5-HT1 reseptörleri aracılığı ile nitrik oksit 
salıverilmesine bağlıdır. 5-HT2 reseptörleri damar düz kaslarından başka 
barsak düz kasında da bulunurlar ve 5-HT’nin direkt kasıcı etkisine aracılık 
ederler. 
 Damar konstriksiyonundan sorumlu olan 5-HT1 reseptörlerinin damarsal 
yapılarda eskiden sanıldığından daha yaygın olarak bulunduğu 
gösterilmiştir. Migren nöbeti tedavisinde kullanılan sumatriptan 5-HT1B/1D 
reseptörlerini aktive ederek damarları büzer. Beyinde limbik sistemdeki 
nöronların 5-HT1A reseptörlerini aktive eden buspiron anksiyolitik ilaç olarak 
kullanılır. 5-HT1A reseptörlerin aktivasyonu enterik sinir sistemi nöronlarını 
yavaş olarak depolarize etmek suretiyle uyarır. Periferde, serotonerjik 
nöronlar enterik sinir sistemini oluşturan myenterik pleksus (Auerbach 
pleksusu), submukozal pleksus ve mukozanın lamina propria’sında yoğun 
olarak bulunurlar. 5-HT, adrenerjik ve kolinerjik sinir uçlarında bulunan 5-
HT1 presinaptik reseptörleri aktive ederek bu uçlardan nöromediyatör 
salıverilmesini azaltır. 
5-HT3 reseptörler vagal (ekstrinsik) aferent sinir uçları, intrinsik primer 
aferent nöronların uçları, myenterik ara nöronlar ve sekretomotor nöronlar 
üzerinde bulunur. İyonotropik reseptörlerdir. Periferik ve SSS nöronlarında 
bulundukları hücrenin hızlı şekilde depolarize olmasına neden olurlar. 
Antiemetik olarak kullanılan ondansetron ve benzeri ilaçlar 5-HT3 
reseptörlerinin selektif antagonistidir. 5-HT sempatik gangliyonları, 5-HT2A 
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ve 5-HT3 reseptörler aracılığı ile stimüle eder. Kemoreseptörler ve 
baroreseptörleri de stimüle eder. 5-HT’nin aferent sinir ucu stimülasyonuna 
bağlı diğer bir etkisi Bezold-Jarish etkisidir. 5-HT’nin beyinde kolinerjik ve 
noradrenerjik sinir uçlarında asetilkolin ve noradrenalin salıverilmesini 5-
HT3 reseptörleri aracılığı ile artırdığı gösterilmiştir. 5-HT’nin sinirsel yapılar 
üzerinde 5-HT reseptör aracılığı ile olan stimülan etkilerine karşı çabuk 
desensitizasyon oluşur ve 5-HT’ye cevap azalır veya ortadan kalkar. 
Bir çok periferik yapıda bulunan 5-HT4 tipi reseptörler ikinci ulak yaklaşımı 
ile tanımlanmışlardır. Bu reseptörlerin beyinde, mide-barsak kanalında, 
kalpte bulunduğu gösterilmiştir. 5-HT4 reseptör agonistleri olan sisaprid, 
metoklopramid ösofagusun alt kısmını ve mide fundusunu gevşetirler, 
antrumu uyarıp mide boşalmasını hızlandırırlar (prokinetik etki). İlginç 
olarak bu ilaçlar 5-HT3 reseptörleri üzerinde antagonist özellik gösterirler. 
5-HT4 reseptör agonistleri ince barsağın ve kolonun peristaltik hareketlerini 
hızlandırırlar ve barsak içeriğinin geçiş süresini kısaltırlar. Kabızlığın 
egemen olduğu irritabl kolon sendromunun tedavisine yeni giren tegaserod 
ve aynı indikasyonda halen denenmekte olan prulakoprid’den birincisi 5-HT4 
reseptörler üzerinde parsiyel agonist ve ikincisi agonist etki yapar. 
5-ht5 bağlanma bölgelerinin varlığı radyoligand bağlanma yöntemleri ile 
gösterilmiştir ancak fizyolojik fonksiyonları bilinmediği için henüz gerçek 
reseptörler olarak tanımlanmamıştır. 5-ht1E için de bu durum geçerlidir. 5-
ht5 ‘in iki alt-tipi (5-ht5A ve 5-ht5B) klonlanmıştır. 
5-HT6 reseptörlerinin SSS’de asetilkolin salıverilmesinin modülasyonunda 
rol oynayarak kolinerjik sistemin baskı altında tutulmasına aracılık ettiği 
düşünülmektedir. İnsanda hipokampus, frontal korteks ve striatumda 
bulunan 5-HT6 reseptörlerinin blokajı çiğneme, esneme ve lökomotor 
hareketlerde azalmaya neden olmaktadır. 5-HT7 reseptörlerinin ise limbik 
sistemde, talamusda, raphe nukleuslarında ve sempatik gangliyon 
hücrelerinde bulunduğu bildirilmiştir. Periferde düz kas (kan damarları, 
gastrointestinal kanal) gevşemesinde rol oynadığı gösterilmiştir. 
Antipsikotik bir ilaç olan klozapin’in 5-HT2A/2C reseptörlerinin agonisti olduğu 
gibi, 5-HT6 ve 5-HT7 reseptörlerine de yüksek derecede afinite gösterdiği 
bildirilmiştir. 
5-HT reseptörleri sinyal transdükleme mekanizmaları: Serotonin 
reseptörleri, 5–HT3 reseptörler hariç, G proteini ile ile kenetlenen yedi 

transmembranal segmentli (heptahelikal) reseptörlerdir. 5–HT3 

reseptörü; nikotinik reseptörler, GABAA, glisin ve glutamat NMDA 

reseptörleri gibi bir iyon kanalının intrinsik bir kısmını oluşturur. 5–HT3 

reseptörler membranda sodyum kanalı ile direkt kenetlenmiştir, başka bir 
deyişle kanal molekülünün bir parçasıdır. 5–HT3 reseptörlerin aktivasyonu, 

sodyum kanalını açarak nöronlarda ve sinir uçlarında hızlı depolarizasyon 
yapar. Diğer serotonin reseptörleri membranda bir G proteini aracılığı ile 
genellikle, ikinci ulak sentez eden enzimlere kenetlenirler. Ancak 5-HT1A 

reseptörler bazı nöronlarda G proteini aracılığı ile bir iyon kanalına (K+ 
kanalı) indirekt olarak kenetlenmiştir. Diğer bazı yerlerde ise adenilil 
siklaza kenetlenirler; bu reseptörlerin aktivasyonu, K+ konduktansını 
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artırarak veya adenilil siklazı inhibe ederek presinaptik ve postsinaptik 
inhibisyon yapar. Diğer 5–HT1 alt–tipleri de adenilil siklazla onu inhibe 

edecek şekilde kenetlenmişlerdir. 5–HT4, 5–HT6 ve 5–HT7 reseptörler ise, 

G proteini aracılığı ile adenilil siklazla onu stimüle edecek şekilde 
kenetlenmişlerdir. 5–HT2 reseptörler diğerlerinden farklı olarak membranda 

fosfoinozitidaz (fosfolipaz C) ile kenetlenirler. Bu reseptörlerin aktivasyonu 
fosfatidilinozitol 4,5–bifosfatın adıgeçen enzimle hidrolizi sonucu 
sitoplazmada iki ikinci ulak (inozitol trifosfat ve diasilgliserol) oluşturur. 
Bunun sonucu eksitasyon (düz kasların kasılması gibi) olur. 
Etilendiamin türevi antihistaminikler, fenotiazin türevi nöroleptik ilaçlar, 
fenoksibenzamin ve diğer bazı α–adrenerjik reseptör blokörleri, amitriptilin, 
nortriptilin ve imipramin gibi antidepresan ilaçlar ve verapamil gibi bazı 
kalsiyum antagonistleri de serotonin’in parsiyel agonisti veya tam 
antagonisti niteliğindeki non–selektif blokörlerdir. 5–HT2 antagonisti 

ilaçlardan mianserin depresyonun, klozapin, olanzapin ve risperidon 
şizofreninin ve naftidrofuril periferik hastalıkların tedavisinde kullanılır; bu 
ilaçların serotonerjik reseptörler dışında kalan etkileri de vardır. 
KAYNAKLAR 
Alexander SPH, Mathie A, Peters JA. 5-hydroxytryptamine (5-HT). Guide to 
Receptors and Channels’de. Brit. J. Pharmacol. 141(S1): S 36-37, S 69, 
2004 
Curro FA, Greenberg S, Verbeuren TJ, Vanhoutte PM. Interaction between 
alpha adrenergic and serotonergic activation of canine saphenous vein. J. 
Pharm. Exp. Ther. 207:937-49, 1978. 
Emre S, Erdem SR, Tuncer M. Does serotonin relax the rat anococcygeus 
muscle via the 5-HT7 receptors? Naunyn Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 
362:96-100, 2000. 
Gaddum IH, Picarelli ZP. Two kinds of tyrptamine receptor. Br. J. 
Pharmacol. 12:323-8, 1957. 
Gerhardt CC, Van Heerikhuizen H. Functional characteristics of 
heterologously expressed 5-HT receptors. Eur. J. Pharmacol. 334:1-23, 
1997. 
Peroutka ST, Synder SH. Multiple serotonin receptors: Differential binding 
of (3H)5-hydroxytryptamine, (3H) lysergic acid dietylamine and (3H) 
spiroperidol. Molec. Pharmacol. 16:687-99, 1979. 
Rapport MM, Green AA, Page IH. Crystalline serotonin. Scince 108:329, 
1948. 
Tuncer M, Doğan N, İlhan M, Kayaalp S0. Serotonin-induced contraction of 
canine saphenous vein: Mediation by 5-HT1 receptors. Arch. int. 
Pharmacodyn. Ther. 274:305-312, 1985. 
Tuncer M, Doğan N, Oktay Ş, Kayaalp S0. Receptor mechanisms for 5-
hydroxytryptamine in isolated human umblical artery and vein. Arch. int. 
Pharmacodyn. Ther. 276:17-27, 1985. 



 45

Tuncer M, Vanhoutte PM. Role of prostanoids in the increased vascular 
responsiveness and delayed tachyphylaxis to serotonin in the kidney of 
spontaneously hypertensive rats. J. Hypertension. 9:623-629, 1991. 
Yıldız O, Tuncer M. The amplification of responses to sumatriptan by 
various agonists in rabbit isolated iliac artery. J. Cardiovasc. Pharmacol. 
25:508-510, 1995. 
Yıldız O,Çiçek S, Ay İ, Demirkılıç U, Tuncer M. Hypertension increases the 
contractions to sumatriptan in the human internal mammary artery. Ann. 
Thorac. Surg. 62:1392-1396, 1996. 
Yıldız O,Çiçek S, Ay İ, Tatar H, Tuncer M. 5-HT1-like receptor mediated 
contraction in the human internal mammary artery. J. Cardiovasc. 
Pharmacol. 28:6- 



 46

MİGREN 
Dr. Tülay Kansu 
Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 

Migren genellikle başın tek tarafında, zonklayıcı özellikte, bulantı, kusma ile 
birlikte ve ataklar şeklinde gelen periodik başağrılarıdır. Ağrı 4 ila 72 saat 
sürer, baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle artar, hastanın ışıktan ve sesten 
rahatsız olma özelliği vardır. Auralı tipinde ağrı başlangıcında görme 
ve/veya diğer nörolojik fonksiyon bozuklukları olur. Toplumda görülme 
sıklığı erkeklerde % 7, kadınlarda % 18 dir. Ailevi olma özelliği vardır. 
Klinik tiplerine göre 7 ana grupta sınıflandırılmıştır: 
1. Aurasız migren 
2. Olası aurasız migren 
3. Auralı migren 
4. Olası auralı 
5. Migrene eşlik eden çocukluk çağı periodik sendromları 
6. Retinal migren 
7. Migren komplikasyonları 
Migren patofizyolojisinde, bazı dış etkenlerin (hormonal, stress ve diyet 
gibi) genetik olarak yatkın kişilerde atakları başlattığı, noradrenerjik ve 
serotonerjik sinir liflerini uyararak intrakranial damarların 
vazodilatasyonuna, trigeminal sinirin uyarılmasıyla inflamatuar 
nöropeptidlerin salınmasına, sonuçta vazodilatasyon, inflamasyon ve 
ağrının oluşmasına yol açtığı kabul edilmektedir. 
Migren ve serotonin (5-HT) ilişkisini düşündüren kanıtlar 30 yıldan beri 
bilinmekle birlikte bu bilginin tedaviye yansıması son 10 yılda mümkün 
olabilmiştir. İdrarda serotoninin başlıca metaboliti olan 5 hidroksi indol 
asetik asitin (5HIAA) atılımının artmış olması, ayrıca migren atağının 
başlangıcında trombositlerdeki 5-HT düzeyinin hızla düştüğünün 
gösterilmesi bu ilişkiyi destekleyen bulgulardır. 
Metiserjid, siproheptadin, pizotifen, amitriptilin, propranolol gibi migren 
profilaksisinde kullanılan bazı ilaçlar ise serotonin antagonistidirler. 
Metiserjid, siproheptadin ve pizotifen 5-HT 2B ve 5HT2C reseptör 
antagonisti olarak etkimektedir. 
5-HT düzeyinin azalması migren atağını başlatabilirken, intravenöz 5-HT ile 
akut migren atağı sonlandırılabilir. Rezerpin (bir 5 HT salgılatıcısı ve 
tüketicisi) ve m-klorofenilpiperazine (mCPP-bir serotonin agonisti) gibi 
serotonerjik ilaçlarla migren başağrıları tetiklenebilir. İntravenöz 5-HT 
gözlemleri sonucunda, selektif vazokonstriksiyondan sorumlu olan 5-HT 
reseptörü belirlenmiş ve bu gözlemler atak tedavisinde etkin bir ilaç olan 
sumatriptanın ve daha sonra diğer triptan grubu ilaçların (zolmitriptan, 
eletriptan, naratriptan, rizatriptan) geliştirilmesine yol açmıştır. Triptanlar 
serotonin reseptörlerinin bazılarında etkilidir. 5-HT 1B/1D reseptörlerine 
agonist etki en fazla ilişkili gibi görünmektedir. 1D ve 1F grubu ile yapılan 
çalışmalar umut verici olmakla birlikte henüz tedavi amacıyla 
kullanılmamaktadır. 
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SEROTONİN RESEPTÖRLERİ VE GASTROİNTESTİNAL 
SİSTEM HASTALIKLARI 
Dr. Cihan Yurdaydın 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı 

Bu konu, barsak-beyin aksı ve karaciğer beyin aksı olmak üzere, iki ana 
başlık altında incelenecektir. 
Barsak beyin aksı: 
Barsakların motor, sensoryel ve sekretuvar aktivitelerinin, santral sinir 
sitemi (SSS), otonom sinir sistemi (OSS)ve enterik sinir sistemi (ESS) 
arasında koordine, iki yönlü ilişkilerini ifade eder. ESS, gastrointestinal 
kanal içersinde motor aktivite, sekresyonlar ve mikrosirkülasyonu kontrol 
eden ve barsak duvarı içinde yer alan nöron topluluğunu içerir. ESS, tüm 
spinal korddaki sayıya yakın nörondan meydana gelir ve her ne kadar SSS 
ve OSS müdahele veya modifikasyonuna açık olsa da, esas anlamda 
bağımsız hareket eder; ESS’e küçük beyin veya ikinci beyin denmesi 
bundandır.  
Barsak submukozasında ve miyenterik pleksusda yer alan internal primer 
afferent nöronlar barsak aktivitesinin internal monitör ve düzenleyicisi 
olarak rol alırlar. Bu nöronlarla, barsağın kas, sekretuvar ve vasküler 
hücrelerinin ilişkilerinde ve iki yönlü beyin-barsak kommünikasyonlarında 
pek çok nörotransmitter ve nöromodülatuvar görev alır ki, bunlar arasında 
en büyük öneme haiz olan serotonindir. İnsan vücudundaki serotonin’in 
yaklaşık %90’ı barsak mukoazasındaki enterokromafin hücrelerde bulunur. 
Serotonin gastrointestinal sistem ve özellikle de alt gastrointestinal sistem 
foksiyonlarının düzenlenmesinde önemlidir, bu fonksiyonlarını da başlıca 5-
HT1p, 5-HT3 ve 5-HT4 reseptör subtipleri aracılığı ile yapar. 5-HT3 
reseptörleri barsak peristaltik aktivitesi ve ağrı sinyallerinin barsaktan 
beyne gidişinde rol alır. 5-HT4 reseptörleri aktivasyonu ise barsak 
peristaltik aktivite ve sekresyonunu arttırır. 
Barsak beyin aksı ve hastalıklar: 
5-HT3 ve 5-HT4 reseptör ligandları yukarda sayılan özellikleri nedeni ile son 
yıllarda irritabl barsak sendromu tedavisinde önemli bir çığır açmış 
görünüyorlar. Özellikle 5-HT4 reseptörü agonisti tegaserod, konstipasyon 
ağırlıklı irritabl barsak sendromu tedavisinde yararlı görünmektedir. Yakın 
zamanda yapılan ve 2000’li yılların başlarında yayınlanan, çift kör, 
randomize, ülkemizden merkezlerin de katıldığı multisantrik kontrollü 
çalışmalarda plaseboya üstün bulunmuş ve halen bu endikasyonla 
kullanılmaktadır. Daha seyrek görülen diyare ağırlıklı irritabl barsak 
sendromunda ise 5-HT3 reseptör antagonisti alosetron’un yapılan çeşitli 
plasebo kontrollü, çift kör, randomize çalışmalarda etkinliği gösterilmiş, 
karın ağrısı, karın şişkinliği ve acil defekasyon ihtiyacı gibi semptomlarda 
düzelme veya gerileme temin edilmiştir. Alosetron 2000 yılında Amerika’da 
ruhsat almış, fakat konstipasyona bağlı ciddi yan etki ve iskemik kolit 
vakalarının bildiriminden dolayı aynı yıl ilaç firması tarafından piyasadan 
geri çekilmiştir. 2002 yılı sonunda ise endikasyon sınırı daraltılarak tekrar 
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Amerika’da piyasaya sürülmüştür. Alosetron’un Türkiye’de ruhsat alma 
girişimi olmamıştır. 
Karaciğer-beyin aksı 
Karaciğer-beyin ilişkisi akut, subakut ve kronik karaciğer yetmezliği 
seyrinde gelişebilen hepatik ensefalopati nedeni ile bilinmekteydi. Son 
yıllarda karaciğer hastalıklarının semptomları arasında yer alan kaşıntı ve 
halsizliğin de SSS orjinli olabileceğinin kanıtları var. Dolayısıyla karaciğer 
hastlıklarının bu üç farklı davranışsal semptomatolojisinde santral orjinli bir 
patogenez üzerinde durulmaktadır. Her üç tabloda serotoninerjik sistemin 
az veya çok katkısının olduğu düşünülmektedir. Bir nörotransmitter olarak 
serotonin’in beslenme davranışı ve uyku ritmiile ilişkilidir, anksiete ve 
depresyon tablolarının oluşmasında önemli etkisinin olduğunun kanıtalri 
vardır. 
Karaciğer beyin aksı ve karaciğer hastalıkları semptomları: 
Hepatik ensefalopati: Karaciğer hastalıkları sırasında ancak psikometrik 
testlerle ayırt edilebilen SSS fonksiyon bozukluğundan ağrılı uyaranlara 
cevap vermeyen derin komaya kadar ilerliyebilen bir spektrumu kapsar. 
Serotonin’in özellikle HE’nin erken evrelerinde görülen beslenme alışkanlığı 
değişiklikleri, uyku ritmindeki değişimler, azalmış spontan lokomotor 
aktivite ve öğrenme yetisindeki azalmada rolü olabileceğini 
düşünülmektedir. 
Kolestaza bağlı prüritis: Kolestaza bağlı prüritis’in cilt dokularında biriken 
safra tuzları gibi maddelerin sinir uçlarını irrite etmesi sonucu geliştiği ileri 
sürülmekteydi. 1990’lu yıllarda kolestaza bağlı prüritis’in santral orjinli 
olabileceği ileri sürüldü ve özeelikle de opyaterjik sistemin hiperaktivitesi 
sonucu geliştiğinin çeşitli kanıtları sunuldu. Buna, bu tür kaşıntının opyat 
antagonistleri ile başarılı tedavisine dair yapılan çift kör randomize plasebo 
kontrollü çalışmalar dahildir. Buna paralel olarak 5HT3 reseptör antagonisti 
ondansetron’un da kolestaza bağlı kaşıntıyı azalttığı gösterildi. İleri sürülen 
mekanizmalar, 5-HT3 reseptör yolağı ile opyaterjik yolakların etkileşimleri 
ve serotoninerjik sistemin de opyaterjik sistem gibi nosisepsiyon, yani ağrı 
algılanmasını etkilemesi üzerine inşa edilmiştir.  
Karaciğer hastalığına bağlı halsizlik: Burada söz konusu edilen halsizliğin, 
kanser veya ileri dönem (dekompanse siroz) karaciğer hastalıklarının 
halsizliği olmadığı belirtilmelidir, bir bakıma halsizlik yapacak kadar 
görünüşte ciddi bir hastalığın olmadığı durumlarda görülen halsizliktir. 
Örnek olarak kolestazla karakterize primer bilyer sirozlu hastaların en çok 
şikayet ettikleri semptomdur halsizlik; keza, kronik viral hepatitli 
hastalarda sık rastlanan bir şikayettir ve hastalığın şiddeti ve evresi ile 
ilişkili değildir. Bu hastaların depresyona yatkın olmaları, özellikle primer 
bilyer sirozlu hastalarda depresyonla halsizlikle arasında saptanan kuvvetli 
korelasyon, karaciğer hasatalıklarında görülen halsizlikte serotoninerjik 
sistemin olası rolünü akla getirmektedir. Gerçekten de halsizliğin bir 
hayvan modelinde 5-HT1A reseptör agonistleri ile sağlanan düzelme bu 
düşünceyi destekleyen bir kanıt olarak sunulmuştur. Yakın zamanda bizim 
yaptığımız bir çalışma bu hayvan modelinde halsizlikte gözlenen 
düzelmenin, halsizliğe yol açan patofizyolojiyi düzeltmekten çok, ilacın 
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intrensek aktivitesi ile ilgili non-spesifik etki ile ilgili olduğunu kuvvetle 
düşündürmektedir.  
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ANTİDEPRESAN TEDAVİ VE SEROTONİN 
RESEPTÖRLERİ 
Dr. Zeliha Tunca 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim 
Dalı 

Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılında depresyonun “yeti yitimi”ne neden olan 
hastalıklar arasında ikinci sıraya yükseleceğini öngörmektedir. Bu nedenle 
antidepresan ilaçlar bütün dünyada en sık reçete edilen ilaçlardandır. 
Trisiklikler etkin ilaçlar olmasına karşın yan etkileri nedeni ile giderek daha 
az kullanılmaktadır. Seçici serotonin geri-alım inhibörleri iyi tolore edilen, 
ciddi yan etkileri olmayan antidepresanlardır. Geri-alım inhibisyonunun 
hızla gerçekleşmesine karşın antidepresan etki birkaç hafta sonra ortaya 
çıkmaktadır. Bu geçikme geri-alım inhibisyonuna ikincil olan pre ve post 
sinaptik adaptif mekanizmalar ile açıklanmaktadır. 
İnsan beyninde toplam 1011 nöron içinde 250.000 inin 5HT nöronu olduğu 
tahmin edilmektedir. 5HT nöronları yaygın olarak bütün beyin bölgelerinde, 
özellikle orta beyin rafe çekirdeklerinde ve kortiko-limbik bölgede 
bulunmaktadır. Bir çok antidepresan, özellikle SSRI’ler tarafından serotonin 
geri-alımının engellenmesi sinaptik boşlukta serotonini artırır. Artmış olan 
serotonin post-sinaptik reseptörleri uyararak iletinin devamını sağlar. 
Klonlanmış olan serotonin reseptörlerinin tümünün işlevi kesi olarak 
bilinmemektedir. 5HT1A reseptörleri antidepresan, anti-obsesif, anti panik 
ve anti bulimik etkiden, 5HT2 reseptörleri ajitasyon, akatizi, anksiyete, 
uykusuzluk, cinsel işlev bozukluğundan, 5HT3 reseptörleri bulantı-kusma, 
ishal gibi gastro-intestinal yan etkiler, baş ağrısı gibi yan etkilerden 
sorumlu görünmektedir. Serotoninin presinaptik olarak diğer 
nörotransmitterlerin salınımını düzenlediği gösterilmiştir. Özellikle 5HT3 
reseptörlerinin rolü olduğu varsayılmaktadır. 
5HT2A ve 5HT1A reseptör antagonizmalarının doğrudan antidepresan 
etkiden sorumlu görünmesine karşın bazı 5HT1A antagonistleri, örneğin 
buspiron ve gepiron, 5HT2A ve 5HT2C antagonistleri ritanserin klinik olarak 
iyi bir antidepresanlar olmaktan uzaktır. Beyin işlevlerinin karmaşıklığı, 
hayvan modellerinin tam olarak insan depresyonunu yansıtmıyor olması bu 
mekanizmaları açıklamayı zorlaştıran etkenlerdir. Ayrıca 5HT1A-B-D-E-F, 
5HT4, 5HT6 VE 5HT7’nin adenil siklaz, 5HT2A-B-C’nin fosfatidil-inositol, 
5HT3’un hızlı katyon kanallarının işlevini etkiliyor olmaları nedeniyle 
reseptör etkilerinin ikinci haberci sistemlerle bağlantılarının antidepresan 
etkiyi ortaya çıktığı öngörülebilir. 
Antidepresanlarla 6-8 hafta sonra tam remisyon % 30-40, %50 düzelme 
oranı % 60’dır. Bu nedenlerle hem etkisi daha erken başlayan hem de 
tedaviye tam yanıt sağlayan, bozulmuş olan mekanizmaları tam hedefinden 
düzelten ideal antidepresanların keşfine gereksinim vardır. 
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SEROTONERJİK SİSTEMİN FARMAKOGENETİĞİ 
Dr. Atila Bozkurt 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı 

Nörotransmiter serotonin’in (5-HT) psikiyatrik, nörolojik, gastrointestinal ve 
kardiyovasküler durumlardaki rolü ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur. 
Serotonerjik sistemi etkiyen klinikte giderek artan sayıda ilaç 
bulunmaktadır. Farmakogenetiğin 5-HT sistemine uygulanması hem klinikte 
karar verme süreci hem de serotonin sisteminin daha iyi anlaşılması 
bağlamında gelecek vaat eden alanlardan birisidir. 
Yakın zamanlara kadar serotonin sistemini ilgilendiren farmakogenetik 
araştırmalar özellikle çeşitli antidepresan ilaçların farmakokinetiğini 
etkileyen ilaç metabolize eden enzimler üzerinde yoğunlaşmıştı. Gen 
ardışım verilerinin (cDNA ve genomik DNA ardışımları) ve 5-HT ile ilişkili 
genlerin varyantlarının gösterilmesiyle tablo dramatik olarak değişmiştir. 
Son yıllarda yapılan araştırmalarda serotonerjik sistemi etkileyen ilaçlara 
verilen terapötik cevapta olası genetik etkiler incelenmeye başlamıştır. Bu 
çalışmada farmakogenetik hakkında genel bir tartışmadan sonra 
serotonerjik sistemi etkileyen ilaçların farmakogenetiği tartışılacaktır. 
Farmakogenetik ilaç farmakokinetiğinin ve/veya farmakodinamiğinin 
genetik yapıya göre bireyler arasında değişmesi ile uğraşan bir araştırma 
alanıdır. İlk defa 1950’li yıllarda terim olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son 
yıllarda insan genomu projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu 
kapsamı daha da genişleyerek yeni bir dal olan farmakogenomik ortaya 
çıkmıştır. İnsan Genomunun ayrıntılı yapısının incelenmesi ile 30 000’den 
fazla genin ve 2.5 milyondan fazla SNP’nin (tek nükleotid polimorfizmi 
“single nucleotide polymorphism”) haritası çıkarılmıştır. Haritalanan 
SNP’lerden 200-500 bin kadarının protein şifresinden sorumlu eksonların 
yapısında olduğu kestirilmiştir. Farmakogenetik ve farmakogenomik 
anlamları yakın olan terimlerdir ve biri diğerinin yerine kullanılabilmektedir. 
Ancak temelde farklı anlamlar ifade ederler. Farmakogenomik tüm insan 
genleri, onların ürünleri, işlevleri ve ekspresyonlarındaki bireyler arası ve 
birey içi farklılığın sistematik olarak belirlenmesini inceleyen bir bilim 
dalıdır. Daha basit olarak ifade etmek gerekirse, farmakogenetik 
çalışmalarda tek bir gendeki farklılıklar incelenmesine karşın 
farmakogenomik çalışmalarda çok sayıda gendeki farklılıklar incelenir. 
İlaçların eşit dozlarının insan topluluklarında önemli derecede heterojen 
efikasite ve toksisite oluşturduğu çok iyi bilinen klinik bir gözlemdir. Bu 
heterojenlik ufak hasta gruplarında öngörülemeyen, yaşamı tehdit eden ve 
hatta ölümlerle sonuçlanabilen yan tesirlere neden olabilir. İlaca verilen 
cevaptaki bireyler arası farklılığı sadece böbrek ve karaciğer işlevleri, 
hastanın yaşı, komorbidite, yaşam biçimi, alınan diğer ilaçlar ve hastanın 
uyuncu gibi faktörlerle açıklanması zordur. Dolayısıyla genetik faktörler ilaç 
efikasitesinin ve toksisitesinin önemli belirleyicisidir. Farmakogenetiğin 
amacı bu genetik faktörlerin saptanmasıdır. 
Farmakogenetik, hastanın genetik profilini temel alarak, hastadan kolayca 
elde edilebilecek örneklerde rutin olarak uygulanabilecek genetik testlerle 



 53

ilaç efikasitesinin ve toksisitesinin öngörülmesine odaklanmıştır. Beklenti 
farmakogenetik biyobelirteçlerle tedavinin bireyselleştirilmesi sırasında her 
bir hasta için en uygun dozun uygulanması ve en uygun ilacın seçimidir. 
Serotonerjik sistemi etkileyen ilaçların etkileri ile hastaların genetik yapıları 
arasındaki ilişki aşağıda sayılan iki duruma ayırt edilerek incelenebilir. 
İlaç farmakokinetiğinde genetik faktörlere bağlı değişiklikler: 
İlacın kan ve doku konsantrasyonları ve dolayısıyla ilaç aktivitesi çeşitli 
faktörlerden etkilenir. Kan düzeylerini etkileyen farmakogenetik değişkenler 
ilaç metabolize edici enzimler ve taşıyıcı proteinlerdir. Son 20 yılda ilaç 
oksidasyonundan sorumlu sitokrom P450 (CYP) enzim sistemi üzerinde çok 
araştırma yapılan ilgi odaklarından birisi olmuştur. İnsanda 57 CYP geni ve 
33 psödögeninin 18 familya ve 42 subfamilyayı oluşturduğu belirlemiştir. 
İlaçlar ve yabancı kimyasallar 1, 2 ve 3 CYP familyası tarafından metabolize 
edilmektedir. Bunlardan CYP2C9, CYP219 ve CYP2D6 enzimlerinin genetik 
polimorfizm gösterdiği ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur. Bu üç enzimin 
substratlarını yavaş metabolize eden (YM) bireylerin frekansı beyaz 
toplumlarda %3-7’dir. CYP2C9, CYP219 ve CYP2D6 genlerindeki tek 
nükleotid polimorfizmleri belirlenerek genotipleri saptamak mümkündür. 
CYP2D6 türü sitokrom P450 enzimi ve çeşitli hastalıklarda tedavi için 
kullanılan çok sayıda ilacın metabolizmasından sorumlu olduğu gibi 
serotonerjik sistemi etkileyen ve psikiyatride kullanılan çeşitli antidepresan 
ve antipsikotik ilaçların inaktivasyonundan da sorumludur. CYP2D6 geni 22 
sayılı kromozom içinde yerleşmiştir. CYP2D6 yavaş metabolizörlerinin (YM) 
genomik DNA’sı üzerinde yapılan DNA ardışımlama (sequencing) 
incelemeleri, yavaş metabolize edici fenotipinden, mutasyona uğramış en 
az 80 alelik varyantın sorumlu olduğunu göstermiştir. CYP2D6*3, 
CYP2D6*4, ve CYP2D6*6 alleleri için homozigot olan bireylerde enzim 
inaktiftir. CYP2D6*5 varyantında ise gen mevcut değildir. Türk 
popülasyonunda debrizokini YM’lerinin oranı % 3.4 olarak bulunmuştur. 
Avrupa ve Amerikanın bazı ülkelerinde yapılan incelemeler beyazların % 7–
9’unun bu ilaçları yavaş inaktive ettiklerini ortaya koymuştur; bu oran 
Mısır’da % 2 ve Çinlilerde % 0.7 olarak bulunmuştur. Bir diğer durum gen 
duplikasyonudur. Bunlarda, alellerin yaban, CYP2D6*1 tipinin birden fazla 
kopyası bulunur ve çok hızlı metabolizör ("ultrarapid metabolizer") durumu 
ortaya çıkar. Çok–hızlı metabolize edici bireylerde CYP2D6 enzimi ile 
metabolize olan ilaçların etkinliği azalır. Kuzey Avrupa toplumlarında 
CYP2D6 gen duplikasyon frekansı % 2–3 olarak bulunmuştur. Bu oran 
Suudi Arabistan'da % 21 ve Türkiye'de yaklaşık % 9'dir. 
CYP2D6 polimorfizminin klinik yönden önemi’nin boyutu, bu enzim ile 
yapılan biyoinaktivasyonun (veya ön ilaçlar için biyoaktivasyonun), o ilacı 
etkileyen bütün enzimlerin yaptığı toplam biyoinaktivasyon (veya 
biyoaktivasyon) olayları içindeki payına bağlıdır. Bu kural, diğer enzimlerle 
ilgili genetik polimorfizmin, ilaç metabolizmasını bozmasının boyutu ve 
klinik önemi bakımından da geçerlidir. 
Antidepresanların ve antipsikotik ilaçların terapötik cevabında CYP450 
enzimlerinin katkısını inceleyen çalışmaların büyük çoğunluğu kinetik 
verilere dayanır. Yapılan araştırmalar CYP450 polimorfizmlerinin 
antidepresan ve antipsikotik ilaçların kan düzeylerini etkileyebileceğini 
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göstermiştir. Elde edilen veriler, doz ayarlanmasının bu farklılıklar 
temelinde yapılmasının yararlı olacağı sonucunu doğurmuştur. 
CYP2D6 ile metabolize edilen ilaçların tekrarlanan dozlarda bir süre 
alınmaları sonucu meydana gelen plazma plato düzeyleri bireyler arasında 
büyük fark gösterir; örneğin imipramin ve benzeri ilaçlarla tedavi edilen 
depresif psikiyatri hastalarında bireyler arasında bu bakımdan 50 kezlik bir 
fark bulunmuştur. Ayrıca perfenazin, zuklopentiksol, risperidon ve 
haloperidol gibi ilaçların da kararlı durum plazma düzeyleri ile CYP2D6 
genotipleri arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. 
CYP2D6 genotipleri ile ilaç yan tesirleri arasındaki ilişkinin incelendiği bir 
çok araştırma yayınlanmıştır. Yavaş metabolize edicilerde imipraminin ve 
onun aktif metaboliti olan desipraminin inaktif metabolitleri olan 2–OH 
türevlerine dönüşümleri azaldığı için bu iki ilacın antidepresan terapötik 
etkinliği ve toksisitesi artar. Özet olarak ifade edilirse, YM hastalarda 
antidepresan ve antipsikotik ilaçların dozla ilişkili yan tesir insidansı diğer 
genotiplere göre daha fazla görülmektedir. 
Bir diğer ilginç nokta selektif serotonin reuptake inhibitörü (SSRİ) ilaçların 
spesifik CYP enzimlerini inhibe etmeleri ve bu etkileri bakımından aralarında 
önemli farklılıklar olmasıdır. Örneğin fluvoksamin güçlü bir CYP1A2 ve 
CYP2C19 inhibitörü, ve zayıf CYP2C9, CYP2D6 ve CYP3A4 inhibitörüdür. 
Fluoksetin ve paroksetin güçlü CYP2D6 inhibitörü, buna karşın fluoksetinin 
ana metaboliti norfluoksetinin CYP3A4 üzerinde zayıf bir inhibitör etkisi 
vardır. Sertralin zayıf bir CYP2D6 inhibitörüdür. Sadece sitalopram CYP 
izoformları üzerinde belirgin olmayan etkiye sahiptir. Fluoksetin CYP 
aktivitesi üzerindeki inhibitör etkisi diğerlerinden farklı olarak bir özellik 
gösterir. İnhibitör etki fluoksetin ve metaboliti norfluoksetinin uzun 
eliminasyon yarı ömrü nedeniyle fluoksetinin kesilmesine rağmen haftalarca 
sürebilir. 
5-HT3 reseptör antagonisti antiemetik ilaçlar son yıllarda yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan farmakogenetik çalışmalar tropisetron ve 
ondansetronun CYP2D6 genotiplerinden etkilendiğini göstermiştir. Özellikle 
CYP2D6 çok hızlı metabolizör hastalarda plazma ilaç düzeyi daha düşmekte 
ve antiemetik etkinlik belirgin derecede azalmaktadır. 
Taşıyıcı moleküller ilaç uptake’i, dağılımı ve eliminasyonu kontrol eder. 
MDR1’in kodladığı P-glikoprotein (ABCB1) veya MRPler gibi ATP tüketen 
taşıyıcılar ("transporter") ilaçların biyoyararlanımını ve doku dağılımını 
etkiler. ABCB1’inin çeşitli varyantları tanımlanmıştır. Ilginç olarak, 
yayınlanmamış bir çalışmamızda, kanser hastalarında 5-HT3 reseptör 
antagonisti granisetron ABCB1 C3435T varyantı için homozigot olan diğer 
genotiplere göre daha az bulantı ve kusmaya neden olduğu saptanmıştır. 
İlaç farmakodinamiğinde genetik faktörlere bağlı değişiklikler: 
Son yıllarda nörotransmiterlerin sentezinde veya inaktivasyonunda rol 
oynayan enzimlerin, adrenerjik, dopaminerjik ve serotonerjik 
reseptörlerinin, sinir ucu membranındaki dopamin ve serotonin 
taşıyıcılarının ve ayrıca iyon kanallarının da genetik polimorfizm gösterdiği 
belirlenmiştir. Reseptör üzerinden oluşan ilaç etkisine aracılık eden G 
proteinlerinin de genetik varyantları tanımlanmıştır. Reseptörlerde ve diğer 
ilaç hedef moleküllerinde gözlenen bu genetik varyantların, tedavinin 
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bireyselleştirilmesinde, ilaç metabolizmasının genetik polimorfizmi 
durumunda olduğu gibi, önemli sonuçları olabilir. Ayrıca belirtilen kalıtsal 
mutant gen taşıyıcılıklarının saptanması, depresyon, şizofreni, ilaç 
bağımlılığı gibi genetik katkının bir dereceye kadar belirgin olduğu ve 
genetik açıdan kompleks hastalıkların tanı ve etiolojilerinin 
aydınlatılmasında yardımcı olabilir. 
Yapılan çalışmalarda 5-HT’inin sentezinden sorumlu TPH, depolanmasından 
sorumlu VMAT2, membran uptake’inden sorumlu HTT ve 
metabolizma’sından sorumlu MAOA ile 5-HT reseptörlerinden özellikle 
HTR1A, HTR1B, HTR2A, HTR2C, 5HT3 ve HTR5A ile 5-HT sistemini 
etkileyen ilaçların terapötik etkileri arasındaki ilişki incelenmeye 
başlanmıştır. Bunların büyük kısmı nöropsikiyatrik hastalıklarda tek veya 
daha çok farmakogenetik aday gen ile ilişkili birliktelik (“association”) 
çalışmalarıdır. Ancak elde edilen çalışmaların önemli bir kısmında birbiriyle 
çelişen sonuçlar elde edilmiştir. Bazı sonuçlar tekrarlanmasına rağmen 
bazıları tekrarlanamamıştır. Sonuçlardaki farklılıklar toplumlar arasındaki 
etnisiteye, çevresel farklılıklara, çalışma dizaynına, örnek büyüklüğüne, 
tedavi tipi ve süresine, değerlendirilen cevaba ve istatiksel yöntemler gibi 
çeşitli faktörler bağlı olabilir. 
Antipsikotik cevapların birliktelik çalışmalarında en fazla çalışılan hedef 
molekül 5-HT2A reseptörüdür. İkinci kuşak antipsikotik ilaçların ilk örneği 
olan klozapinin cevap verirliği HTR2A’ının iki varyantı (C102C ve 
Tyr452Tyr) için homozigot hastalarda Tyr ve His taşıyanlara göre 
yetersizdir. Olanzepinle yapılan çalışmalarda da benzeri sonuçlar 
bulunmuştur. Ayrıca HTR2A genotipi birinci kuşak antipsikotik ilaçlarla 
tedavi edilen hastalarda tardif diskineziyi de öngörebilir. Benzer şekilde 
antidepresan tedavisinde gözlenen yan tesirlerle bu reseptör polimorfizmi 
arasında ilişki vardır. Örneğin; paroksetin verilen HTR2A T102C için 
homozigot olan hastalarda spontan olarak bildirilen yan tesir insidansının 
daha yüksek olduğu görülmüştür. 
HTR2C polimorfizmleri ile yapılan olgu kontrollü birliktelik çalışmaları, bu 
genin alkol bağımlılığını ve klozapin cevaplarını etkileyebileceğini 
düşündürmektedir. 
5-HT taşıyıcı (HTT) proteini genetik polimorfizmlerinin özellikle SSRİ ilaçlara 
cevap verirlilikte öngörüsel değeri olabileceğini düşündüren araştırmalar 
mevcuttur. Bu taşıyıcının iki polimorfizmi tanımlanmıştır. İlki 5’promoter 
(HTTLPR) bölgesinde olup, tekrarlanan baz çiftlerinin bulunuşu veya 
yokluğuna göre uzun (L) ve kısa (S) 5-HTT transkript oluşumuna neden 
olur. Söz konusu ilk mutasyon frekansı toplumlar arası farklılıklar gösterir; 
Uzak Doğu toplumlarında L aleli Beyaz toplumlara göre seyrektir. Beyaz 
toplumlarda yapılan çalışmalar L aleli taşıyanların SSRİ’lerine daha iyi 
cevap verdiğini ve latent sürenin daha kısa olduğunu göstermiştir. Buna 
karşın Kore ve Japonya’da yapılan çalışmalarda S aleli taşıyan hastaların 
daha iyi cevap verdiği bulunmuştur. Bu farklılık farmakogenetik 
çalışmaların farklı ırksal orijinli öznelerde tekrarlanması gereğini 
düşündürmektedir. İlginç olarak 5-HT1A otoreseptör antagonisti pindolol 
uygulanması HTTLPR genotipli bireyler arasında gözlenen farklılığı ortadan 
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kaldırmaktadır. Bu yaklaşım farmakogenetik bir olumsuz sonucun adjuvan 
farmakoterapi ile ortadan kaldırılabileceğini göstermektedir. 
HTT’ının depresyona ilaç cevap verirliğindeki öngörüsel değeri hakkında 
giderek artan sayıda verilerin elde edilmesine ilaveten, yapılan bazı 
çalışmalar bu taşıyıcı molekülün antidepresanların yan tesirlerine 
duyarlılıkta da bir rol oynadığını düşündürmektedir. Örneğin; fluoksetin ile 
yapılan bir çalışmada S/S homozigot hastalarda ajitasyon ve insomnia daha 
sık görüldüğü bulunmuştur. Ayrıca HTT promoter polimorfizmi ile sigara ve 
alkol bağımlılığı arasında bir ilişki olduğunu düşündüren çalışmalar 
bildirilmiş olmakla beraber, elde edilen sonuçların yeterli olduğunu 
söylemek zordur. 
5-HT taşıyıcısının ikinci polimorfizmi SLC6A4’ün ikinci intronunda ardışık 
yinelemesi (VNTR) şeklindedir. Ancak antidepresan cevaplarındaki olası 
etkileri arasındaki ilişki yeterince çalışılmamıştır 
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AVRUPA BİRLİĞİNDE GENEL VE İLAÇLA İLGİLİ DÜZEN 
VE DÜZENLEMELER 
Dr. S. Oğuz Kayaalp 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalından Emekli Öğretim Üyesi 

Avrupa Birliği (AB), halen 25 Avrupa ülkesinin üye olduğu ve yasama, 
yürütme ve yargı erkleri ile ilgili ulusal iradelerinin bir kısmını ortaya 
iradeye vermek suretiyle kurdukları bir üye devletler topluluğudur. 2007 
yılında Bulgaristan ve Romanyanın katılımı ile üye sayısı 27’ye çıkacaktır. 
Türkiye katılımı halen kuşkulu gözüken , ancak 40 yılı aşkın bir süredir 
üyeliği dikkate alınan bir üye adayı ise de 1995’te imzaladığı Gümrük Birliği 
anlaşmasından beri yasal mevzuatını ve uygulamalarını AB muktesebatına 
(yasal mevzuatına) uyumlandırmak için büyük mesafeler almış , üyeliği 
ciddiye alan bir ülkedir. İlaçla ilgili mevzuatımız ve resmi uygulamalar halen 
büyük ölçekte AB’ninkine yaklaştırılmış veya benzeştirilmiştir. Bu nedenle 
Dernek üyesi meslektaşlarımızın AB’de ilaç konusundaki düzen ve 
düzenlemeler konusunda bilgilendirilmeleri, gelişmeleri izlemek ve güncel 
kalmak bakımından önem taşır. Türkiyede akademik çevreler dahil, bilgi 
edinmeden fikir yürütme ve kamuyu aydınlatma veya “ahkam kesme” 
alışkanlığı, üyelerimiz dışında, aydınların cazibesine dayanamadıkları, 
yaygın bir yaklaşım olduğu için bu tür güncel bilgilendirmelerin böyle bir 
kötü alışkanlığa karşı profilaktik etki yapacağını sanıyorum. 
AB’nin üst yönetsel yapısı 
Avrupa Birliğinin Yönetsel yapısı esas olarak 5 özgül kuruluştan oluşur: 
( i ) Avrupa Parlamentosu: Üye devletlerin halkı tarafından seçilen 
temsilcilerden oluşur.Strazburg(Fransa)’ da yerleşmiştir. Birliğin ortak 
yasama organıdır. 
(ii) Avrupa Birliği Konseyi: Üye devletlerin devlet ve hükümet 
başkanlarından oluşan , en üst düzeyde yetkili siyasi organdır. Avrupa 
Birliğinin ana karar alma organıdır. Başkanlığı 6 ayda bir rotasyonla üye 
devletlerin başbakanı tarafından üstlenilir. Halen başkanlık sırası 
İngilterededir. 
(iii) Avrupa Komisyonu: AB’nin en üst icra organıdır ve sekretaryası ile 
birlikte AB’nin yürütücü organı veya motor gücüdür. Beş büyük üye 
devletin (Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya) ikişer ve diğer üye 
devletlerin birer temsilcisinden oluşan bir komisyon ve komisyonun direktif, 
regülasyon ve kararlarının yürütülmesi ile görevli 26 genel müdürlükten 
ibarettir. Brüksel (Belçika)’da yerleşmiştir. Şubat 2000 itibariyle 
Komisyonun tam zamanlı personel sayısı 16.409’dur; bunun yaklaşık 
3500’ü çevirmenlerdir. Komisyonun yönetsel yapısı Türkiyedeki bakanlıklar 
ve genel müdürlükler arasında bir yere uyar. 
(iv) Avrupa Adalet Divanı (Court of Justice): AB örgütlerinin ve üye 
devletlerin resmi örgütlerinin AB yasalarına uyumunu sağlamak ve yasa 
ihlallerinin düzeltmekle görevlidir. 
(v) Denetçiler Divanı (Court of Auditors): AB bütçesinin sağlam ve yasalara 
uygun şekilde uygulanmasını kontrol altında tutmakla görevlidir. 
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Bunlardan başka AB Ekonomik ve Sosyal Kurulu, Bölgeler Kurulu, Avrupa 
Merkez Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi yan kuruluşlar da vardır. 
Üye devletler kendi yönetsel yapılarını , bu arada çeşitli bakanlıklarını, 
dışişleri ve savunma bakanlıkları gibi fedaratif yönetimle idare edilen 
ülkelerde katılımcı devlet düzeyinde kaldırılmış olan bakanlıklar dahil , 
muhafaza ederler. Bu ve diğer nedenlerle AB bir federal devlet sayılmaz. 
Sağlık ve ilaç yönetimleri 
AB’de sağlıkla ilgili işler Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülür. Ancak ilaç düzeninin yönetilmesi Girişimler 
(Enterprises) Genel Müdürlüğüne bırakılmıştır . Bunun F2 Birimi AB çapında 
ilaçla ilgili düzenlemelerin yürütülmesi ve bu arada ruhsat/pazarlama izni 
ile uğraşır. F3 Birimi biyoteknoloji ürünleri, ilaç alanında rekabet ve 
kozmetiklere bakar. Girişimler Genel Müdürlüğünün ilaç düzeni ile ilgili 
birimleri ortak bir adla Pharmacos olarak adlandırılmıştır. Bununla ilgili 
bilgilere, http://www.pharmacos.eudra.org sitesinden ulaşılabilir. 
Yasal mevzuat 
AB’de, Türkiyedeki yasa, yönetmelik, tüzük ve bakanlar kurulu kararı gibi 
hukuken bağlayıcı mevzuat regülasyonlar, direktifler ve kararlar (decisions) 
olarak adlandırılır.Bunlar AB Parlamentosu, AB Konseyi ve AB Komisyonu 
tarafından hazırlanır. 
Ayrıca öğütleyici (advisory) nitelikte olan tavsiyeler (recommendations), 
tebliğler/ iletişimler (communications) ve görüşler (opinions) adı verilen 
tam olarak bağlayıcı olmayan düzenleme şekilleri vardır. 
Bunlardan başka çeşitli idari ve teknik işlemlerle ilgili olarak yayımlanmış 
kılavuzlar vardır.İleride açıklanan CPMP/CHMP’nin ilaçlarla ilgili işlemler 
konusunda yayımladığı 200’den fazla teknik kılavuz bulunmaktadır 
Üye devletlerin kendi yasal mevzuatı AB mevzuatına aykırı olmamak 
koşuluyla aynen geçerli ve yürürlüktedir. 
Yukarıda genel bağlamda çeşitleri belirtilen AB mevzuatının ilaç düzeni ile 
ilgili olanları son birkaç yıl içinde “Avrupa Topluluğunda İlaç Ürünlerini 
Yöneten Kurallar” (Rules Governing Medicinal Products, RGMP) adlı 10 
ciltlik bir kitapta toplanmıştır. Birinci cilt regülasyonlar ve direktifleri içerir. 
2A, 2B ve 2C ciltlerinden oluşan ikinci cilt ilaç konusunda ruhsat ve diğer 
belgeleri almak için başvuranlara bilgi veren “Başvuranlara Bilgiler (Notice 
to Applicants)” cildidir. 
AB İlaç Yönetiminin yapısı 
AB’de ilaç yönetiminin üst organı EMEA (European Medicines Evaluation 
Agency/ Avrupa İlaçları Değerlendirme İdaresi, AİDİ)’dir. AB Konseyinin 
2309/93 sayılı regülasyonu ile kurulmuştur. Londrada bulunmaktadır. 
ABD’deki Food and Drug Administration (FDA)’e eşdeğerdir. Bir başkan, 
üye devletlerin ve AEB’ye dahil üç devletin herbirinden 2 temsilci , AB 
Komisyonunun seçtiği 4 ve Avrupa Parlamentosunun seçtiği 2 temsilciden 
oluşan bir Yönetim Bordu (Management Board) tarafından yönetilir. Bord 
yılda 4 olağan toplantı yapar ve yıllık raporunu hazırlar, hedefleri ve bütçeyi 
saptar. EMEA’nın sorumluluk alanına giren etkinlikler çok çeşitlidir. Bu 
arada ruhsat/pazarlama izinlerinin değerlendirilmesi ve eşgüdümü, iyi 
imalat, iyi klinik ve iyi laboratuvar uygulamalarının ve farmakovijilans 
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sistemlerinin eşgüdümü ile uğraşır. İlginç olarak ilaç geliştirme ve klinik 
deneme protokollarının hazırlanmasında araştırıcı firmalara bilimsel 
öğütleme veren birimi vardır 
Direktifler ve Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi regülasyonları ile, 
EMEA’nın ilaç kontrolu konusundaki görevlerini yerine getirebilmesi için 
teknik ve bilimsel danışma hizmeti veren özgül daimi kurullar kurulmuştur. 
Bunların sekreterlik hizmetleri EMEA tarafından sağlanır. İlk kurulan ve ilaç 
kontrolu konusunda en kapsamlı görev yapan Sahipli İlaç Ürünleri Kurulu ( 
Committee on Proprietary Medicinal Product ,CPMP)’dir. Her bir üye devlet, 
AEB ülkeleri dahil, bir asıl ve bir yedek üye ile kurulda temsil edilir. Üyeler 
genellikle kendi ülkelerindeki ilaç düzenleme makamlarının deneyimli 
kıdemli çalışanları arasından seçilir. Kurulun adı 2004’te İnsan İlaç Ürünleri 
Kurulu ( Committee on Human Medicinal Products, CHMP) olarak 
değiştirilmiştir. Kurula bağlı olarak bilimsel ve teknik hizmetleri yapan ve 
kılavuzlar hazırlayan dört çalışma grubu (working party veya working 
group) vardır 
Bunlar: 
( i ) Etkililik Çalışma Grubu (Efficacy WP/EWP), (ii) Güvenlilik Çalışma 
Grubu (Safety WP/ SWP), (iii) Farmakovijilans Çalışma Grubu ( 
Pharmacovigilance WP/ PWP) ve (iv) Biyoteknoloji Ürünleri Çalışma Grubu 
(Biotechnology Products WG/BPWG)’dir. 
Ayrıca CHMP’ye bağlı geçici (ad hoc) çalışma grupları vardır ( Kan Ürünleri, 
Anti-HIV Ürünler, Pediyatri, Gen Tedavisi, Farmakogenomik ve Ksenojenik 
Hücre Tedavisi alanlarında çalışırlar) ve ayrıca idari işlerle ilgili iki uydu 
grup bulunmaktadır. 
CHMP’den sonra diğer alanlarla ilgili aşağıdaki teknik ve bilimsel kurullar 
kurulmuştur: ( i ) Veteriner İlaç Ürünleri Kurulu (CVMP, Committee on 
Veterinary Medicinal Products), (ii) Yetim İlaç Ürünleri Kurulu ( COMP, 
Committee on Orphan Medicinal Products) ve (iii) Bilimsel Öğüt Çalışma 
Grubu (SAWG, Scientific Advice WG). Sonuncu grubun kurul statüsü 
kazanması beklenmektedir. 
AB’de ulusal ilaç yönetimleri 
AB düzeyindeki yukarıda açıklanan ilaç yönetim sisteminin kurulması, üye 
devletlerde eskiden beri varolan ulusal ilaç idarelerinin yapısında ve 
işlevlerinde fazla bir değişikliğe neden olmamıştır. İlaçlarla ilgili ulusal 
mevzuatta, AB mevzuatına uymayan hükümler dışında pek değişiklik 
olmamıştır. 
Ulusal ilaç idarelerinin yapıları büyüklükleri ve adları çok değişiktir. En 
büyük ulusal ilaç idaresi Almanyadaki Federal İlaç ve Tıbbi Ürün 
Enstitüsüdür (BfArM, Bundesinstitute für Arzneimittel und 
Medizinprodukte).Personel sayısı yaklaşık 1100’dür. Ayrıca aşı, serum ve 
diğer immünoloji ürünlerinin kontrolu ile görevli Paul Ehrlich Enstitüsü 
vardır (personel sayısı yaklaşık 200). İngilterede eskiden beri varolan İlaç 
Kontrol İdaresi (Medicinal Control Agency) ve Tıbbi Takılar İdaresi (Medical 
Devices Agency) kısa bir süre önce birleştirilmiş ve İlaç ve Sağlıkbakımı 
Ürünleri Düzenleme İdaresi (MHRA/Medicines and Healthcare Product 
Regulatory Agency ) kurulmuştur ;toplam personel sayısı 800 kadardır. 



 61

Fransada ulusal ilaç idaresi, Fransız Sağlık Ürünleri Güvenliliği İdaresi’dir 
(AFSSAPS/ Agence Française de Securité Sanitaire des Produits de la 
Santé).Personel sayısı 2004 itibariyle yaklaşık 550’dir. 
Ulusal ilaç idarelerinin görev alanları ve çalışma sistemleri bakımından da 
kendi aralarında ve Türkiyeye göre farklılıklar vardır. Danimarka, İrlanda, 
İtalya, İspanya,ve Portekizde insan ve veteriner ilaç ürünlerinin 
değerlendirilmesi aynı kuruluşta yapılır. Almanya, Danimarka, Finlanda, 
Fransa , Hollandada ve yukarıda belirtildiği gibi İngilterede ilaç idareleri 
tıbbi takıların değerlendirilmesini de yapar. 
İlaçların, dolayısıyla, ruhsat /pazarlama izni başvurularının 
değerlendirilmesinde dışardan ve içerden eksperlere değerlendirme 
yaptırma ve eksper raporu üzerinden karar vermek AB ülkelerinde sık 
görülen bir durumdur. Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistanda esas olarak 
dışardan eksperlere değerlendirme yaptırılır. Belçika ve Fransada hem 
içerden hem de dışardan eksperlere başvurulur. Almanya, İngiltere, İtalya, 
İspanya ve diğer birçok AB ülkesinde içerden eksperler kullanılır.AB 
ülkelerinde ilaç idaresi değerlendirme için danışma kurulları da 
görevlendirmiştir. Bunların kararları tavsiye niteliğindedir. Ancak Fransa, 
Finlanda ve Hollandada idarenin , kurulun kararına uyması zorunludur. 
Değerlendirme kurullarının kararına yapılan itirazlar aynı kurulca 
değerlendirilir. İngiltere ve Yunanistanda ise ayrı bir kurul olan itiraz temyiz 
kurulu (üst kurul) tarafından karara bağlanır. 
AB’de ortak bir Avrupa Farmakopesi kabul edilmesine karşın Almanya, 
Fransa, İngiltere ve İtalya kendi ulusal farmakopelerini de yürürlükte 
tutmuşlardır. 
AB’nin ilaç ruhsatlandırma düzeni 
AB’de ilaç ruhsatlandırma /pazarlama yetkisi alma başvuruları, esas olarak 
iki yönteme göre yapılır: merkezilestirilmiş yöntem (centralized procedure) 
ve karşılıklı tanıma veya diğer adıyla merkezileştirilmemiş yöntem(mutual 
recognition/ decentralized procedure). Ayrıca her üye ülke ilaç idaresine 
ulusal başvuru yapılabilir, fakat genellikle tercih edilmez. 
Merkezileştirilmiş yöntem: Bu yöntemle başvuru yapmak isteyenler 
doğrudan EMEA’ya başvururlar. Bu yöntem 2309/93 sayılı AB Konseyi 
regülasyonu ile 1995’te uygulamaya girmiştir.Bu yöntemle alınan 
ruhsat/pazarlama izni bütün üye ülkeler için otomatik olarak geçerlidir, üye 
devletlere ayrıca başvuru yapılmaz. Bu yöntemin kapsamına giren ilaç 
ürünlerinin bir bölümü özel deyimiyle biyoteknolojiden türetilmiş ilaç 
ürünleridir ve bunların çeşit ve nitelikleri Regülasyonun A listesinde 
belirtilmiştir. Bunlar için sadece merkezileştirilmiş yönteme göre başvuru 
yapılabilir. 
Bu yöntemin kapsamına giren ilaç ürünlerinin ikinci bölümü Regülasyonun 
B listesinde sayılmışlardır. Bunların bir kısmı biyoteknoloji ürünü tanımına 
girmeyen, fakat belirgin yenilik(innovasyon) sayılan ve tanım dışı kalan 
diğer biyoteknoloji işlemleri ile yapılan ürünlerdir. Diğerleri AB’de ilk kez 
kullanılacak olan yeni bir molekül içeren ürünler, ilgili makamın kanısına 
göre, hastaya yenilik sayılan bir ilaç uygulama sistemi ile verilen ürünler, 
imalinde belirgin derecede yenilik getiren bir proçes kullanılan ürünler, 
radyoizotop temelli ürünler ile kan veya plazmadan türetilen ürünlerdir. 
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Merkezileştirilmiş başvuru yapmadan en erken 6 ay önce bir ön-sunum 
(presubmission) yapılır. Bu başvuruda ürünün kısa ürün bilgisi yanında , 
özelliklerini gösteren diğer belgeler ve ayrıca niçin merkezileştirilmiş 
başvuru yoluna gidildiğini gerekçeleriyle açıklayan bir belge sunulur. 
Başvurular için gerekli belge ve usüllerin ayrıntıları, ilgili kılavuzlarda 
belirtilmiştir. Türkiyede yadırganabilecek bir durum, başvuru yaparken 
EMEA’ya başvuru dosyasının değerlendirtilmesi için firmanın tercih ettiği 
birkaç değerlendirici raportörün adının belirtilebilmesidir. 
Başvuru dosyası inceleme ve değerlendirme için EMEA tarafından İnsan İlaç 
Ürünleri Kuruluna (CHMP, eski adıyla CPMP’ye ) gönderilir. Bu kurul 
değerlendirmeye yardımcı olmak üzere iç (kurul üyeleri gibi) ve/veya 
elindeki listeden dış raportör (eksper) ve yardımcı raportör görevlendirir. 
Bunlar üye devletlerin eksperleri olabilir. Eksperlere değerlendirme için 20-
30 günlük bir süre verilir. 
 
EMEA’nın ruhsat/pazarlama yetkisi başvurusunu 210 gün içinde 
sonuçlandırması ve başvuran bu arada başvurusunu geri çekmemişse 
dosya üzerinde olumlu veya olumsuz karar vermesi ve bunun başvurana 
yazılı olarak bildirmesi gerekir. Kurul ,değerlendirme süresi içinde sözel 
veya yazılı ilave bilgi almak isterse bu işlemler için geçen süre 210 günlük 
süreye dahil değildir. Özel deyimiyle bu işlemler sırasında “saat 
durdurulur”. Çok özel durumlarda başvuru hızlandırılmış işleme (“fast 
track”) tabi tutulur ve 210 günden önce hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilir; 
bu yaklaşım, diğer tedavilere refrakter ve acil durum arzeden kronik 
myeloid lösemi olgularının tedavisi için çıkarılan imatinib (Glivec) adlı 
Novartis ilacı için son yıllarda uygulanmıştır. 
Başvuru dosyası hakkında CHMP’nin aldığı karar EMEA kararı olarak AB 
Komisyonuna bildirilir. Komisyon önce 30 gün içinde kendi taslak kararını 
hazırlar ve bunu görüşlerini almak üzere üye devletlerin ilaç idarelerine 
gönderir. Üye devletler karar taslağına 28 gün içinde itiraz edebilirler. Üye 
devletlerden gelen görüş ve itirazlar üye devletlerden bağımsız olan ve 
başkanı Komisyon tarafından atanmış bir daimi kurulunun (“standing 
committee”) görüşüne sunulur. Komisyon yeni belgeler eşliğinde dosyanın 
yeniden görüşülmesini CHMP’den isteyebilir. Komisyonun taslak kararı 
EMEA’nınkinden farklı ise Komisyonun açıklama yapması gerekir. Bütün bu 
işlemlerden sonra Komisyonun aldığı nihai karar başvurana bildirilir. 
 Karar olumluysa başvurana bütün üye ülkelerde geçerli olan tek bir 
ruhsat/pazarlama izni verilir. Karar olumsuzsa ya da koşullu kısıtlanmış bir 
kararsa başvuru sahibi 15 gün içinde itiraz niyetini ve 60 gün içinde yazılı 
temyiz (“appeal”) istemini CHMP’ye bildirir. Bu kurul ilk kararını değiştirip 
değiştirmemeyi 60 gün içinde karara bağlar 
Daha önce Komisyondan merkezileştirilmiş usülle ruhsat /pazarlama yetkisi 
almış bir ilaç ürününde tip I ve tip II değişiklik (varyasyon) yapılmak 
istenirse (yeni yitilik ve diğer üretim hattı genişletme [ “line extension”] 
işlemleri gibi) ruhsat sahibi aynı yollardan EMEA’ya onay başvurusu 
yapmak zorundadır. 
Yukarıda sayılan bütün başvurular ücrete tabidir ve ücretler Türkiyedeki 
benzerlerine göre çok yüksektir. 
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Karşılıklı tanıma (merkezileştirmemiş) yöntem: Bu yöntemde 
ruhsat/pazarlama yetkisi başvurusu, başvuranın seçtiği üye devletin ilaç 
idaresine yapılır ve sadece o üye ülkede geçerli ruhsat alınabilir. Ancak bir 
üye devletten alınan ruhsat/pazarlama yetkisinin diğer bir üye devletçe 
tanınması için o üye devletin ilaç idaresine başvurulabilir. Bu durumda ilk 
başvurulan devlet “referans üye devlet” ve daha sonra başvurulanlar “ilgili 
üye devlet” (“concerned member state”) adını alır. Bu sistemde, diğer 
devletlerin referans devletin verdiği ruhsatı tanıması o devlete olan itimada 
bağlıdır. Referans devletin ilaç ruhsatlandırma sistemi sıkı çalışıyorsa ondan 
alınan ruhsatın ikinci devlet tarafından tanınması daha kolay ve çabuk olur. 
Onun için ilk başvurunun İngiltere, Almanya ve Fransa gibi devletlerin ilaç 
idarelerine yapılması genellikle tavsiye edilir. Karşılıklı tanıma yöntemi 
hakkında ilave bilgi, http://www.pharmacos.eudra.org/F2/pharmacos/docs 
sitesinden alınabilir. 
Başvuru sahibine bilimsel öğütleme yapılması 
İlaç geliştirme ve ruhsat başvurusu yapmanın çeşitli yönleriyle ilgili 
açıklamalar EMEA’nın çok sayıdaki kılavuzunda açık seçik ve ayrıntılı bir 
şekilde belirtilmiştir. Bu konuda bilgi veren ICH (International Conference 
of Harmonization) kılavuzları da vardır. Ancak ilaç firmaları kılavuzlarda 
olmayan ya da yeterince açık bulmadıkları konularda veya uygun 
gerekçelerle kılavuz hükümlerini değişik şekilde uygulama istedikleri 
durumlarda bilimsel görüş ve tavsiye almak için CHMP’ye başvurabilirler. 
CHMP ilaçlarla ilgili işlemler konusunda sahip olduğu yüksek ekspertiz 
potansiyelini başvuru sahipleri ile paylaşmak için Bilimsel Öğüt inceleme 
Grubu (“Scientific Advice Review Group”) kurmuştur. Öğüt alma başvuruları 
ücret karşılığı yazılı olarak EMEA’ya yapılır. Başvurudan önce bu kuruluşun 
“EMEA Scientific Advice Guidance Document “ adlı kılavuzuna danışılabilir. 
Bildirilen görüş, ruhsat başvurusundan önce yapılmış bir değerlendirme 
sayılmaz ve ne kuruluş için ve ne de başvuran için bağlayıcı bir yanı yoktur. 
Ruhsat başvurularını ortak teknik belgeye göre düzenleme 
Ortak teknik belge (“common technical document”,OTC) ICH eyleminin 
tarafları olan ABD, AB ve Japonyada yenilik getiren (innovatif) ilaç 
ürünlerinin bu ülkelerde ruhsat başvuru dosyalarını standartlaştırmak, aynı 
dosya ile üç ülkede de başvuru yapabilmeyi sağlamak, ilaç idarelerince 
dosyanın değerlendirilmesini kolaylaştırmak ve zamandan ve emekten 
tasarruf etmek için ortaya atılmış bir ruhsat/pazarlama yetkisi dosyası 
düzenleme sistemidir. Birincil amaç dosyaya hangi belgelerin konulması 
gerektiğini belirlemek değil, belirli belgelerin ve bu arada verilerin 
değerlendirilmesine ilişkin özetlerin ve genel-bakışların(“overview”), 
doyada hangi düzene göre sıralanmasının gerektiğini belirtmektir. Üç taraf 
her ne kadar 1 Temmuz 2002’ye kadar bu sistemi kendi ülkelerinde 
uygulamayı zorunlu kılmayı birbirlerine taahhüt etmişlerse de halen bu 
taahhüt tam gerçekleşmemiştir. Öte yandan Türkiye gibi ICH eylemi dışında 
kalan ülkelere sistem benimsetilmiş ve Türkiyede uygulamaya 
girmiştir.İlginç olarak sistem kendi aralarında tam yürürlüğe girmeden adı 
geçen büyük devletlerce küreselleştirilmeye başlanmıştır. 
CTD/ OTB formatına göre düzenlenen bir ruhsat başvuru dosyası 5 
modülden oluşmaktadır Bu modüllerin içerikler ve birbirine göre konumları 
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slayt olarak Şekil 1’de gösterilecektir. CTD/OTB sisteminin jenerik ilaç 
başvurularına uyarlanması ile ilgili esaslar da saptanmış ve uygulamaya 
girmiştir. 
İyi klinik uygulamaların AB düzeyinde düzenlenmesi ile ilgili Direktif 
Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, insanlarda yapılan klinik ilaç 
denemeleri konusunda üye devletler tarafından ayrı ayrı ve aralarında 
farklılıklar bulunan iyi klinik uygulamalar yapılmasının önüne geçmek için 4 
Nisan 2001’de 24 maddelik bir Direktif yayımlamış ve bu üye devletler 
tarafından gereken yerel düzenlemeler yapılarak 1 Mayıs 2004’te 
uygulamaya girmiştir. Direktifin aşağıda yazılı başlığı amacını açıkça 
göstermektedir:” AB Parlamentosunun ve AB Konseyinin Üye Devletlerin 
İnsanda Kullanılan İlaç Ürünlerinin Klinik Denemelerinin Yürütülüşüne 
İlişkin İyi Klinik Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi ile İlgili Yasa, 
Düzenleme ve Yönetsel Hükümlerinin Yaklaştırılması (‘Benzeştirilmesi’) 
Hakkında 2001/20/EC sayılı ve 04.04.2001 günlü Direktifi”. Direktifte İKU, 
“insan öznelerin katıldığı klinik denemelerin tasarımlanması, yapılması, 
kaydedilmesi ve raporlanması için gözönünde tutulması gereken, 
uluslararası ölçekte kabul görmüş etik ve bilimsel gerektirilerin tümü olarak 
tanımlanmaktadır. Klinik deneme aşağıdaki tanımla belirlenmiştir: “ bir ya 
da daha fazla sayıda ‘araştırma ilaç ürünü’nün ; güvenlilik ve/veya 
etkililiğini anlamak amacıyla, klinik, farmakolojik ve/veya diğer 
farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak ya da teyit etmek ve/veya bir ya 
da daha fazla sayıda ilaç ürününe verilen herhangi bir ters reaksiyonu 
belirlemek ve/veya bir ya da daha fazla sayıda araştırma ilaç ürününün 
absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve atılımını incelemek niyetiyle insan 
öznelerde yapılan herhangi bir araştırma”. Direktif sadece girişimsel 
denemeleri kapsar ve girişimsel-olmayan (gözlemsel ) çalışmaları dışarda 
bırakır. 
Direktifin önemli bir özelliği, iyi klinik uygulamaları ve ilaç denemelerini 
bütün yönleriyle kapsayan ilk yasa olmasıdır. FDA dahil, çeşitli Batı 
ülkelerinde İKU ile ilgili yasal düzenlemeler, yönetmelik veya kılavuz 
niteliğindedir ve yasa düzeyine çıkarılmamıştır.. Direktif, klinik deneme 
öznelerinin korunması, küçüklerdeki (ergin olmayanlardaki) klinik 
denemeler, bilgilendirilmiş yasal olur veremeyen yeteneğini –yitirmiş 
erişkenlerdeki denemeler, etik kurullar, klinik denemelerin başlatılması ve 
yürütülmesi ve araştırma ilaç ürünlerinin imali, ithali, iyi imalat 
uygulamalarına uyumunun irdelenmesi, ters olayların ve ciddi ters ilaç 
reaksiyonlarının bildirilmesi ve raporlara ilişki kılavuz hazırlanması ile 
benzeri konular hkkında ayrıntılı hükümler içermektedir. Direktifin Türkçeye 
çevrilmiş metni için Kayaalp: Klinik Farmakolojinin Esasları ve Yasal 
Düzenlemeler, 2005 adlı kitapta Ek 11’e bakılabilir. 
Her ne kadar Türkiyedeki mevzuatın AB mevzuatına uydurulması için 
görünüşe göre resmi çevreler yoğun şekilde çalışmakta ise de ilgili 
çevrelerden bazılarının AB mevzuatını öğrenme zahmetine katlandıkları ve 
bilgiye dayanan fikir sahibi oldukları söylenemez. Bunun bir kanıtı, geçen yıl 
TBMM’nin çocuklarda ilaç denemelerinin yapılamayacağını öngören bir yasa 
hazırlaması ve yasa taslağının komisyonlardan geçmesidir. Nerdeyse 
yürürlüğe girecek olan çocuklardaki denemelerle ilgili madde, son dakikada 
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akademik çevrelerin girişimi ile düzeltilmiştir. Düzelttirenler AB Direktifinin 
“küçüklerdeki (ergin olmayanlardaki) klinik denemeler” başlıklı 3. Maddesini 
bildiğim kadarıyla itirazlarına dayanak olarak kullanmamışlardır . Bu yıl 
Temmuz ayında aynı konuda bazı yazılı ve görsel medya organlarında 
halkın duygusunu istismar eden ve bilgi edinmek zahmetine girmeden fikir 
beyan etmeye teşne sözüm ona ‘yetkililer’ ve ‘aydınlar’ konuşturulmuştur. 
Yazar, komedi’nin bir gazetedeki baş rol oyuncusu olan röportaj yazarına o 
zaman yazılı açıklama ve uyarıda bulunmuştur. 
Oysaki yukarıda sözü edilen AB Direktifinin yukarıda anılan maddesi, çeşitli 
genel durumların geçerli olması ve ayrıca “klinik denemenin hasta grubuna 
dolaysız yarar sağlaması, araştırmanın ilgili küçüklerin sıkıntı çektiği klinik 
durumla ilişkili olması veya sadece küçüklerde yapılabilecek nitelikte olması 
koşuluyla küçüklerde ilaç araştırması yapılabileceğini öngörmektedir. 
Dahası ,bilgilendirilmiş olur verebilecek durumdaki kişilerde, örneğin 
erişkinlerde, yapılmış klinik denemelerden çıkan ya da başka araştırma 
yöntemleriyle elde edilmiş olan verilerin küçüklerde de geçerli olduğunu 
kanıtlamak için böyle çalışmaların temel önemi olduğu bu maddede 
vurgulanmaktadır. 
Bu sunu, farmakolog meslektaşlarımız gibi, ilacın bir yönünü yani biyolojik 
yönünü araştırmayı meslek edinmiş kişilere Türkiyenin gündeminin yıllardır 
sıcak konusu olan ve önümüzdeki aylar ve yıllarda olasılıkla daha da 
ısınacak bi r konusu olan AB Olayının ilaç düzeni ile yasal uygulama 
zeminini tanıtmak amacıyla yapılmaktadır. Ayrıntıya ilişkin ve özele yönelik 
konular toplantıda tartışılabilecektir. 
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YENİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA 
BİYOEŞDEĞERLİK/BİYOYARARLANIM ÇALIŞMALARI 
Dr.Aydın Erenmemişoğlu 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hakan Çetinsaya İyi Klinik 
Uygulama Merkezi KAYSERİ 

Biyoeşdeğerlik esas olarak aynı etken maddeyi içeren ilaçlar arasında söz 
konusu olup karşılaştırmalı biyoyararlanım çalışmasıdır. Türkiyede de artık 
jenerik ilaç ruhsatladırmasında biyoeşdeğerlik şartı aranmaktadır.bilindiği 
gibi ülkemizde klinik ilaç araştırmalarının amzisi çok eski 
değildir.Biyoeşdeğerlik çalışmalarının ülkemizde yapılmasına ise çok daha 
yakın bir tarihte başlanmıştır. 
Biyoeşdeğerlik çalışmaları halen yürürlükte olan 29.01.1993 tarih ve 21480 
sayılı resmi gazete de yayınlamış “İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik”, 
27.05.1994 tarih ve 21942 sayılı resmi gazete de yayınlamış “Farmasötik 
müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi 
Hakkında yönetmelik”, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğünün 29.12.1995 tarih ve 51748 sayılı genelgesi ve ekindeki “İyi 
Klinik Uygulamaları Kılavuzu” ve “Dünya Tıp Birliği Helsinki Deklerasyonu” 
uyarınca yürütülmektedir. 
Yukarıda sayılan ilgili kılavuz ve yönetmeliklerde ve özellikle “İlaç 
Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” te günümüze kadar maalesef herhangi 
bir değişiklik gerçekleştirilememiştir. Katılmış olduğunuz kongrenin bilimsel 
programının tasarlanığı sıralarda hararetli bir şekilde gündemde olan ilgili 
yönetmelik değişikliği gerçekleşmemiştir.Zaten bilindiği gibi birkaç kez 
yönetmelik taslağı hazırlanmış ve akademik çevrelerin ve ilaç üreticilerinin 
taslak üzerinde görüşleri alınmış ancak büyük olasılıkla başka kanuni 
düzenlemelere bağlı olarak yönetmelik değişikliği hayata geçirilememiştir. 
Bu konuşma da yönetmelik değişikliğinin gerçekleşeceği ve uygulamalarının 
da yeterince değerlendirilebileceği düşüncesi ile programa konmuştu. 
Ancak halihazırda herhangi bir değişiklik olmadığı için biyoeşdeğerlik 
çalışmalarının Türkiye’de 2000 yılında ilk kez başlatıldığı ve halen aktif 
olarak gerek yerli gerekse de yabancı ilaç üreticilerine hizmet veren Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi 
aktivitelerine kısaca değinilmiştir. 
Biyoeşdeğerlik çalışmalarının yürütülmesi için çalışma protokolu ile önce 
yerel etik kurula başvurulmakta ve onaydan sonra Sağlık Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü Etik Kuruluna gönderilmektedir. “İlaç 
Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ruhsatlı ürünlerin 
biyoeşdeğerlik çalışmalarının yerel etik kurul kararıyla yapılması mümkün 
olup ayrıca Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Etik Kurulu 
onayı gerekmemektedir. Ancak biyoeşdeğerlik çalışma protokollerinin İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün talebi ile ayrıca biyoeşdeğerlik 
komisyonuna gönderilmesi gerektiğinden uygulamada tüm biyoeşdeğerlik 
çalışma protokolleri İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. 
Aşağıda 5 yılın kısa bir değerlendirmesi yer almaktadır. Ancak maalesef 
gizlilik esas olduğu için detaylara girilememiştir. Nisan 2000 ve Temmuz 



 67

2005 döneminde beş yılı aşkın bir süre içinde 340 biyoeşdeğerlik çalışması 
tamamlanmış olup bu çalışmaların sonucunda analitik çalışma raporuna 
göre biyoeşdeğer bulunmayan çalışma sayısı 42 dir. 40 çalışmanın halen 
raporu değerlendirme aşamasındadır ve kesin sonuç önümüzdeki günlerde 
alınacaktır. Bu durumda biyoeşdeğer çıkmayan çalışmaların oranı % 15 tir. 
Biyoeşdeğer çıkmaya çalışmaların anlaşmalı araştırma kuruluşu analitik 
laboratuvar, yerli veya yabancı ilaç üreticisi olması açısından aralarında bir 
fark yoktur.Ancak kontrollü salınımlı ilaçlarda biyoeşdeğer çıkmayan 
sonuçların oranı %35 civarına tırmanmaktadır. 
Biyoeşdeğerlik çalışması yaptırılan ilaçların çok büyük kısmının en çok satan 
ürünler olması dikkat çekicidir. En çok biyoeşdeğerlik çalışması yaptırılan 
ürünler antibiyotiklerdir. Daha sonra sırasıyla analjezikler, 
antihipertansifler, antidepresanlar, peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar 
gelmektedir. Bir diğer ilginç nokta ise ilaç üreticilerinin benzer zaman 
dilimleri içerisinde benzer ürünlerine biyoeşdeğerlik çalışması 
yaptırmalarıdır.Ancak doğal olarak her üretici biyoeşdeğerlik çalışmalarına 
kendi ticari kazancı açısından bakmakta farmakolojide “yetim ilaç” tabir 
edilen bazı ilacların biyoeşdeğerliği ile de ilgilenilmemektedir. 
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TÜRKİYE’DE KLİNİK ARAŞTIRMALARIN GELECEĞİ 
Dr. Uğur Özkutlu 
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği 

Türkiye, klinik araştırmaların yürütülebilmesi için, hastalık prevalansı, 
araştırıcı kadrosu, araştırma merkezleri gibi ihtiyaç duyulan koşulların 
birçoğuna diğer ülkelerden daha fazla sahiptir. Ancak yine de ülkemizde 
istenilen yoğunlukta klinik çalışma gerçekleştirilememektedir. Bunun en 
temel nedenleri arasında; prosedürlere bağlı zaman kaybı, araştırıcılara ve 
merkezlere yapılan katkılardaki belirsizlik, etik kurulların ve araştırıcıların 
klinik araştırmalar konusunda politika oluşturamamış olmaları sayılabilir. 
Yürürlüğe girmesi beklenen “Yeni Klinik Araştırmalar Yasası” ile çeşitli 
çözümler üretilmekte ve bu bağlamda, klinik araştırmaların en yetkin 
araştırıcılar tarafından, klinik araştırmaya uygun profili olan özel hastaneler 
de dahil olmak üzere, tıp fakülteleri ve araştırma hastanelerinde yapılması, 
yerel ve merkezi etik kurullara eş zamanlı başvuruda bulunulabilmesi ve 
onay sürecinin 60 günle sınırlı olması gibi çalışmalara hız kazandırabilecek 
hükümler getirilmektedir. 
Bu alandaki gelişmelerle, özellikle başvuru ve onay sürecindeki zaman 
kaybının önlenmesi, çalışmada kullanılacak ilaç ve diğer malzemelerin 
yurtdışından kolayca getirtilip merkezlere ulaştırılabilmesi, çalışmaların 
finansal ve etik yönden standardize edilmesi, CADREAC ile uyumlu hale 
getirilmesi ve hastaların ücret ödemeksizin en yeni tedavilerle 
tanıştırılabilmesi beklenmektedir. 
Klinik araştırmaya en büyük bütçeyi ayıran araştırıcı ilaç şirketlerinden biri 
olan ve her yıl bu katkısını daha da artıran Novartis, bu alanda umut edilen 
noktaya ulaşabilmesi için sorumluluğunun bilincinde olarak, Sağlık Bakanlığı 
ve Türkiye İlaç Endüstrisi’nin tüm kuruluşlarıyla her zaman için işbirliğine 
hazırdır. 
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TÜRKİYE’DE KLİNİK ARAŞTIRMALARIN GELECEĞİ VE 
RUHSATLANDIRMADAKİ YERİ 
Dr. Mehmet Yusuf 
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası 

Türkiye zengin bir hasta potansiyeline sahiptir. 2002 yılında 56 milyon kişi 
muayene edilmiş, 9.5 milyon kişi ileri tetkik için sevk edilmiştir. 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin yatak kapasitesi 88,000 dir. 
Türkiye’de yaklaşık 5 tıp fakültesinde ve devlet hastanelerinde 30,000 
potansiyel araştırmacı vardır. Üniversite kadrolarında 16,000 akademisyen 
mevcuttur. 
Türkiye’nin yıllık yayın sayısı 1988-2003 yılları arasında iki kat artarak 
12,000’e yaklaşmıştır. Bu artış oranı (İran’dan sonra) dünya çapında ikinci 
sıradadır. 
Merkezi etik kurul, yetkindir, kendi Standart Çalışma Yöntemini (SÇY) 
hazırlamış ve yayımlamıştır. Kuruluşunu bildirmiş. Türkiye’de 70’in üzerinde 
yerel etik kurul vardır. 
Yetkin klinik araştırmalar için yeterince olgun olan Türkiye ortamında, 
bugün ruhsatlandırmaya ilişkin klinik çalışmalar ön planda değildir. 
Ruhsatlandırma ile ilgili yoğun olarak yapılan klinik araştırmalardan biri 
biyoeşdeğerlik çalışmasıdır. Bu çalışmaların pek azı tamamen Türkiye içinde 
gerçekleştirilmektedir. 
Çok uluslu firmaların bazılarının Türkiye’de yaptığı veya çok uluslu 
çalışmalarda Türkiye’nin de katılımcı olduğu sınırlı sayıda olan ruhsat 
hedefli çalışmaların önümüzdeki yıllarda artması beklenebilir. 
Mevzuatın gelişmesi sonucu, tamamı Türkiye içinde yapılan biyoeşdeğerlik / 
biyoyararlanım çalışmaları da artabilir. 
Ulusal jenerik endüstrisi biyoteknoloji, veya alışılmadık yeni ve avantajlı 
sunum formları geliştirdiğinde muhtemelen ruhsat amaçlı klinik 
araştırmalarla da tanışacaktır. Bu gelişme, ülkemizin araştırma sektörü için, 
daha da önemlisi ulusal ilaç endüstrimizin dünya ölçeğinde ilaç endüstrisi 
olması için önemli bir kilometretaşı olacaktır. 
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18. Ulusal Farmakoloji Kongresi 
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AÇILIŞ KONFERANSI 
Dr. Şükrü Tül 
 
Konuşma özeti elimize ulaşmadı. 

 

KAHVALTILI OTURUM: DENEY HAYVANLARİ 
YÖNETMELİĞİ 
[29.09.2005, SALON A, 08:30-09:30] 
Dr. Hakan S Orer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı 

 
Konuşma özeti elimize ulaşmadı. 

 

KONFERANS: PROTECTING THE ISCHEMIC 
MYOCARDIUM 
[29.09.2005, SALON A, 09:30-10:15] 
Dr. James M. Downey 
 
Konuşma özeti elimize ulaşmadı. 
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PANEL: CANLI HÜCREDE YAPI VE FONKSİYONUN 
ÇAĞDAŞ OPTİK YÖNTEMLERLE ÖLÇÜMÜ 
[29.09.2005, SALON A, 10:45-12:30] 
FONKSİYONEL GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 
Dr. Nuhan Puralı 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı 

Temel tıp bilimleri ve biyolojide sistem, organ ve doku fonksiyonu hakkında 
bugün eriştiğimiz bilgi düzeyinin temeli, fonksiyonel birim olan hücre ve 
yapıları hakkındaki bilgilerimiz nedeniyledir. Bu nedenle bilim insanları tarih 
boyunca, gözle göremedikleri bu mikro evrendeki yapıları görünür hale 
getirip, deneysel bilgiler toplayabilmek için farklı büyütme araçları, 
mikroskoplar, üretme çabasında olmuşlardır. Janssen’in (1600) büyütme 
cihazı bir tür bileşik mikroskop olarak değerlendirilebilirse de, genel kanı 
mikroskobun ilk olarak Hooke tarafından icat edildiğidir. Hooke bir boru 
içine yerleştirdiği merceği ve oküleri, bir yağ lambası (ışık kaynağı) ve su 
dolu küre (kondensör) yardımıyla, ince kesilmiş şise mantarı dilimleri 
üzerine odaklayarak gördüğü yapıyı çizdi. Mantar diliminin delikli yapısını 
tanımlamak üzere Hooke ilk defa hücre terimini kullandı. Hooke’ un 
mikroskobu ile bugünkü modern mikroskopların arasında görüntü itibarıyla 
çok büyük farklar olmasına rağmen görüntülemenin temel prensibini 
oluşturan fizik kanunlar aynıdır. Günümüzde görüntüleme maksadıyla en 
sık ışık, elektron demeti ve ultrases kullanan mikroskoplardan 
yararlanılmaktadır. Ultrases mikroskopları kısıtlı olarak kullanılmaktadır, 
elektron mikroskopi tekniği ise ancak fixe edilmiş, metal kaplanmış hücre 
ve doku örneklerine uygulanabildiğinden, bu sunumda canlı hücre, doku ve 
organ örneklerine uygulanabilen ışık mikroskobu tekniklerine yer 
verilmiştir. 
Beyaz ışık, elektromanyetik dalga spektrumun gözümüzün görebildiği 400-
800 nm arasındaki kısmına karşılık gelmektedir. Görünebilir spektrumdan 
daha küçük dalga boyundaki ışık ışını ultra-viyole, daha büyük dalga 
boyundaki ise infra-red spektrumunda yer alır. Farklı maksatlarla tüm bu 
dalga spektumlarının seçilmiş bir bandı veya tek dalga boyuna sahip (laser) 
ışık ışınları kullanılmaktadır. 
Büyütmenin en bilinen aracı büyüteçtir. Burada objeden yansıyan paralel 
ışık ışınları lensten geçerek odak noktasına kırılır ve retinada görüntü 
oluşur. Görüntünün boyu lensin arkasında oluşan büyütülmüş sanal 
görüntüye ait olduğundan büyütme gerçekleşmiş olur. 
Mikroskoptaki fizik prensipler özünde büyüteçtekine benzemekle birlikte 
bazı farklar içerir. Mikroskopta ambient ışık yerine belli bir ışık kaynağı 
kullanılır. Aydınlatma ışığı bir kondensör (yoğunlaştırıcı) lens yardımıyla 
örneğe odaklanır. Örnekten geçen ışık ışınları (transmitted light) objektif 
lens tarafından birinci defa büyütülürler. Oluşan görüntü paralel ışık 
demetleri halinde mikroskop tüpünden okülere ulaştıktan sonra ikinci 
büyütmeye uğrarlar, odağa kırılan ışık demetleri gözlem planında final 
görüntüyü oluşturur. Oluşan görüntü aslında iki kez büyütülmüş sanal 
görüntüye ait olduğundan örneğin yeterince büyük bir görüntüsünü 
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gözlemek mümkündür. Bu yöntemle örneğin ≅1000 kez büyütülmüş 
görüntülerini elde etmek mümkündür. Klasik ışık mikroskobu ile şiddet 
kontrastı, faz kontrastı, modulasyon kontrastı, interferans kontrastı 
yöntemleri ile örneğin farklı vasıflarını önplana çıkartan görüntülerini elde 
etmek mümkündür. Bilinen parlak alan mikroskopisi ile, örneğin 
(numunenin) görme alanına giren kısmının ışığı geçirme özelliklerinden 
yararlanılır. Bu yöntemle örneğin bir kısmına ait spesifik görüntüleme elde 
etmek mümkün değildir. 
Örnekten spesifik görüntü veya sinyal almak için fluoresan mikroskopi 
yöntemi geliştirilmiştir. Fluoresan prensip temel seviyedeki (ground state) 
bir elektronun eksternal enerji ile uyarılarak bir üst seviyeye yükseltilmesi 
ve bu seviyede labil olan elektronun tekrar temel seviyeye dönerken 
spesifik bir dalga boyunda ışıma yapması şeklinde özetlenebilir. Eğer uyarı 
enerjisi bir ışık kaynağıysa buna uyarı (excitation) ışığı, geri dönüşte 
yayılan ışığa da emisyon (emission) denir. Bazı moleküllerin fluoresan 
vasıfları daha etkindir, belli bir dalga boyunda uyarıldığında stabil olarak 
başka bir dalga boyunda orantılı bir ışıma yaparlar, bunlara da fluoresan 
madde veya fluorofor denir. Fluoresan prensibin mikroskopideki 
uygulamasında; ışık kaynağından optik filtreler yardımıyla uyarı ışığı 
süzülerek örneğe yönlendirilir, örneğin çıkarttığı emisyon barier filtreden 
geçirilerek uyarı ışığından arındırılır ve göze (veya fotoğraf makinasına) 
düşürülerek görüntülenir. Bu sayede örneğin kendi yaydığı spesifik 
fluoresan emisyon görüntülenmektedir. Eğer, örneğin belli bir kısmı 
fluoresan olarak işaretlendiğini düşünürsek sadece bu kısımlar spesifik 
olarak görüntülenecektir. Eğer bir doku parçasındaki bir nörona 
mikroelektrodla fluoresan boya doldurulursa, nöronun ince dendritleri en 
ince ayrıntılarına kadar görüntülenebilirken diğer yapılar elimine edilebilir. 
Görüldüğü gibi fluoresan mikroskopi en temel olarak spesifik yapıların 
morfolojisin araştırılmasında kullanılmaktadır. 
Ancak bazı fluoresan boyaların, yaydığı emisyon ortamdaki değişikliklerden 
etkilenmektedir. Örneğin, kalsiyum, sodyum, potasyum ve pH değişklikleri 
spesifik fluoroforun yaydığı emisyonu etkiler. Bu sayede uygun fluoresan 
boya seçilerek hücre içi iyon konsantrasyonu değişiklikleri gerçek zamanlı 
tespit edilebilir. Ancak fotoğraflama işlemi ile bu sinyalleri takibetmek 
mümkün değildir. Bu yüzden fotoğraf makinalarının yerine foton sayıcı 
cihazlar, foto-diod, kullanılmaktadır. Bir foto-diod’da elektrik potansiyeli 
altında labil hale getirilen katod bulunur ve buraya düşen her foton bir 
gurup elektronu kopartıp uçurarak anodda bir akım oluşturur. Anadol akım 
foton sayısı ile orantılı olduğundan fluoresan emisyonun quantitasyonu 
mümkün olur. Uygulanan gerim değiştirilerek foto-diodun hassasiyeti 
ayarlanabilir. Fotometri denen bu yöntem basit ve ucuz bir yöntemdir, 
ancak görme alanının tamamından alınan sinyalin tümünü tek okuma 
halinde verir dolayısıyla XY ve Z ekseninde bir çözünürlükten bahsetmek 
mümkün değildir. Bu sıkıntıya çözüm bulmak için CCD kameralar 
kullanılarak imaging görüntüleme tekniği geliştirilmiştir. Bu teknikte 
mikroskopta oluşan görüntü her pikselinde bir foton-sayıcı-kaydedicisi 
bulunan bir plakanın üzerine düşürülür. Bu sayede birim zamanda her 
pikseldeki sayaca düşen foton sayısı ayrı ayrı kayıt edilir ve bir voltaj sinyali 
olarak okunarak digital veri haline dönüştürülür. Daha sonra bu veriden, 
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numunenin XY planındaki görüntüsü digital olarak oluşturulur. Böylece 
fluoresan sinyaldeki topografik değişiklikler takip edilebilir. Örneğin 
kalsiyum konsantrasyonunun myositte nasıl yayıldığı, nöronda belli 
bölgelerin, örneğin dendrit uçlarında konsantrasyonun daha fazla mı 
değiştiği gibi topografik çözünürlük gerektiren problemlere direk çözümler 
bulunabilir. 
Bu tür yöntemlerin bir diğer uygulama alanı ise potansiyele hassas 
boyaların kullanıldığı araştırmalardır. Nöronal membran potansiyeli mebran 
içine yerleşik fluoresan boyanın emisyonunu etkiler. Bu sayede nöral 
aktivite artışı emisyon artışı ile korele oduğundan membran potansiyeli 
değişiklikleri saptanabilir. Bu yöntem hızlı foton sayıcılar (diod-array) 
kullanılarak beyin kesitlerinde nöral aktivitenin topografik takibinde 
kullanılmaktadır. Ancak, voltaj boyaları diğerlerine göre daha kıstlı (100 mV 
için maksimum % 20) emisyon değişiklikleri verdiklerinden uygulaması en 
zor olanlardır. Imaging tipi yöntemle XY planında çözünürlük sağlansa da Z 
ekseninde herhani bir çözünürlükten bahsetmek mümkün değildir. Z 
eksenini kontrol etmek için modulasyon kontrastı gibi bazı ışık mikroskopi 
teknikleri geliştirilmiş olsa da bunlar tamamen illüzyonlara dayanmaktadır. 
Gerçek anlamda Z ekseninin kontrolü ancak konfokal mikroskopi tekniğiyle 
mümkün olmuştur. 
Konfokal mikroskopta ince bir laser ışını objektif üzerinden fluoresan işaretli 
örneğin üzerine düşürülür. Bu ışın örneği geçer ve yolu boyunca var olan 
fluoroforları uyarır. Tüm bu yapılar emisyon yayarlar. Odak planındaki 
yapıdan yayılan emisyon dikroik aynadan yansıyıp bir ışık geçirmez plaka 
üzerindeki küçük delik (pin-hole) içinden geçip foton çarpıcı-sayıcıya 
(photomultiplier) ulaşıp voltaj sinyali olarak saklanır. Buna karşın odak 
planının altındaki ve üstündeki yapılardan kaynaklanan emisyon küçük 
deliğin altına ve üstüne geleceğinden sayaca ulaşamaz ve kayıt edilmez. Bu 
yöntemle tüm katmanlar uyarılmasına rağmen sadece odak planından 
kaynaklanan emisyon süzülüp kayıt edilmiş olur. Görme alanı piksellere 
ayrılır, lazer ışığı her piksele sırasıyla yönlendirilmek suretiyle bu işlem 
tekrarlanarak tüm görme alanı taranır. Böylece fokal planın tümünden 
kaynaklanan emisyon sinyali potansiyel sinyaline dönüştürülmüş olur. 
Bilgisayar yardımıyla bu kayıtlardan fokal planın görüntüsü digital olarak 
oluşturulur. Mikroskop (objektif), cismin Z eksenindeki farklı bölgelerine 
odaklanarak belli aralıklarla düzenli Z-ekseni kesitleri alınarak resim takımı 
oluşturulur. Bunlar, örneğin gerçek optik kesitleridir. Bir manipulasyon 
kullanıldığından örnek fiziksel olarak kesilip hasara uğratılmamıştır. Bu 
yöntemle alınabilecek kesit aralığı (bu objektife bağlıdır) 1 µm veya daha 
küçük olabilir. Klasik yöntemlerle karşılaştırıldığında oldukça iyi bir 
değerdir. Ayrıca canlı hücrelere uygulanabilir olması tamamen bir üstünlük 
teşkil eder. Bu şekilde alınmış Z-görüntü kesitlerinden digital algoritmalar 
kullanarak, cismin projeksiyon ve (dichotic) streo görüntülerini ve açısal 
dönüşüm resimlerini hesaplamak mümkün olur. Ayrıca, non-invazif olan bu 
yöntemle bir canlı hücreden optik kesit aldığınızda, uygun planı bulursak 
hücre içi yapıları gözleme imkanımız olur. Örneğin hücre çekirdeği , 
mitokondri, vakuol, endoplazmik retikulum gibi yapılar morfolojik ve 
fonksiyonel olarak görüntülenebilir. Ayrıca yukarıda bahsedilen fluoresan 
tekniklerin tamamı konfokal mikroskop ile uygulanabilir. Z-görüntü takımı 
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alındıktan sonra görüntülenen yapının morfolojik ölçümleri hesaplanabilir. 
Bu sayede, hücre veya kısımlarının hacmini, yüzey alanını en kesin bir 
biçimde hesaplamak mümkündür. Bu bilgiler örneğin uyarılabilir bir 
hücrenin yapı fonksiyon ilişkisinin belirlenmesi için çok önemlidir. Konfokal 
teknikle hacim kontrolu mümkün olduğundan canlı bir hücrenin istenen bir 
bölgesinden kayıt yapılabilir. Yani hücre (veya organel) içinde XYZ 
eksenlerinde tanımlanmış kısıtlı bir hacim içinde gerçekleşen bir dinamik 
süreç kayıt edilebilir. Örneğin myosit içine bir bölge hedeflenerek, line-scan 
modunda endoplasmik retikulumdan quantal kalsiyum salınması kayıt 
edilebilir. 
Konfokal mikroskopi hücre araştırmaları için ideal bir araştırma yöntemidir. 
Ancak, doku parçalarında kullanımı nispeten kısıtlıdır. Uyarı ışığının 
derindeki hücreye penetrasyonu ve fluoresan emisyonun dokuda yayılımı 
derinlikle orantılı olarak zorlaşır. Bu durumda uyarı ışığının enerjisini 
arttırmak gerekir. Yüksek enerji doku ve hücreye zarar vereceğinden canlı 
yapılarda uygulanamaz. Bu sorunları aşmak için multi-foton tekniği 
geliştirilmiştir. Bu yöntemin bilinen konfokal teknikten farkı özel bir laser 
kullanılmasıdır. Power spread function (PSF) dağılımına göre odak 
noktasının parlaklığı karanlık kısma göre 105 kez daha fazladır. Diğer bir 
değişle PSF ye göre fotonun odak merkezinde bulunma olasılığı diğer 
bölgelerde bulunma olasılığından 105 kez daha fazladır. Yeterince parlak bir 
ışık kaynağı bir noktaya odaklandığında birden fazla fotonu eşzamanlı 
olarak aynı noktada buluşturabilir. Bu prensipten yola çıkarak, flouroforun 
spesifik uyarılma dalga boyunun iki katı uzunluktaki laser ışığı kullanılmak 
suretiyle iki fotonun aynı noktaya hemen eşzamanlı ulaşması sağlanırsa 
başlıca fokal plandaki fluoroforlar spesifik olarak uyarılabilirler. Bu yöntemle 
uyarılma ışığı daha az enerjili olacağından yüksek enerji sadece odak 
noktasında oluşacak bu sayede doku penetrasyonu daha etkili olurken doku 
hasarı azaltılacaktır. Ayrıca, uyarılma sadece fokal planla sınırlı olduğundan 
pin hole kullanımı gerekmiyecektir. Bu vasıfları nediyle multi-foton tekniği 
doku parçalarından veya açık organ yüzeylerinden yapılacak ölçümler için 
ideal bir yöntemdir. Ancak, konfokal metoduna oranla elde edilen 
görüntülerin çözünürlüğü daha kötüdür, her amaca uygun fluorofor bulmak 
zordur, kullanılan laserler ve kontrol sistemleri çok daha pahalıdır. 
Sonuç olarak günümüz labaratuvarlarında optik yöntemler kullanarak hücre 
yapı ve fonksiyonu hakkında canlı hücrelerde invazif olmıyan araştırmalar 
yapmak ve fizyolojik cevapları kayıt etmek mümkündür. Bu tür tekniklerin 
kullanıldığı metodlar genel olarak Opto-fizyoloji terimi adı altında 
toplanmaktadır. 
Bu sunumda verilen resimlerin büyük bir kısmı anabilim dalımızda kurulu 
hücresel elektro-fizyoloji ve opto-fizyoloji labaratuvarında 
gerçekleştirilmiştir. Bazı resimler ve diagramlar farklı kaynaklardan 
esinlenerek, ilgili fizik kavramları vurgulamak maksadıyla aslına uygun 
olarak yeniden üretilmiştir. Anabilim dalımızda verilmekte olan lisansüstü 
derste bu makalede verilen kavramsal içerik ötesinde, ölçme ve analiz 
yöntemleri verilmekte, eş zamanlı olarak öğrencilere uygulama imkanları 
sağlanmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda eğitim kursu düzenlenerek bilgi ve 
tecrübelerin meslektaşlarımızla paylaşılması imkanı sağlanmaktadır. 
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FLORESAN BOYALAR KULLANILARAK HÜCRE İÇİ 
FİZYOLOJİK VE BİYOLOJİK YANITLARIN GERÇEK 
ZAMANLI OLARAK ÖLÇÜLMESİ 
Dr. Mehmet Uğur 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı 

Floresan boyalar kullanılarak hücre içindeki serbest iyonların, ikinci heberci 
moleküllerin ve çeşitli proteinlerin derişimlerindeki ve dağılımlarındaki 
değişmeler gerçek zamanlı (real time) olarak izlenebilmektedir.  
Bu amaçla iki ana strateji kullanılmaktadır: 
1- Boyaların floresans özelliklerindeki değişmelerin takip edilmesi. 
2- Boyaların hücre içindeki konumlarının takip edilmesi. 
Birinci stratejide boyaların Ca++ , H+ gibi serbest iyonlarla bağlanması 
sonucunda salınım (emisyon) ya da uyarılım (eksitasyon) spektrumlarının 
değişmesinden faydalanılmaktadır. İyonların tersinir bir şekilde boyaya 
bağlanması ve bunun sonucunda da boyanın floresans özelliklerinin 
değişmesi yani salınımın (ya da uyarımın) bir dalga boyundan başka bir 
dalga boyuna kayması, bir dalga boyunda ölçülen floresans şiddeti 
azalırken, diğerinin artması sonucunu doğurur. Bu floresansdaki artışın (ya 
da azalmanın) derecesi iyon bağlayan boyanın miktarına bağlıdır. Bu oran 
ise tahmin edileceği gibi ölçülen  iyonun derişimi ile doğru orantılıdır. 
Dolayısı ile iyon derişimi arttıkça iyon bağlayan boya oranı artacak florens 
siddetindeki değişme de bununla orantılı olarak artacaktır. Bu şekilde 
gerçekleştirilen ölçümlerden (kalibrasyon sonucu) ölçülmekte olan iyonun 
gerçek derişimi elde edilebilir. En ideal yol hem iyon bağlamış hem de 
serbest boyanın salınım  yaptığı (ya da uyarıldığı) dalga boylarında ayrı ayrı 
ölçüm yaparak bu değerleri oranlamaktır. Bir anlamda iyon bağlı ve serbest 
boya miktarlarına karşılık gelen bu değerlerin oranlanması anlaşılacağı 
üzere ölçülmek istenen iyonun konsantrasyonuna bağlılık gösterirken 
boyanın toplam miktarından bağımsız olacaktır. Bu tür ölçüme uygun 
boyalara oransal boyalar (ratiometric boyalar) denir. Ancak bazı boyalrda 
sadece bağlı boyanın floresansını ölçmek olanaklıdır, bu tip boyalar ise 
oransal olmayan (non ratiometric) boyalar olarak anılırlar. Bahsi geçen bu 
strateji esas olarak hücre içi serbest iyonların (Ca++, Na+, H+ gibi) 
derişimlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Eğer uygun mikroskopi 
teknikleri kullanılırsa, bu yolla iyonların derişimlerinin hücre içinde sadece 
zamansal değil uzaysal olarak da nasıl değiştiği ölçülebilmektedir.  
İkinci stratejide ise kullanılan boyanın floresan spektrumunda bir değişme 
olmaz ancak hücre içi dağılımının değişmesi izlenmektedir. Bu tip 
ölçümlerin doğal olarak, yüksek uzaysal çözünürlüğü olan mikroskopi 
teknikleri kullanılarak yapılma zorunluluğu vardır. Bu tip ölçümlerde probe 
olarak ya bir floresan boya ile konjuge edilmiş yüksek seçicilikteki toxinler, 
ya da Yeşil Floresan Protein (GFP) ile birleştirlmiş füzyon proteinleri ya da 
protein parçaları kullanılmaktadır. Burada amaç ‘prob’un bağlandığı protein, 
ikinci haberci vs. molekülünün biyolojik bir yanıt sonucu yer değiştirmesinin 
gözlenmesidir. Aktin iskeletinin reorganizasyonu, PKC nin aktivasyon ile 
hücre zarında sitoplazmaya yer değiştirmesi, IP3 molekülünün membranda 
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bağlı olduğu PIP2 den ayrılarak çözünür hale geçmesi gibi olayların 
gözlenmesi bu stratejiye örnek olarak verilebilir. 
Yukarıda açıklanan stratejiler floresan boyaların canlı hücrelere yüklenme 
tekniklerindeki ve moleküler biyolojideki gelişmeler sonucunda bugün artık 
çok yaygın olarak kullanılmaktadırlar.  
Floresan boyalar kullanılarak yapılan fizyolojik yanıt ölçümleri genellikle 
mikroskopik tekniklerle birlikte yapılmaktadır. Ancak mikroskopi kullanımı 
şart değildir. Bir küvet spektrofotometresi kullanılarak da pek çok tip ölçüm 
yapılması mümkündür. Mikroskopik tekniklerin kullanılması tek hücreden 
ölçüm yapılabilmesi, hücre içi derişim dağılımının da ölçülebilmesi gibi 
avantajlar getirdiği için ayrıca yukarda açıklaması yapılan ikinci tip 
stratejiler için şart olması gibi nedenlerle floresan ölçümlerin ayrılmaz bir 
parçası haline gelmişlerdir. Bu konu ile ilgili belirtmekte yarar olan bir nokta 
uzaysal ve zamansal çözünürlük arasındaki ilişkidir. Bu günkü tekniklerda 
genel olarak söylenirsa uzaysal çözünürlüğün artması zamansal 
çözünürlüğü, zamansal çözünürlüğün artması ise uzaysal çözünürlüğü 
azaltmaktadır. Kullanılan cihazlar hızlıdan yavaşa doğru sıralanırsa kabaca 
ilk sırada küvet spektrofotometreleri daha sonra PMT-mikroskop sistemleri, 
ICCD kamera-mikroskop sistemleri, konfokal mikroskop sıralanabilir. Ancak 
bu sıralama kesin değildir; örneğin line-mode da kullanılan bir konfokal 
mikroskop oldukça yüksak zamansal çözünürlüğe sahip olabilmektedir 
ancak buna karşılık uzaysal çözünürlük kaybı söz konusudur. 
Yukarıda yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulursa bir gözlem için 
şeçilecek yöntemin amaca bağlı olarak belirlenmesinin gerektiği, “en iyi” 
diye tanımlanabilecek bir yöntemin olmadığı hemen anlaşılacaktır. 
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MİKRO FLORESANS FOTOMETRİ SİSTEMİ VE 
OOSİTLERDE PH DERİŞİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 
Dr. Şeref ERDOĞAN 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 
Balcalı, ADANA 

Bir çok hücrenin fonksiyonu, sitoplazmalarındaki bir kaç iyonun 
derişimlerinin düzenlenmesine veya devamına bağlıdır. Bu nedenle 
hücrelerdeki iyon derişimlerini ölçebilmek, bir çok hücresel sürecin çalışma 
prensiplerinin anlaşılabilmesinde önemli olmaktadır. Üstelik invaziv 
olmayan bir yöntem ile bu süreçlerin araştırılmasına olanak sağlayabilecek 
tekniklerin kullanılması çok daha değerli olmaktadır. Bu tekniklerden biri 
belli bir iyon ile etkileşerek floresan özellikleri değişen bileşiklerin 
kullanılması esasına dayanmaktadır. Bu floroforlardan kaynaklanan 
floresanın kantitatif ölçümleriyle iyon derişimlerindeki ya göreceli 
değişimlerin veya mutlak iyon derişimlerinin saptanması mümkündür. 
Böyle teknikler özellikle Ca2+ ile hücreiçi haberleşme çalışmalarında ve 
hücreiçi pH (pHi) düzenlenmesinin çalışılmasında çok değerli bilgiler 
sağlamaktadır. 
Memeli yumurtaları ve erken dönem embriyolarında, bu teknikler 
kullanılarak yapılan araştırmalar özellikle yumurta aktivasyonu ve 
fertilizasyon sırasındaki hücreiçi Ca2+ derişimlerindeki değişimlerin 
ölçülmesi şeklindedir. Bir diğer araştırma alanı ise fertilizasyonda pHi 
değişimlerinin olup olmadığı ve pHi düzenlemesinin incelenmesidir. Bu 
sunumda halen çok yaygın olarak kullanılan ve insan yumurtası özellikleri 
ile büyük benzerlikler gösteren fare yumurtası ve embriyolarındaki pHi 
ölçülmesi ve düzenlenmesinde kullanılan araştırma yöntemleri üzerinde 
yoğunlaşılacaktır. 
Çok sayıda fizyolojik sınırlardaki pH değişimlerine hassas florosan 
indikatörler mevcuttur. Bunlardan nötral değerlere yakın pKa’sı olan BCECF 
oransal (ratiometrik) bir florofor olup, 490-500 nm ve 450 nm değerlerinde 
uyarılarak maksimal olan 530 nm değerindeki emisyonu ölçülür; 490 / 450 
oranı pH artışı ile artar. Daha sonra emisyon spektrumundaki kayma ile pH 
ölçümünü sağlayan SNARF-1 geliştirilmiştir. Bu pH’a hassas florofor 535 
nm’de uyarılmasıyla toplanan emisyonun 640 nm yoğunluğunun 600 
nm’deki yoğunluğuna oranı pH arttıkça artmaktadır. 
İyona hassas floroforların hücreye yükleme yöntemleri benzer olup 
asetometil esterleri (-AM formları) belli bir süre hücre ile inkübe edilerek 
yüklenebilmektedir. Hücre zarını geçemeyen formdaki floroforlar ise 
mikroinjeksiyon gibi direkt yöntemler ile yüklenmektedir. Yükleme yapılan 
hücrelerden pHi düzenleme yöntemleri çeşitli assay yöntemleri ile 
çalışılabilmektedir. Bu yöntemler temelde hemen tüm hücrelerde 
bulunanan Na+/H+ değiştiricisi (NHE) ve HCO3

-/Cl- değiştiricisi (AE) 
aktivitelerinin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır. NHE, Na+’u içeri 
alırken hücreiçindeki H+’i dışarı atar, böylece düşen pHi’yı düzeltir; AE ise 
Cl-‘u içeri alırken HCO3

- hücreden uzaklaştırır, böylece artan pH’yı düzeltir. 
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pHi ölçümlerinde kullanılan oransal boyalardan elde edilen floresan 
yoğunluklar, K+ gradiyentini ortadan kaldırmak için ortama eklenmiş 
valinomisin ile nigerisin/yüksek K+ metodu sayesinde pH değerlerine 
kolayca çevrilebilmektedir. Dolayısı ile kayıtların direkt pH değerleri ile 
sunulması gerçekleştirilebilmektedir. 
Hücrelerin optimal çalışabilmesi için pHi’larını fizyolojik sınırlar içinde 
tutabilmeleri gereklidir. Bunu sağlayabilmek için hücrelerin düzenleme 
mekanizmalarının nasıl çalıştığını ve değişen durumlara veya hücrelerin 
gelişim aşamalarında verdikleri yanıtları ortaya çıkartmak bu araştırma 
yöntemleri ile mümkün olabilmektedir. 
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YUVARLAK MASA TOPLANTISI: FARMAKOLOJİDE 
BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 
[29.09.2005, SALON B, 10:45-12:30] 
FARMAKOLOJİDE BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE 
Dr. S. Oğuz Kayaalp 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalından Emekli Öğretim Üyesi 

Farmakolojide bilim dili olarak türkçeden söz edildiğinde önce bazı 
belirlemeler yapmak ve bu deyişi açıklığa kavuşturmak gerekir. 
Farmakoloji, tıbbi, biyolojik ve farmasötik nitelikte birçok bilim alanı ile 
yakın ilişkili olduğu ve içiçelik gösterdiği için , konu genelde bilim dili olarak 
türkçe kavramının bir parçası olarak düşünülmelidir. Bilim dilini oluşturan 
terim ve diğer sözcük gruplarından hangilerinin türkçe olması olacağı 
sorusu da yanıtlanmalıdır.Bu soru karşımıza bir dizi alt-soru çıkarır. Örneğin 
kimyasal madde adları da türkçeleştirilmeli midir ? Kanımca , halkın günlük 
yaşamına uzun süredir girmiş bakır, demir ,kalay gibi adlar dışında 
kimyasal element veya bileşik adlarını türkçeleştirmeye gerek yoktur. 
Bu sorunun ardından bilimsel terimlerin ve diğer sözcük ya da deyimlerin 
türkçeleştirilmesinin ne ölçüde gerekli olduğu sorusu akla gelir. Bu oldukça 
kapsamlı bir sorudur. 
Bilimsel terim ve deyimlerin orijinali onun altında yatan olayı ve fenomeni 
ilk olarak gözlemleyen ya da bir düzeneği, aparat veya aleti ilk olarak icat 
eden , bunları ilk olarak tanımlayan araştırıcının genellikle kendi dilinde 
koyduğu adlardır.Bazen de araştırıcı ingilizce yayınlamayı tercih ettiği için 
kendi dili dışında ingilizce olarak adlandırma yapar. Bu nedenlerle bilimsel 
terminolojinin türkçe dışında oluşması doğaldır. Bazı terimler bütün dillerde 
ilk olarak konulan adlarını değiştirmeksizin olduğu gibi kullanılır. Bunlara 
örnek, reservoir, nor, odds, plateau, pipette ve torsades de pointes’tir. 
Türkçeleştirme bakımından yabancı dildeki terim ve deyimlerin hepsinin 
türkçeleştirilmesi düşünülmemelidir. Bunların gruplandırılarak grup veya 
kategori bazında belirli bir öncelik sırasına göre listelenmesi ve grupların 
belirli bir hiyerarşiye göre bulunması türkçeleştirme işlemine alınması akılcı 
ve gerçekçi bir yaklaşım olur. Bu yaklaşımda aşağıdaki iki gruba giren terim 
ve deyimler öncelik sırasının başında yer almalıdır; başka bir deyişle bunlar 
için pozitif liste oluşturulmalıdır: ( i ) Halkın günlük yaşamı içinde kullandığı 
veya karşı karşıya geldiği nesne, kavram veya olayların adları. (ii) Eğitim 
ve öğretim etkinliklerinin alt basamaklarında (örneğin ilk- ve ortaöğretim 
ve ön-lisans düzeyinde) yapılan, dolayısıyla geniş bir öğrenci kesimine hitap 
eden etkinliklerde kullanılan terim ve deyimler. Buna karşılık alt düzeydeki 
eğitimin müfredatına girmeyen, doktora veya doktora-sonrası düzeydeki 
eğitimde kullanılan terim ve deyimlerin türkçeleştirilme önceliği düşüktür. 
Açıklanan yaklaşım 1930’larda Atatürk’ün aktif gayreti ve katılımıyla 
gerçekleştirilen 1930’lardaki türkçeleştirme kampanyası sırasında 
benimsenmiştir. Örneğin sık kullanılan aritmetik ve geometri terimleri 
türkçeleştirilmiş, fakat yüksek matematik, analiz ve analitik geometri ile 
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ilgili terimlere pek dokunulmamıştır. Aynı şekilde askerlik eğitimi gibi 
yaygın eğitimde kullanılan terimler de türkçeleştirilmiştir. 
Mutlaka türkçeleştirmek diye bir çabaya girilmemelidir. Türkçede uygun 
karşılığı bulunamayan sözcükler yabancı dildeki şeklinde , fakat türkçe 
okunuşu düzeltilerek bırakılmalıdır. Türkçede tek sözcük üzerine bindirme 
yapılarak sözcüklerin orijinalindeki anlam farklılıkları kaldırılmamalıdır. 
Buna geçmişte zaman zaman uyulmamıştır. Bunun sonucu iki ayrı fizyolojik 
olay olan transmission ve conduction , biri aşırım diğeri iletim olduğu halde 
ikisi de iletim olarak tek sözcükle türkçeleştirilmiştir. Aynı şekilde yabancı 
dilde farklı beş kavram olan accommodation, compliance, concordance , 
compatibility ve harmony türkçeye tek sözcükle uyum olarak geçirilmiştir. 
Bunlar bilimsel ciddiyet ve sorumluluğa uymayan cahilce eylemlerdir. 
Türkçeyi kavram özürlü duruma sokar. 
Türkçeleştirmede ilgililerin rol sırası 
Farmakoloji ve diğer disiplinlerde bilimsel sözcüklerin türkçeleştirilmesinde 
bunu gerçekleştireceklerin rol sırası da önemlidir. Bu bağlamda ilk akla 
gelen, fakat gerçekçi olmayan bir yaklaşım, işin Türk Dil Kurumuna (yeni 
adıyla Atatürk Dil ve Tarih Kurumuna) bırakılması olabilir.Bu genelde uygun 
bir yaklaşım sayılmaz. Ancak yazar (gazete ve dergi yazarları dahil) veya 
eğitici olarak ilgili terimleri kullanmayı meslek edinmiş kişilerin deneyim ve 
görüşlerine ağırlık verilerek ve onlara dayanarak ya da onlar tarafından 
türkçeleştirme yapılması daha uygun bir yaklaşımdır.. Bu bağlamda, halen 
günlük yaşamımızda kullandığımız bazı benimsenmiş deyimlerin, gazete 
köşe yazarları ve edebi eser yazarları tarafından türkçeye kazandırıldığı 
unutulmamalıdır. Bu eylemde dil uzmanı ortak veya danışman olarak 
kullanılabilir.Doğaldır ki dil uzman kuruluşlarının yayımladıkları yeni 
sözcükler de uygun görülürse benimsenebilir. 
Bu bağlamda çarpıcı bir gözlemimi belirtmekte yarar görüyorum. 
1960’larda bilgisayar Türkiyede kullanıma girdiği zaman adı komputer idi. 
Hacettepe Bilgi İşlem Merkezinin Müdürü olan bir mühendis arkadaş, 
bildiğim kadarıyla ilk kez, bilgisayar adını kullandı ve bu ad yerleşti. Aynı 
yıllarda Türkiye televizyonla da tanıştı. Ne yazık ki , ne TDK ve ne de 
Türkiyede ilk televizyon yayınını gerçekleştiren İstanbul Teknik Üniversitesi 
ilgilileri önceki örnekteki duyarlık ve basireti göstermedi; televizyon 
sözcüğü türkçeye yerleşmeden hemen uygun bir türkçe karşılık bulma 
zahmetine girmedi. Sonuçta bu sözcük türkçede yerleşti kaldı. 
Tıp ve farmakoloji alanlarındaki kişisel gözlemlerime göre bu alanlarda 
yabancı terimlerin türkçeleştirilmesine katkıda bulunanlar ve bugün 
kullandığımız az sayıda da olsa bazı türkçeleştirilmiş terim ve deyimleri 
ortaya atanlar, kitap yazan ve araştırma makalelerini türkçe yazan ve bunu 
sürdürmeyi uğraş edinen bilim adamları olmuştur. Bu durum kısmen bir 
zorunluluktan doğmuştur. Sözü edilen yazarlar için türkçe terim ve sözcük, 
bina yapan bir inşaatçı için tuğla ve harç ne kadar önemli ise o derecede 
önemlidir. 
Türkiyede bilimsel terminolojinin türkçeleştirilmesine, arada sırada amatör 
gruplar ve lügat yazarları da girişmişlerdir. Bunların kalıcı bir yansıması pek 
olmamıştır. 2000’li yılların başında bilimsel bir akademi bu konuda geniş 
kapsamlı ve örgün bir girişim başlatmıştır.Bu girişim bazı alanlarda 
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sonuçlanmış, diğerlerinde ise sona yaklaşmıştır.Böyle bir girişimin konu ile 
yakından ilgilenenlerin katılımına olabildiğince açık olması , bir veb sitesi 
üzerinden başlangıçtan beri akademik topluluğun görüşüne düzenli olarak 
sunulması ve böylece konsensus sağlanmasına öncelik verilmesi gerekirken 
bu, yapılmamış ve katılımcı kadrosu en azda tutulan kapalı bir eylem olarak 
sürdürülmüştür. 
Otuz yıla yakın bir süredir farmakoloji , klinik farmakoloji ve resmi 
düzenlemeler konusunda sürekli çalışan bir kitap yazarı olarak 
türkçeleştirerek kullandığım ve bir kısmını ilk kullanan olduğumu sandığım 
terim ve deyimler de vardır. Bunlar konuşma sırasında slayt olarak 
gösterilecektir. 
Türkçenin sözcük türetme olanakları ve Batı dilleri 
Türkçenin sözcük türetme olanakları ingilizce, fransızca ve almancaya göre 
kısıtlıdır . Bunun başlıca nedenleri şunlardır: ( i ) Türkçede ayrık durumlar 
dışında sadece sonekler kullanılarak sözcük türetilebilir; öneklerle bir 
sözcükten yeni sözcük türetme yolu kapalıdır. 
Batı dillerinde ise önekler de sözcük türetme için yoğun şekilde kullanılır. 
Örneğin bu dillerde re-, de-, dis-, pro- , anti-, retro- ve diğerleri gibi 
önekler Batı dillerinin sözcük türetme olanağını önemli ölçüde artırmıştır. 
Bu dillerde bu öneklerle başlayan çok sayıda bilimsel terim vardır. Benzer 
öneklerin ve bunların yerini tutabilecek soneklerin türkçeye kazandırılması 
üzerinde çalışılmalıdır. Pre- ve post- gibi öneklerin karşılığı ile türkçede de 
sözcük türetilebilmektedir. (ii) Batı dillerinde bilimsel terimlerin büyük bir 
kısmını, bu dillerin öncülü sayılabilecek olan latince ve eski yunancadan 
alınmıştır. Türkçede böyle bir öncül eski dil kaynağı yoktur. (iii) Dokuzuncu 
yüzyıldan beri islamiyete geçişle birlikte yeni gereksinimlere sözcük 
bulmanın baş aktörü olarak kabul edilen aydın kesim, türkçeyi bırakmış ve 
arapça ve farsçayı benimseyerek türkçeyi zenginleştirmek şöyle dursun , 
onu güdük bırakmış ve dilimizi bu dillerden gelen terim ve deyimlerle 
boğmuştur. Bu kesim Osmanlının son 150 yılındaki batılılaşma çabası 
sırasında yoğun şekilde ithal edilen yeni kavram ve nesnelerin karşılığını 
türkçede değil, adı geçen dillerde arayacak ve oradan alacak kadar 
yozlaşmıştır. 
Bu kısıtlılığına karşılık türkçede fiilin pasif şeklinin (emme ve emilme gibi) 
ve üçüncü kişilere yansıtılan şeklinin (değerlendirme ve değerlendirtme gibi 
) tek sözcük şeklinde olması türkçeye yabancı dillerde olmayan sözcük 
türetme olanağı sağlamıştır. Örneğin permeabilite, Batı dillerinde hem 
biyolojik membran ve hem de ilaç özelliği bağlamında aynı sözcükle ifade 
edilirken, bunlara türkçede sırasıyla geçirgenlik ve geçirilgenlik 
denilmektedir (sonuncusu yazarın bulduğu bir sözcüktür). Ancak bu 
olanağın istenmiyen bir yan etkisi batı dilindeki tek bir sözcüğün türkçeye 
çevrilirken yerine göre aktif veya pasif şekilde kullanılmasının gerekmesidir 
( örneğin inhibisyonun, yerine göre inhibe etme ya da inhibe edilme 
şeklinde ifade edilmesi gibi). 
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Sonuç olarak: 
1.Farmakoloji ve diğer bilim alanlarındaki bilimsel terim ve 
deyimlerin,mümkün olduğu kadar türkçe karşılıklarının bulunması ve 
kullanılması eğitim ve iletişimin kolaylaştırılması ve standartlaştırılması 
bakımından bir zorunluluktur. 
2.Bunu yaparken halkın da kullandığı veya eğitimin daha fazla sayıda kişiye 
yönelik alt kademelerinde yaygın olarak kullanılacak terim ve deyimlerin 
türkçeleştirilmesine öncelik verilmelidir. 
3.Türkçeleştirme sırasında aşırılığa kaçılmamalı ve yabancı dilde benzer 
gözükse de aralarında anlam ve kullanılış yeri bakımından farklılık bulunan 
sözcükler türkçede tek sözcüğe bindirilerek dilimiz fakirleştirilmemelidir.Bu 
hata geçmişte yapılmıştır. Karşılığı bulunamayan yabancı sözcükler 
okunuşu türkçeye uydurulmak koşuluyla aynen alınabilir. 
4.Gerekirse yabancı sözcükle yerlisi birleştirilerek ( biyoyararlanım veya 
biyokimya’da olduğu gibi) ya da yabancı kök-sözcüğe türkçe ekler takılarak 
melez (hibrid) sözcük (klonlama , transdükleme,indükleme, 
standartlaştırma gibi) yapılabilir. 
5.Bu etkinlikler sırasında ortaya çıkan yeni sözcüklerin, bunları mesleği 
gereği kullanmak zorunda olan birinci dereceden ilgili kişiler tarafından 
toplu olarak değerlendirilmesine, tartışılmasına olanak yaratılarak 
konsensus oluşması sağlanmalıdır. 
Sonuncu tavsiyemin yaşama geçirilmesi açısından TFD’nin 18. Ulusal 
Farmakoloji Kongremize bu oturumu koyması yararlı ve yapıcı bir yaklaşım 
olmuştur. Düzenleyicileri kutluyorum. 
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Stedman Tıp Sözlüğü İngilizce-Türkçe versiyonunu  1992 yılında çıkarttım. 
Bu şekilde 15 seneden uzun bir süredir Türkçe Tıp Diliyle uğraşıyorum. İlk 
Farmakoloji kitabım 2002 yılında basıldı, şimdi 3. baskısı piyasada. 
Türkçe’miz tüm diğer çağdaş bilim dilleri gibi yaşayan organizmalara 
benzer bir şekilde her gün değişiyor, gelişiyor. Bizim Tıp dilini kullanırken 
bana göre en büyük yanılgımız dili de statik bir obje sanmamız. Oysa 
Tıp’taki gelişmelerle birlikte sürekli yeni kavramlar üretiliyor ve bunların 
hemen tamamı İngilizce. Biz “bilim yaratan” değil “bilim uygulayan” 
konumda olduğumuz için bu yeni kavramları hep dışarıdan almak ve kendi 
dilimize uyarlamak zorundayız. Bu uyarlama aşamasının da akılcı süreçleri 
olmalı. Zaman içinde sözcüklere yüklenen anlamlar da değişim gösteriyor. 
Bu yazıları yazdığım bilgisayar bir “bilgi sayıcı” değil ama ona yüklenen 
anlam bizi bilgisayar sözcüğünü rahatlıkla kullanabilmemizi sağlıyor. Bunun 
gibi Tıp terminolojisinin içindeki birçok sözcüğün aslında basit ve tıpla ilişkili 
olmayan anlamları var ama o sözcüklere bizim yüklediğimiz anlamlar 
gerçek kavramları oluşturuyor. Örneğin kolorimetre, renkölçer demek, 
ancak bizim bu sözcüğe tıp dilinde yüklediğimiz anlam çok daha karmaşık. 
Anadilim Türkçe olmasına karşın Türkçe tıp kitaplarını okuduğum zaman 
daha fazla zorlanıyorum. Başka bir deyişle var olan Türkçe bu şekilde 
benim konuyu anlamamda bir engel oluşturuyor. Oysa bu durum çok 
yanlış. Nedenlerinin iyice araştırılıp çözümlenmesi lazım. 
Öncelikle ciddi bir kavram kargaşası var. Bir sözcüğün farklı yazım şekilleri 
(örn. catecholamine, katekolamin, kateşolamin, yanıksalgıkesen) 
kavramları anlamada bana engeller oluşturuyor. Hangi yazımın doğru 
olduğu konusunda bir kılavuz veya ortak payda yok. 
Anadilimiz Türkçe olmasına karşın birçoğumuzun “Türkçe” bilgisi ve sözcük 
dağarcığı oldukça zayıf. Basılan kitaplarda dilbilim uzmanlarınca bir denetim 
yapılmıyor. Özellikle çok yazarlı kitaplarda her bölüm ayrı telden çalıyor. 
Bu şekilde tüm bilim insanlarımızın da akademik çalışmalarında mutlaka 
uluslararası yayın üretmelerinin yanı sıra kendi dilimizde eserler 
yaratmaları Türkçe Tıp Dili’nin gelişmesi için kaçınılmaz. 
Öncelikle farmakoloji terimlerinin ve ilaç (veya farmakolojik çalışmalarda 
kullanılan her türlü madde) adlarının yazımı konusunda üzerinde 
anlaştığımız bir kılavuz olması lazım. Bana göre doğru yazımları içeren bir 
farmakoloji terimler kılavuzunu, tartışmaya açmak için 
www.ctf.edu.tr/farma/tfd/kilavuz.pdf adresine yerleştirdim. Kılavuzun 
kısayoluna www.tfd.org.tr  adresinden de ulaşmak mümkün. Bu kılavuzun 
size göre eksikleri ve yanlışları konusunda görüşlerinizi bekliyorum. Bu 
konudaki tartışmalar ortak paydaya ulaşırsa bu kılavuz Türk Farmakoloji 
Derneği’nin ortak yazım kılavuzu haline gelebilir. Özellikle kısaltmalar 
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konusunda ciddi görüş ayrılıklarımız olabilir. Benim burada izlediğim yol 
kısaltmaların İngilizce yazımlarını aynen korumak oldu. Nasıl sodyumu Na 
diye yazıyorsam ADE kısaltması yerine ACE kısaltmasını tercih ettim, çünkü 
“anjiotensin dönüştürücü enzim” teriminde anjiotensin ve enzim 
sözcüklerinin Türkçe karşılıklarını bulup kullanmadığımız sürece kısaltmanın 
kısmen yapılması bana anlamsız geldi. 
TUBA Türkçe Tıp Terimleri Sözlüğü projesi mümkün olan her terim için 
Türkçe karşılık bulmayı amaçlıyor. Camiamız bu konuda çalışmaya 
yeterince hevesliyse ve böyle bir görüş kabul görürse bu kez bizi daha zorlu 
ve uzun bir yol bekliyor. Bu konuda tercih hepimizin. 
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Terim ve sözcük üzerine kısa bilgilendirme 
   Sözcükler (terimleri de içeriyor), dilin yapıtaşları durumundadır. Bir dildeki sözcükleri 
kaynak ve kullanım alanları bakımından iki bölümde inceliyoruz: genel sözcükler, özel 
sözcükler. 
   Genel sözcükler, dilin çevrimindeki bütün sözcükleri ve kalıp-kullanımları (deyim, 
atasözü, ikileme, alkış, kargış, diğer kalıp-sözler..) kapsar. 
   Özel sözcükler ise alan sözcükleri diyebileceğimiz terimleri, genel argo ile alan 
argosundaki sözcükleri ve yöre ağızlarındaki sözcükleri içerir. 
Terim nedir?  
   Terim sözcüğünün kökeni konusunda farklı görüşler vardır. Kimi ansiklopedi ve 
sözlüklerde terimin eski Türkçe termek’ten (“toplamak, dermek” > ter-i-m) geldiğini ileri 
sürmektedirler. Oysa terim sözcüğü batı dillerinden Türkçeye girmiştir: term (< Lat. 
terminus, “sınır, sınır belirleme çizgisi, (mec.) son, sonuç”< termino, “sınırlar koymak, 
sınırlamak, tanımlamak, belirlemek”) 
   Türkçe kaynaklarda terim kavramı şöyle tanımlanmıştır: 
“Konuşma dilinde pek kullanılmayan, bilim ve sanatla ilgili bir kavramı belirten kelime” 
(Meydan-Larousse, C. 12, s. 76) 
“Bir uzmanlık dalı ya da konuyla ilgili özel bir anlamı olan, belli bir kavramı karşılayan 
sözcük.” (Gelişim Larousse, C. 22, s.11434) 
“Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı olar 
söz,. Istılah.” (Türkçe Sözlük 1988, C. 2, s.1458) 
“Bir bilim,sanat, meslek dalıyla veya konuyla ilgili özel bir anlamı olan, belli bir kavramı 
karşılayan kelime.” (Dictionnaire Larousse, C.6, s. 2302) 
“Terimler, bilim ve sanat dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklerdir.” (Emin 
Özdemir, Terim Hazırlama Kılavuzu, TDK 1973, s.11) 
“Bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının özel kelimeleri.” (Hamza Zülfikar, Terim 
Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TDK, 1991, s.1) 
   Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi terimler, bilim, kültür, sanat, el-sanatları, meslek 
vd alanlarla ilgili kavramları karşılayan genellikle “tek anlamlı” sözcüklerdir. Diğer 
deyişle terimler yalnızca ilgili olduğu alana özgü kavramları karşılar, yani alan dili 
sözcükleridir. 

   Bu arada konumuzla ilgili olarak bilinen bir gerçeği yineleyelim: Her terim 
sözcüktür, ancak her sözcük, terim değildir.  
   Her dilin sözü edilen alanlarla ilgili zengin bir terim dağarcığı bulunmaktadır. Bu 
alanlardaki gelişme ve ilerlemelere göre de, terimlerin sayısı artmaktadır. Terimlerin 
oluşumunda Türkçede de iki yol geçerli durumdadır: birincisi, yabancı dillerdeki 
terimleri dilin sözvarlığına katma; ikincisi, yabancı terimlere Türkçe içinde uygun 
karşılıklar üretme. Bu konu Türk bilim dünyasında çokça tartışılmıştır, bugün de 
tartışılmaktadır. Kimi bilimciler terimlerin evrensel olduğunu, bu nedenle de bütün 
dünya dillerinde ortak kullanımının gerektiğini ileri sürmektedirler. Sorun şu: Bizde ne 
yazık ki terim ile kavram birbirine karıştırılmaktadır. Oysa evrensel olan terim değil, 
kavram’dır. Terim öbür deyişle sözcük, bir kavramı karşılayan sesbirimlerden oluşur. 
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Hemen bütün dünya dillerinde evrensel kavramlara olanaklar ölçüsünde yerli   terimler 
üretilmeye çalışılmaktadır. 
   Terimler her ne kadar alan sözcükleri ise de, terimin göndergesi (dışdünyadaki 
varlığı, nesnesi, somut ya da soyut) toplum yaşamına girdikçe, o terim de günlük dilin 
sözvarlığına katılmaktadır. Sözgelimi radyo, telefon, televizyon, bilgisayar gibi binlerce 
terim, bu terimlerin göndergeleri (nesneleri) yaşama dünyamızda yer aldıkça, ortak 
dilin sözcükleri arasına katılmıştır. Dillerin genel sözvarlığı, alan dillerinden gelen 
terimlerle de zenginleşmektedir.  
Terimi terim yapan özellikler nelerdir? 
Terimlerin sözcüklerden ayrı belirleyici özellikle vardır: 
Terimler; 

- Hangi alanla ilişkili olursa olsun, genellikle tek anlamlıdır. (Çok özel durumlarda terime 
ikinci bir anlam da yüklenebilir. Terim günlük dilin çevrimine girince de kimi yan-
anlamlar kazanır.) 

- Terimlerin anlamı sınırlıdır ve tanımları açıktır. (Terimlerin anlamı, kapsamı ve tanımı 
kişilere göre değişmez.) 

- Terimlerin ancak ilgili olduğu alanda belirli bir kullanım sıklığı vardır. 
- İlgili alandaki söylemin yapıtaşları, anlatım öğesi, iletişim birimidir. 
- Yapı bakımından yalın, türemiş, bileşik sözcük, öbekleşmiş birim kuruluşunda olabilir. 
- Alan dışındaki insan ile eğitim ve kültür düzeyi ilgili alan bilgilerini kavramaya elverişli 

olmayanlar için belirli bir anlam taşımaz. (Ayrıca terimlerin alan dışındaki insanlarca 
bilinmesi gerekmez.) 
Bilim, kültür,  sanat vd alan  terimlerini niçin Türkçeleştirmeliyiz? 
    Biraz önce değinmiştik, şimdi de yineleyelim: Deniyor ki, “Terimler evrenseldir, bu 
nedenle bütün büyük dünya dillerinde ortak olarak geçer. Terimlerin her ulusun kendi 
dilinde karşılığının bulunması gerekmez.” Buradaki yanlış şu: Terimler evrensel 
değildir, kavramlar evrenseldir. Eğer gerçekten terimler evrensel olsaydı, hiçbir ulus 
alan terimlerinin kendi dilinde karşılıklarını arama zahmetine katlanmazdı. Hemen 
bütün dünya dillerinde kimi ortak terimlerin bulunduğunu kimse yadsımıyor, ama 
terimlere o dilde karşılık bulunması için bilim adamları büyük çaba harcamaktadırlar.  
   Prof. Dr. Yaman Örs, “bilim dilinin uluslararası olmadığını, (...) uluslararası en geniş 
anlamda insanlararası olan şeyin, bir anlatım aracı olan şu ya da bu dil değil, özellikle 
bilim aracılığıyla ortaya konan, ilke olarak her dille anlatılabilecek gerçeklerle onlara 
dayanan düşünce ve kavramlar” olduğunu ileri sürmektedir. Bir örnek vermek 
gerekirse: Türkçe bilgisayar teriminin başka dillerdeki karşılıklarını anımsatalım: 
İngilizce computer, Fransızca ordinateur, İspanyolca ordenador, İtalyanca calcolatore, 
Japonca denshi keisanki, Arapça hâsib, İbranca mahsev, Yugoslavca racunar... 
(A.Köksal). Başka örnekler de anılabilir.  
   Bilim dili terimlerini  Türkçeleştirmekle ne kazanacağız? Her şeyden önce Türk bilim 
adamları kendi alanlarında bilim ürettiklerinde, bundan hem bilimsel terimler hem de 
bilimsel söylem kazançlı çıkacaktır. Bilim adamlarımız ürettikleri bilimsel 
gelişme/buluş/yöntem vb için belirli sözcükler/terimler türetmek zorunda kalacaklar. Bu 
da Türk bilim dilinin terim bakımından zenginleşmesini sağlayacaktır. Türkçe bilim 
yapılması durumunda Türkçenin bilimsel söyleme elverişli dil olduğu daha iyi 
kavranacağı gibi; bilim dili olarak gelişmesi de önemli bir aşama gösterecektir. 
Türkçe terim üretme yolları 
   Türkçede çok değişik sözcük/terim üretme yolları bulunmaktadır. Bunların en sık 
kullanılanları üzerine kısa açıklamalar yaparak örneklendirelim: 
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1. ekle türetme: Türkçe eklemeli/bitişken dillerden olduğu için, Türkçe sözcük/terim 
üretiminde sıklıkla ekler kullanılmaktadır. Bugün eşzamanlı Türkiye Türkçesinde 
yaklaşık 250 dolayında ek bulunmaktadır; bu eklerin 180 kadarı yapım eki, 70 kadarı 
da çekim ekidir. Yapım ekleri hiçbir zaman çekim işlevi yüklenmezken kimi çekim 
ekleri kimi örneklerde yapım eki işlevi görmektedir (Çotuksöken, 1992). 

   Türkçede yapım ve çekim ekleriyle, dizim kurucu ekler ve dönüştürüm ekleriyle 
sözcük/terim türetilmektedir. Örneğin burada bir deneme olmak üzere şöyle bir  
sınıflandırma yapılabilir: 

   * Alet üreten ekler:  {-Aç}: sark-aç, {-Ağı}: bil-eği,  {-Ak}: bıç-ak, {-Ar}: kes-er, {-Al}:  
çat-al, {-IcI}: al-ıcı, ver-ici, {-kAç}: kıs-kaç, yüz-geç, {-mAk}: çak-mak, tok-mak, { -mIk}: 
tır-mık…  

   * Nesne/eşya üreten ekler: {-AmAk}: bas-amak, {-cAk}}: salın-cak, {-gA}:  yon-ga,  {-
GI}: çal-gı, kes-ki,  {-lIk}: baş-lık,  {-(I)t}: an-ı-t ... 

   *Yer adı türeten ekler: {-(A)k}:  dur-ak, kon-ak,  {-lIk}:  kitap-lık, {-lA}: tuz-la,  yay-la;     
{-lAk}: kış-lak, {-mAcA}: çek-mece …  

   * Olgu, durum, eylem, oluşum adı türeten ekler: {-AnAk}: ol-anak, gel-enek, {-ntI}: 
çarp-ıntı, döküntü, {-mA}: ölç-me, boşal-ma, {-mAzlIk}: uyuş-mazlık, {-DI}: gir-di, {-lIk}: 
doktor-luk, hemşire-lik, bağımlı-lık, .... 

   * Özellik, nitelik bildiren sözcük türeten ekler: {-An}: kesiş-en, bileş-en, {-Ay}: yat-ay, 
dik-ey,  {-cIl}: birin-cil, ikin-cil, {-cAl}: kıl-cal (damar), {-GAn}: akış-kan, ilet-ken, {-(I)k}: 
damıt-ık; {-sAl}: deney-sel, sayı-sal, sinirsel… 
2. sözcük bileştirme: Türkçede sözcük bileşmesi yoluyla bileşik sözcükler 
kurulmaktadır.  

A) Bileşik sözcüklerin sesbilgisel, dizimsel ve anlambilimsel süreçler yaşanarak 
oluşturulduğunu unutmamak gerekir. 
- Ses değişimi yoluyla oluşanlar: ne+asıl>nasıl, ne+için>niçin, 

cuma+ertesi>cumartesi, güllü+aş>güllaç... 
- Dizimsel kalıplaşma yoluyla oluşan bileşikler: ağaç-kakan, albeni, biçerdöver, 

uçaksavar, gecekondu, içeyöneliklik (otizm), mirasyedi, vurdumduymaz... 
- Anlam kayması yoluyla bileşenler: atlı+karaço>atlıkarınca, 

ayak+kapı>ayakkabı, basım+evi, dizkapağı, hanım+eli, ince+hastalık, 
kara+fatma, keten+helva(sı), testere+balığı... 

B) Ön-ek değerli sözcüklerle bileşenler: 
ÖN: önek, önşart, önalyuvar (Fr. eriytroblaste), önbelirti (Fr. prodrome); SON: 

sonek, sonsöz, sonses. BAŞ: başbakan, başkent, başdamar (Lat. Arteria carotica), 
başparmak, başyokluğu (acephalie); İÇ: içacı, içişleri, içderi, içhastalıkları, içgöreç 
(Fr./İng. endoscope); DIŞ: dışaçı, dışişleri, dışderi; SAĞ: sağtöre, sağduyu; ÖN: önkol 
kemiği, …ART: artavurt, artdamak…  

AS/AST: as(t)başkan, as(t)subay…ARA: arakesit…ANA: anadil, anadili, ana 
atardamar (Lat. aorta), anamaya (Fr. emzyme); TEK: tekhücreli…; ÇOK: çokhücreli, 
çokparmaklılık (Fr. polydactilie)…; EŞ: eşzamanlı, eşanamaya (Fr. co-enzyme)…; 
KARŞI(T): karşıdevrim, karşıtanlamlılık,  YARI: yarızamanlı…TAM: tamzamanlı… 

ALT:  alttakım…ÜST: üstçene (Lat. maxilla), üstderi (İng. epiderm) 
C) Son-ek değerli sözcüklerle bileşenler: 

İÇİ: yurtiçi, kentiçi, damariçi, hücreiçi…DIŞI: yurtdışı, kentdışı…ARASI: 
uluslararası, kentlerarası, devletlerarası, hücrelerarası, organlararası…ALTI: denizaltı, 
sualtı, derialtı… 
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D) Üç ve daha çok sözcükten oluşan bileşikler de vardır: havadevinimbilim 
(aerodinamik), ağaçtahtakurusu, ağaçtarlakuşu, kurbağahoplarağustosböceğigiller….     
3. sözcük yineleme/ikileme: Türkçenin önemli anlatım birimlerinden biri de ikilemedir. 
Anlatıma özel bir vurgu ve çeşni katan ikilemeler, sözcük yinelemesi yöntemiyle 
kurulur. Türkçe ikilemeler yönünden oldukça zengindir: güzel güzel, yavaş yavaş, git 
git, dönüp dönüp, hasta hasta, gizli saklı, ara sıra, irili ufaklı, iyi kötü… 
4. eksiz türetme:Türkçede kimi sözcükler ek kullanılmadan da türetilebilmektedir. Bu 
da üç yolla olmaktadır: 
(a) sözcükte işlev ve tür değiştirme yoluyla: (NOT: [′ ] imi vurgulu heceyi gösterir.) 
ad  eylem  ad niteleyicisi  eylem niteleyicisi 

 
diz  diz- 
yüz  yüz- 
oy  oy- 
ar′ tık   ar’′tık   ‘artık 

   yal’nız   ‘yalnız 
doğru   doğ’ru   ‘doğru 
(b) sözcükte vurgu değiştirme yoluyla: 
tür adı    yer adı 

 
be’bek   ‘Bebek 
düz’ce   ′’Düzce 
kar’′tal   ′’Kartal 
(c ) yeni anlam ekleme yoluyla: 

açı a. 1. (mat) iki doğrunun, iki düzlemin kesişimi, esk. Zaviye. 2. olayları anlama, 
ele alma biçimi. 
bellek a. 1. (ruhb) bilgileri zihinde saklama gücü, esk. Hafıza. 2 (bilgisayarda) 
verileri saklayan, kaydeden ve geri veren düzenek. 

5. budama, budayıp bileştirme: İki ya da daha çok sözcüğün kimi heceleri bir araya 
ge-tirilerek oluşturulur: motor+hotel> motel; suni+tahta>sunta; 
ARaştırma+GEliştirme>ARGE 
BUHARlaşma+TERleme>BUHAR-TER; AKıllı+BİLet>AKBİL… 
6. kırpma: Bir sözcüğün kimi hecelerine ya iki sözcüklü birimin bir sözcüğünü arak 
onunla eşanlamlı başka bir sözcük üretme. telefon=tel, akümülatör=akü, 
fotoğraf=foto,kuru fasulye=kuru, şiş kebabı=şiş, döner kebap=döner, cep 
telefonu=cep… 
7. kısaltma: Sözcük kısaltması da bir tür sözcük üretme yoludur. Şu biçimlerde yapılır: 
- Sözcüklerin baş harflerinden oluşturulur: radio detecting and ranging = radar; light 
amplification by stimulated emission of radiation=laser; Acquired İmmune Deficiency 
Syndrome (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Belirtisi) =AİDS;  
  -    Bilim dallarında, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere oluşturulan kısaltmalar: 
a. =ad;  m.=metre; biy.  biyoloji; edb. edebiyat; toplb.  toplumbilim… 
8. ödünçleme: Yabancı dillerden gereksinmeler duyuldukça aktarılan sözcüklere 
ödünç sözcük adı verilir. Bu işleme de ödünçleme denir. Türkiye Türkçesine son bin yıl 
içinde yaklaşık 30 dilden sözcük ödünçlenmiştir. TDK’nin bir sayılamasına göre Türkçe 
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Sözlük’te  50 bin dolayında yabancı sözcük/terim yer almaktadır. (Yabancı dillerden 
ödünçlenen terimlerin önemli bir bölümü bu sayının dışında kalır.) 
9. sözcük diriltme: Kimi eski kaynaklardan derlenen sözcükleri de gereksinme 
duyulduğunda diriltip yeniden dilin çevrimine sokmak olanaklıdır: cevap=yanıt,  
misafir= konuk, kitap=betik 
tezyin etmek=bezemek, kıyafet=giysi, ihtişam=görkem, netice=sonuç, (gaib olmak > ) 
kaybolmak= yitmek…  
10. yöre ağızlarından aktarma:Anadolu ağızları, kimi bağlamlarda farklı dilbilgisel 
özellikler göstermesinin yanında, özellikle sözvarlığı açısından da oldukça zengindir. 
Bu kaynaktan da yeni sözcük ve terimlerin türetilmesinde yararlanılmaktadır: ayna 
(Far.)= gözgü, mersiye (Ar.) =ağı, nezir (Ar.)=adak, saha (Ar.)=alan, mübalağa etmek 
(Ar.+Tr.)=abartmak, maile (Ar.)= aklan,  acele (Ar.)= ivedi … 
11. öbür Türk dil ve lehçelerinden ek ve sözcük alıntılama: Çok az başvurulan 
yollardan biridir. Orta Asya Türk dillerinden ulus (millet), ata (ced) gibi sözcüklerin yanı 
sıra kimi ekler de Dil Devrimi sürecinde alıntılanmıştır.- Örneğin Moğolca {–tAy} eki  ile 
türetilmiş sözcükler: danış-tay, yargı-tay, sayış-tay, kamu-tay (meclis) gibi. Son 
yıllarda çalış-tay (workshop) sözcüğünü de bunlara katabiliriz. - Örneğin Tatarca {–
(A)v} ekiyle türetilmiş sözcükler: öde-v, gör-e-v, işle-v,… 
12. örnekseme:Yabancı kökenli kimi sözcükler örneksenerek Türkçede de birtakım 
sözcükler üretilmiştir: genel< Lat. generalis, belleten<Fr. bulletin, okul< Fr. ecole, 
imge<Fr. image, evrensel<Fr. universal, örgen>Fr. organe, onur<Fr.honour, 
egemen<Fr.hegemony, komut< Fr.commande, kitle<Ar. kütle… 
13. yakıştırma /halk etimolojisi: Türkçede zaman zaman kimi yabancı sözcüklerin 
Türkçe sözcüklermiş gibi söylenip yaygınlaştığı da görülmektedir: Anatolia>Ana-dolu, 
Karaim köy>Kara-köy, Hısnı Keyfa>Hasankeyf, Ballamezzo (İtal.)>balyemez, alaim-i 
sema (Ar.)> eleğimsağma (“gökkuşağı”)… 
14. sözcük çevirisi: Yabancı dillerden gelen kimi sözcükler çeviri yoluyla Türkçeye 
kazandırılmaktadır: honeymoon (İng)>balayı, cover girl (İng)>kapak kızı, free zoone  
(İng.)>serbest bölge, short wave (İng)>kısa dalga, cyberspace (İng)>siberuzay… 
15. eklerin işlekleştirilmesi, eklere yeni işlevler kazandırılması: Dil Devrimi 
sürecinde kimi eklere yeni sözcükler/terimler türetilebilmesi için yeni birtakım işlevler 
de yüklenmiştir. Sözgelimi –(A/I)l eki: san-al, yan-al…-CIl  eki: ölümcül, otçul, hepçil, 
etçil, böcekçil…-CIlIk eki: Atatürkçülük, yapısalcılık, işlevselcilik… Bu arada özellikle –
sAl ekinin özel bir durumu vardır. Önceleri birkaç örnekte kullanılan –sAl eki bugün 
çeşitli işlevleri görmek üzere 250’nin üzerinde sözcükte kullanılarak sıklık kazanmıştır: 
görsel, işitsel, varlıksal, varoluşsal, duyuşsal, bilişsel, kimyasal, , tarihsel, tıpsal, 
yazınsal… gibi… 
Terim türetirken, türetilen terimleri yaygınlaştırırken  
göz önünde bulundurulacak ilkeler 
Terim türetirken, türetilen terimleri yaygınlaştırırken göz önünde bulundurulacak ilkeleri 
de şöyle sıralayabiliriz: 
1.  Gerek yabancı dillerden gelsin, gerek Türkiye’de bilim üretirken bir gereksinme 

olarak karşımıza çıksın, hemen bütün terimlere, Türkçe terim türetme ilke ve 
kurallarına uygun karşılıklar bulmaya çalışılmalıdır. 

2.  Ekle türetmede sözcük tabanlarına anlamsal ve işlevsel açıdan en uygun ek/ekler 
getirilmelidir. Böylece terimin yadırganmadan benimsenmesi daha kolay olacaktır. 

3.  Türetilen yeni terimlerin çağrışımsal değeri olmalıdır. Yani ilk kez okunduğunda 
birtakım çağrışımlar uyandırmalıdır. 

4.  Türetilen yeni terimlerin uzlaşımsal değeri olmalıdır.  
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5.  Bir kavrama birden çok terim türetildiyse, bunlar arasından en uygun olanında 
uzlaşılmalıdır. 

6.  Aynı alan uzmanları tartışarak uygun terim üzerinde uzlaştıklarında artık bütün 
yayınlarda bu terim kullanılmalı, böylelikle terime  yaygınlık kazandırılmalı, yeni terim 
arayışına girilmemelidir. 

7.  Her bilim, sanat, kültür, vd alan uzmanları bu terimlerle konuşmak ve yazmak 
zorunda hissetmelidir kendisini. 

8.  Her bir alanla ilgili olarak oluşturulan terim yarkurulunda (komisyonunda), alan 
uzman-larının yanı sıra yetkin bir dilci de bulunmalıdır. 

9.  Hemen her alan için bir “terim bankası” kurulmalı, ilgili alandaki bütün yayınlar (terim 
sözlükleri, inceleme-araştırma yazı ve kitapları) taranıp derlenmeli, yabancı dillerdeki 
karşılıkları ve tanımlarıyla birlikte yayına dönüştürülecek biçimde hazırlanmalıdır. 

10. Terim konusu sürekli çalışmayı gerektirdiğinden terim yarkurulu (komisyonu) belirli 
aralıklarla toplanıp gelişmeleri tartışmalı, yeni kavramlara Türkçe karşılıklar bulmak 
üzere çaba harcamalıdır.  

11. Türkiye’de yayımlanan bilim, kültür, sanat, spor vd alan dergilerinde araştırmaların 
Türkçe basılması, bu metinlerde Türkçe terimler kullanılması konusunda ilke, gönül 
ve işbirliğine gidilmelidir. 

KAYNAKÇA 
Adalı, Oya (2004), Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler, 2. baskı, Papatya Yayıncılık, 
İstanbul. 
Ağakay, Mehmet (1943), Kelime Yapı Yolları, TDK, Ankara. 
Aksan, Doğan (1982), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, 3 cilt, TDK, Ankara. 
------------------ (1996), Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayıncılık, Ankara. 
------------------ (2002), Anadilimizin Söz Denizinde, Bilgi Yayınevi, Ankara. 
Atalay, Besim (1946), Türkçede Kelime Yapma Yolları, TDK , Ankara. 
Bilim Dili Türkçe, Yazın Dili Türkçe (1989), Dil derneği, Ankara. 
Bilim Kültür ve Öğretim dili Olarak Türkçe (1978), Türk Tarih Kurumu , Ankara. 
Çotuksöken, Yusuf (1992), Türkçede Ekler-Kökler-Gövdeler, 2. baskı, Cem Yayınevi, 
İstanbul. 
Çotuksöken, Yusuf (2002), Türkçe Üzerine I, Denemeler ve Eleştiriler, Papatya 
Yayıncılık, İstanbul. 
Demircan, Ömer (2000), İletişim ve Dil Devrimi, Yaylım Yayıncılık, İstanbul. 
-------------------(2004), Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bileşmeleri, 2. baskı, Papatya 
Yayıncılık, İstanbul. 
Dizdaroğlu, Hikmet (1962), Türkçede Sözcük Yapma Yolları, TDK, Ankara. 
Hatiboğlu, Vecihe (1974), Türkçenin Ekleri, TDK, Ankara. 
İmer, Kâmile (1976), Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi, TDK , 
Ankara. 
----------------(1999), Türkiye’de Dil Planlaması: Türk Dil Devrimi, Kültür Bakanlığı, 
Ankara. 
Levend, Agâh Sırrı (1972), Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK , 
Ankara. 
Orta Öğretim terimleri Kılavuzu (1963), TDK, Ankara 
Özdemir, Emin (1973), Terim Hazırlama Kılavuzu, TDK,  Ankara. 
Sarıtosun, Nadiye (1992), Terim Hazırlama Kılavuzu, İTÜ Terim Hazırlama 
Komisyonu, İstanbul. 
Zülfikar, Hazma (1991), Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TDK, Ankara. 



 94

KAHVALTILI OTURUM: ETKİLİ SUNUM 
TEKNİKLERİ 
[30.09.2005, SALON A, 08:30-09:30] 
Dr. Zafer Güney 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 

Akademik hayatımızda değişik nedenlerle ve amaçlarla (makale, seminer, 
konferans gibi) sunum yapmak zorunda kalıyoruz. En önemli amaç, sunum 
sırasında vermek istediğimiz bilgileri dinleyen kişilere mümkün olan en kısa 
sürede ve akılda kalıcı şekilde iletmektir. 
Etkili sunum “istenilen amacın elde edildiği” ve sunumu dinleyen kişiler 
tarafından “fikrinizin ve anlattıklarınızın kabul edilmesinin sağlandığı” 
sunum olarak tanımlanmaktadır. Etkili bir sunum için yapılması gerekenleri 
“1- Sunum öncesinde, 2-Sunum sırasında, 3- Sunum sonrasında” 
yapılacaklar olmak üzere 3 gruba ayırmak mümkündür. 
Sunum öncesinde sunumu yapacak kişi sunumun amacını belirlemeli, varsa 
konuşma korkusuyla başa çıkabilmeli, sunacağı görsel materyalin 
uzunluğunu konuşma için ayrılan süreye göre ayarlamalı, mümkünse 
dinleyiciler konusunda (bilgi ve deneyim düzeyleri, konuya olan ilgileri, 
sayıları) bilgi sahibi olmalı, fiziksel ve zihinsel olarak kendini konuşmaya 
hazırlamalı ve eğer kullanacaksa power point programı konusunda yeterli 
teknik bilgiye sahip olmalıdır. Mutlaka prova yapılmalı ve gelebilecek 
sorular önceden kestirilmeye çalışılmalıdır. 
Sunum sırasında dinleyicilerle iyi iletişim kurmak başarının temel 
anahtarıdır Konuşmacı, konuya olan ilgisini dinleyicilere göstermeli, ses 
tonuna ve konuşma hızına dikkat etmelidir. Beden dilini uygun şekilde 
kullanılması ve konu geçişlerinin uygun şekilde yapılması, dinleyicilerin 
sunuma olan ilgisini artıracaktır. Sunum sırasında görsel malzemeye (slayt, 
asetat ) çok bağlı kalınmamalı ve kağıttan veya ekrandan okunmamalıdır. 
Etkili bir kapanış için en uygun yöntem, anlatılanların konuşmanın sonunda 
özet halinde dinleyicilere aktarılmasıdır. 
Sunum sonrasında dinleyici kendini mutlaka değerlendirmeli, hatta bu 
konuda yakın çevresinden de yardım almalıdır. Etkili bir sunum için sunum 
öncesi yeterli sayıda prova yapmanın ve konuşma için ayrılan süreyi 
aşmamın çok önemli olduğunu unutmamak gerekir. 
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NİTRİK OKSİDİN ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE 
İLİŞKİSİ 
Dr. B. Faruk Erden 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 

Nitrik oksit (NO) farklı fizyolojik sistemlerde bulunan yeni bir hücrelerarası 
haberci olup, L-arjininden NO sentaz (NOS) aracılığı ile sentezlenir. NOS 
enziminin üç izoformu mevcuttur. Nöronal ve endotelyal formları 
konstitütiftir ve Ca++/kalmoduline bağımlıdır. İndüklenen formu ise 
intraselüler Ca++ değişikliklerinden etkilenmez, sitotoksik inflamatuvar yanıt 
oluşturan NO’i sentezler. NO, nörotransmisyon, hafıza, beyin hasarı, damar 
gevşemesi, anksiyete ve depresyon gibi birçok fizyolojik ve patolojik 
durumda rol oynar. Nöronal NOS (nNOS) periferik ve santral sinir 
sistemindeki sinapslarda aşırımın modülasyonunda rol oynar. Beynin 
incelenen tüm bölgelerinde presinaptik uçlarda ve postsinaptik nöronlarda 
nNOS’un var olduğu ortaya konmuştur. 
Psikiyatride hastalıkların etyolojisi ve patofizyolojisi tam 
aydınlatılamamıştır. Hastalıkların sınıflandırılması genellikle semptomlara 
göre yapılır. ICD-10 sınıflamasında mikst anksiyete-depresyona yer 
verilmiştir. Anksiyete ve depresyona özgü semptomların birlikte olduğu 
klinik durumlar sık karşılaşılmaktadır. Bu sebeple anksiyete ve depresyon 
arasında kati bir ayrım yapılmasını savunanlar (kategorik hipotezciler) ve 
süreklilik teorisini (üniter hipotezciler) savunanlar arasında tartışmalar 
vardır. Tarafsız incelemeler komorbiditenin olduğuna ilişkin ampirik kanıtlar 
sunmuştur (1). 
Anksiyete kişinin içinde yada dışında oluşan sıkıntı verici duruma karşı 
gelişen psikonörotik bir bozukluktur. Primer anksiyete bozukluğu sık 
gözlenen bir durumdur. Aksiyete durumunun insanlarda kantitatif olarak 
ölçülmesi, bazı değerlendirme skalalarıyla yapılmaktadır. Bu skalalardan bir 
kısmı gözlemci tarafından (örneğin, Hamilton Anxiety Scale, HAS) bir kısmı 
ise hastanın bildirmesi ile (örneğin, Hopkins Symptome Checklist, HSCL) 
saptanabilir. Norepinefrin, serotonin, GABA, asetilkolin, histamin, dopamin 
ve enkefalinler anksiyetede işe karışmaktadır. Anksiyolitik olarak kullanılan 
ajanlar benzodiyazepinler, trisiklik ve selektif serotonin re-uptake inhibitörü 
(SSRİ) antidepresanlar, buspiron, bazı nöroleptikler, beta-blokörler, 
klonidin ve bazı H1 reseptör blokörleridir. Anksiyete birçok psikiyatrik 
bozukluğa eşlik edebilir. Birçok tıbbi sorun da anksiyete nedenidir. 
Anksiyete ajitasyon ve depresyondan farklı bir durumdur. Ancak bu 
durumlara eşlik edebilir veya altta bulunabilir. 
Majör depresyon ise, pek çok doğal, eğitim ve öğretimle kazanılan ve 
çevresel etkenlerin etkisiyle oluşan, genellikle olumsuz hayat olaylarıyla 
tetiklenen, biyolojik yatkınlığın önemli rol oynadığı bir bozukluktur. 
Depresyonda sorumlu tutulan nörotransmiterler arasında serotonin, 
norepinefrin, dopamin, GABA sistemlerinin disfonksiyonu ileri 
sürülmektedir. Bu disfonksiyonda, diğer nörobiyolojik sistemler tarafından 
da modüle edilme söz konusu gözükmektedir. Günümüzde antidepresan 
olarak kullanılan ajanlar, trisiklik antidepresanlar, mono amino oksidaz 
inhibitörleri, SSRİ’lar, noradrenalin re-uptake inhibitörleri, serotonerjik 
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ilaçlar, dopaminerjik ilaçlar, GABAmimetikler, ve bazı benzodiyazepinlerdir. 
Eğer depresyon bir çeşit adaptasyonsa, bu adaptasyonu temin ve tesis 
edecek bedensel mekanizmaların vücutta mevcut olması gerekir (2).  
NO’in santral sinir sisteminde (SSS) biyolojik etkileri hakkında elde çok 
fazla karışık bilgi bulunduğu için, bulguları yorumlamak zordur. Bizim 
laboratuvarda yaptığımız hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar, bir 
nNOS inhibitörü olduğu iddia edilen 7-Nitro indazol (7-Nİ), sıçanlarda 
zorunlu yüzme testinde, bariz antidepresan etki ve pozitif labirent testinde, 
bariz anksiyolitik etki göstermiştir (3,4). Yine yaptığımız bazı hayvan 
deneylerinde, 7-Nİ alkole bağımlı hale getirilmiş sıçanlarda, alkol yoksunluk 
sendromu belirtilerini hafifletmiştir (5). İlginç olan bir bulgumuz, NO’in 
fizyolojik bir prekürsörü olan L-arjininin de yüksek dozlarda (500-1000 
mg/kg) alkol yoksunluk sendromunu hafifletiyor olmasıdır (6). Acaba 
dışardan eklenen fazla L-arjinin tamamen NO’e dönüşmüyor mu? 
Bazı çalışmalarda, NO’in  SSS’de dopamin, serotonin ve glutamat gibi 
nörotransmiterleri modüle ettiği ileri sürülmektedir. Bu nedenlerden ötürü 
NO’in, memeli beyninde fizyolojik birçok davranışsal etkilere yol açan 
endojen modülatör bir madde olduğu sanılmaktadır. Özellikle dopamin 
miktarında, hassas ve doza bağımlı değişiklikler göstermesi, bu maddenin 
çeşitli davranışsal parametrelere etkisinin moleküler mekanizmasının ortaya 
çıkarılmasını araştırmaya değer kılmaktadır. 
Bizim bulgularımız da göstermektedir ki; endojen bir madde olan NO, 
anksiyete ve depresyon esnasında gözlenen nörotransmiter 
disfonksiyonunda rol alan ajanlardan bir tanesidir. Eğer anksiyete ve 
depresyon bir adaptasyon ise bu adaptasyon sırasında NO’da devreye 
giriyor olabilir.  
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AĞRI, NİTRİK OKSİD VE AGMATİN İLİŞKİSİ 
Dr. Aytül Önal 
Ege Üniversitesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 

Ağrı, bedenin bir bölgesinden köken alan, hoş olmayan, kişiyi kaçış ve 
panik davranışına yönelten bir algılama şeklidir. Nosisepsiyon ise, bedenin 
bir bölgesinde bir doku hasarı olduğu zaman, meydana gelen duyunun 
özelleşmiş sinir uçları ile (nosiseptör) alınıp, santral sinir sistemine 
götürülmesidir (1). Periferik, spinal ve supraspinal boyutu ile oldukça 
kompleks olan ağrı oluşum mekanizmasının akut ve kronik olabilmesi 
açısından da ayrı bir önemi vardır. Zararlı bir uyarı ile şiddetli ve hoşa 
gitmeyen bir duyu oluşması akut ağrı olarak adlandırılır. Kronik ağrı ise, 
nosisepsiyondaki fizyolojik yolların sapması olarak değerlendirilmektedir. 
Hiperaljezi (hafif zararlı bir uyarı ile bile duyulan ağrı), allodini (normalde 
zararlı kabul edilmeyen uyarılarda duyulan ağrı) ve hiçbir uyarı olmaksızın 
duyulan spontan ağrılar, kronik ağrılar içinde incelenmektedir (2). 
Hiperaljezinin altında yatan mekanizma tam olarak anlaşılmamakla birlikte 
eldeki veriler, periferik ağrı liflerinin duyarlılığında ve spinal kord 
nöronlarının uyarılabilirliğinde bir artış olduğunu göstermektedir (3). 
Uyarıcı aminoasit reseptörlerinden olan ve uzun süreli potansiyalizasyondan 
sorumlu N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörleri, wind-up, iletimin 
kolaylaştırması, periferik reseptif alanların genişlemesi, santral duyarlılık 
artışı gibi değişiklikler ile söz konusu refleks mekanizmaların 
modülasyonunda rol oynarlar. NMDA reseptör alt tipleri endojen agonistler 
tarafından aktive edildiğinde, medulla spinalisde multisinaptik nosiseptif 
iletim ve nöronal plastite ile ilgili süreçler oluşur. Nosiseptif refleks ve spinal 
dorsal boynuz nöronlarının zararlı uyarılara akut (fazik) yanıtları, NMDA 
reseptör antagonistleri tarafından büyük ölçüde etkilenmez, fakat devamlı 
(tonik), süregen ağrı modellerinde, zararlı uyarılara olan yanıtların 
kolaylaştırılması söz konusu antagonistler tarafından bloke edilebilir. NMDA 
reseptör aktivasyonun nöropatik ağrı, freund adjuvant, karagenin veya 
formalin gibi kimyasal irritan maddeler ile oluşturulan hiperaljezik ağrı 
modellerinde etkisi gösterilmiştir (3,4,5,6). 
L-argininden nitrik oksid sentaz (NOS) aracılığı ile sentezlenen nitrik oksid 
(NO), siklik guanozin monofosfat (cGMP) oluşumunda rolü olan guanilat 
siklazın endojen bir uyarıcısıdır. Beyaz kan hücreleri, kan damarları ve sinir 
sistemi başta olmak üzere birçok sistemde önemli bir aracı madde olan 
NO’in yarı ömrü oldukça kısadır ve hızla daha stabil ürünler olan nitrat ve 
nitrite indirgenir (7,8,9). 
Santral sinir sisteminde (SSS), varlığı gösterilmiş olan NOS’un, Ca++ 
bağımlı yapısal şeklinin nöronlarda, Ca++ gerektirmeyen uyarılabilen 
şeklinin ise glia hücrelerinde olduğu ileri sürülmüştür. Her iki form da 
SSS’de farklı lokalizasyonlar gösterir, etkileri için değişik sinyaller gerekir 
ve kofaktör olarak NADPH, tetrahidrobiopterin (BH4) ve flavinleri kullanır. 
NOS’un NADPH’ı bir kofaktör olarak kullanması gerçeği, bu konuda yapılan 
çalışmalara hız kazandırmıştır. NADPH-diaforaz’ın NOS’un bir formu 
olabileceği, böylece SSS’de bulunduğu çeşitli yerlerin aynı zamanda NO’in 
üretim yerleri de olabileceği fikri ileri sürülmüştür.Yapılan elektron 
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mikroskobi çalışmalarında, elektron-yoğun NOS ürünlerinin, nöronal 
sitoplazmada bulunduğu ve endoplazmik retikulum ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir (10). 
NO’in santral sinir sisteminde rolünü araştıran çalışmalar, NMDA reseptör 
aktivasyonunun, NO üretimi yolu ile hücre içinde cGMP artışı yaptığını 
göstermiştir (10). Serebellum, hipokampus ve SSS’in farklı bölgelerinde 
yapılan araştırmalar, NMDA reseptör aktivasyonu ile NO arasındaki ilişkiyi 
daha açık bir biçimde ortaya koymuştur (11). Hiperaljezide medulla 
spinalisdeki NMDA reseptörlerinin rolü olduğu ile ilgili birçok kanıt vardır ve 
bu etkide NO aracı oluyor gibi görünmektedir (10). 
Yapılan invivo ve invitro çalışmalarda, dorsal kök gangliyon nöronlarında 
da, NADPH diaforaz ve NOS’un lokalize olduğu ve NO oluştuğu 
gösterilmiştir. Dorsal kök gangliyonlarında olduğu kadar NO, nöronların 
periferik ve santral terminallerinde de meydana gelmektedir. Bazı 
araştırıcılar, söz konusu bileşiğin duyusal gangliyonlarda, nöronlarla glial 
hücreler arasında bir sinyal sistemi gibi çalışıyor olabileceğini ileri 
sürmüşlerdir (10). 
İnsanlarda subkutan NO enjeksiyonu kısa bir yanıcı ağrı oluşturmakla 
birlikte (12), hayvan çalışmaları NO ve cGMP artışlarının periferde, özellikle 
inflamasyonlu dokularda antinosiseptif mekanizma içinde yer aldığını öne 
sürmüştür (13,14). Spinal düzeyde NO oluşumunun akut nosisepsiyona 
katkısı çok az olmasına karşın yangı, sinir hasarı ve C liflerinin yoğun 
aktivasyonundan sonra görülen spinal duyarlılık artışı veya hiperaljezide NO 
önemli bir aracı maddedir. NMDA reseptör agonistleri ve NOS inhibitörleri 
kullanılarak yapılan çalışmalar, NMDA reseptör aktivasyonunun, NO 
salınmasını, takiben cGMP artışına ve sonuçta hiperaljeziye yol açtığını 
göstermiştir. Ek olarak Freund adjuvant, karagenin, formalin kullanılarak 
oluşturulan kronik ağrı modelleri ve nöropatik ağrı modellerindeki ağrı ile 
NO’in yakın bir ilişkisi olduğu gösterilmiştir (15,16,17,18,). Supraspinal 
seviyedeki nosisepsiyonda NO’in rolü ile ilgili bilinenler ise fazla değildir. 
Bir NO substratı olan L-argininin hiperaljezik ağrı modellerindeki 
antinosiseptif etkisini gösteren çalışmalar yanında, nosiseptif etkisinden 
veya bifazik etkisindende söz eden çalışmalar da bulunmaktadır (33). NO’in 
hipo ve hiperaljezik etkileri arsındaki farklılık lokal doku seviyelerine 
bağlanmıştır. L- argininin düşük dozları ile NO’in artan seviyeleri formalin 
kaynaklı ağrı davranışının ikinci fazını arttırırken, yüksek doz L-arginin 
uygulanması ise, olasılıkla nosiseptörlerin inhibisyonuna bağlı olarak 
hipoaljezi ile sonuçlanmıştır (19). 
İnflamasyon ve sinir hasarı ile ilişkili olaylarda NO’in baskın bir rol oynuyor 
olması, NOS inhibitörlerinin kronik ağrı tedavisinde terapötik potansiyelleri 
olabileceği olasılığını gündeme getirmiştir. Ağrı tedavisinde NOS 
inhibitörlerinin klinikte rahatça uygulanabilmeleri, daha selektif NOS 
inhibitörlerinin geliştirilmesine bağlıdır. Aspirin, sodyum salisilat, 
indometazin ve ibuprofen gibi nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların da 
indüklenebilir NOS’u, beyindeki yapısal NOS enzimini ve periferdeki NO’i 
etkileyerek NO aracılı nosiseptif etkinin azaltılmasında rolleri olduğu 
gösterilmiştir (20). 
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4-aminobutyl guanidin yapısında olan agmatin, “arginin dekarboksilaz” 
(ADK) enzimi aracılığı L-arginin aminoasitinden sentezlenen endojen 
polikatyonik bir amindir. Söz konusu bileşik ve biyosentetik enzimlerinin 
serumda olduğu kadar sinaptozomlarda ve spesifik nöronal yollarda da 
bulunduğu gösterilmiş ve bu durum onun yeni bir 
nörotransmiter/nöromodülatör olabileceğini düşündürmüştür. Dağıldığı 
bölgeler daha çok viseral, nöroendokrin kontrol, emosyonel proçesler, ağrı 
algılanması ve kognisyon ile ilgili yerlerdir. İmidazolin ve α2 reseptörlerine 
yüksek bir afinite ile bağlanarak, bazı katekolamin ve hormoları salınımını 
uyaran agmatin, NOS aktivitesini inhibe ettiği gibi, NMDA, 5-HT3 ve 
nikotinik asetilkolin reseptörleri gibi ligand-kapılı katyonik kanalları da 
bloke eder. Söz konusu bileşiğin nöroprotektif, kognitif, anksiyolitik, 
antikonvülzan, antidepresan özellikleri içeren biyolojik fonksiyonları olduğu 
bildirilmiştir (21,22,23,24). 
Son zamanlarda spinal seviyede nosiseptif inputlerı baskıladığı gösterilen 
agmatin, allodini, hiperaljezi, inflamasyonun eşlik ettiği spinal kord ve sinir 
hasarının meydana getirdiği hipernosisepsiyonu önleyebilmiştir. Böylece 
veriliş yolu ve kullanılan ağrı modellerine göre, doku hasarını takiben anti-
allodinik, anti-hiperaljezik veya antinosiseptif ve antihipersensitif etki 
oluşturabilmiştir. Morfinin antinosiseptif etkisini potansiyelize ettiği, morfin 
çekilme sendromu ve opioid analjeziye toleransı azalttığı öne sürülen 
bileşiğin kronik olarak opioidin tek başına alınması ile ilgili nöroadaptif 
değişiklikleri de aracı olabileceği bildirilmiştir (22,25,26). 
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MADDE BAĞIMLILIĞI VE NİTRİK OKSİD 
Dr. İ. Tayfun UZBAY 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı, Psikofarmakoloji Araştırma 
Ünitesi,Ankara 

Madde bağımlılığı dünyadaki hemen her toplum için önemli bir psikososyal 
sorun olma özelliğini hala korumaya devam etmektedir. Madde 
bağımlılığının etiyopatojenezi oldukça karmaşıktır. Nörolojik, psikolojik, 
sosyal ve kültürel birçok değişkenin bağımlılık oluşumuna katkısı söz 
konusudur. Bağımlılık oluşumuna dopamin başta olmak üzere GABA, 
glutamat, serotonin ve adenozin gibi santral nörotransmitter sistemlerin 
katkısı bulunmaktadır. Son zamanlarda santral nitrerjik sistem ve nitrik 
oksidin (NO) bağımlılığın nörobiyolojisindeki önemine işaret eden 
çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. 
NG-nitro arginin metil esteri (L-NAME) ve 7-nitro indazol (7-NI) gibi bazı 
NOS inhibitörlerinin deney hayvanlarında morfin ve alkol yoksunluk 
sendromunda ortaya çıkan semptomların şiddetini azaltırken; amfetamin ve 
kafein gibi psikostimulanlarla indüklenen lokomotor hiperaktiviteyi ve 
duyarlılaşmayı bloke etmeleri, nikotin yoksunluğunun bazı belirtilerinde ve 
sıçanlarda alkol yoksunluk sendromunda ortaya çıkan odiyojenik 
tutarıklarda nitrik oksidin endojen bir mediyatör olabileceğini düşündüren 
bulgular elde edilmiş olması, santral nitrerjik sistemin madde bağımlılığının 
özellikle tedavisi konusunda umut verici, yeni ve incelenmeye değer bir 
hedef olduğu izlenimini vermektedir. 
Etanol ile opioidlere fiziksel bağımlılık gelişiminde NO’nun glutamaterjik 
sistem ile etkileşmesinin söz konusu olduğu ve bu etkileşmeye ikinci ulak 
cGMP’nin katkıda bulunduğu düşünülmektedir. 
Özellikle alkol ve opioid bağımlılığı üzerine gerçekleştirilen bazı çalışmanın 
sonuçları NO aracılı santral eksitatör amino asiderjik stimülasyonun 
yoksunluk sendromunun belirtilerinin ortaya çıkmasında önemli bir rolü 
olduğunu göstermektedir. Deneysel çalışmalarda elde edilen verilerin bazı 
öncül klinik araştırma sonuçları ile de destekleniyor olması, santral nitrerjik 
sistem ve NO’nun madde bağımlılığının etki düzeneğinin anlaşılması ve 
tedavisinde giderek öneminin artacağına işaret etmektedir. Deneysel 
çalışmalarda L-NAME gibi bazı NOS inhibitörlerinin dopaminerjik sistem ile 
de etkileştiğine işaret eden bazı net bulgular elde edilmesi konuyu daha da 
ilginç bir hale getirmektedir. 
Bu konuşmada, santral nitrerjik sistem ile madde bağımlılığı arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çeşitli madde bağımlısı deneysel 
hayvan modellerinde, NO stimulatörü ve inhibitörü ajanların özellikle, 
fiziksel bağımlılık gelişiminin en somut göstergesi olan yoksunluk sendromu 
belirtileri üzerine etkileri, madde alımı ve yoksunluk döneminde beynin belli 
bölgelerinde gözlenen nörotransmitter ve ikinci ulak değişiklikleri, NOS 
inhibitörleri ile dopaminerjik sistem arasındaki etkileşmeye işaret eden 
çalışma sonuçları ve öncül klinik bulgular konuşmanın ana temasını 
oluşturacaktır. 
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GÖRÜNÜR AFİNİTE SABİTLERİNİN FİZYOPATOLOJİK 
DURUMLARDAKİ UYGULAMALARI 
Dr.Yusuf Öztürk 
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Eskişehir 

Aslında her şey A.J. Clark’ın 1937 yılında “Reseptör İşgal teorisini” daha 
sonra sırası ile E.J. Ariëns’in “Modifiye Reseptör İşgal Teorisini” (1954) , 
R.P. Stephenson’un “Biyolojik Stimulus Teorisini” (1956), R. Furchgott’un 
“Modifiye Biyolojik Stimulus Teorisini” (1966) üretmeleri ile başladı (1-4). 
Daha çok aynı moleküler ilaç etki yöresine bağlanan çeşitli ilaçları potens 
yönünden değerlendirmek ve/veya yeni ilaç geliştirmek için kullanılmış olan 
bu teoriler ile çeşitli parametreler ve çeşitli matematiksel ifadeler 
üretilmiştir. Teorilerin tümü deneysel gözlemlere dayandığı için söz konusu 
parametreler de deneysel çalışmalar ile ölçülebilen değerlerdir (Tablo 1). 
 
Tablo 1 Reseptör teorileri ile ortaya çıkan belli başlı parametreler 

Parametre Anlamı Köken olan Reseptör 
Teorisi 

pD2 Agonist afinite sabitesi Reseptör işgal teorileri 

αE Agonist intrinsik etkinliği Reseptör işgal teorileri 
EC50 Agonist afinite sabitesi Biyolojik Stimulus Teorileri 
Emax Agonist maksimum etkisi Biyolojik Stimulus Teorileri 
S Agonist biyolojik stimulus Biyolojik Stimulus Teorileri 
pA2 Kompetitif antagonist afinite 

sabitesi 
Reseptör işgal teorileri 

m (a) Schild Eğimi Reseptör işgal teorileri 
pD2’ Nonkompetitif antagonist 

afinite sabitesi 
Reseptör işgal teorileri 

 
Bu teoriler ile elde edilen parametreler, her nedense fizyopatolojik olaylara 
bağlı olarak reseptörlerde oluşan değişimleri incelemek için pek fazla 
kullanılmamıştır. Farmakolojiye ilk başladığım yıllardan itibaren bu 
parametrelere karşı ilgim yüksek olmuştur. Farmakoloji alanındaki 
bilgilerim derinleştikçe bazı patolojik ve fizyolojik durumlarda reseptör 
afinite ve yoğunluklarında değişimlerin olduğunu öğrenmeye başladım. 
Genellikle bu değişimler “radyoligand bağlanma” yöntemleri ile 
araştırılmaktaydı. Doktora tezimle bu parametreleri kullanmaya başlayarak 
esas olarak iki konuda araştırmalar yaptım: 
Sıçan duodenumundaki bradikinin reseptörleri ve bu reseptörlerin etkilediği 
sinyal transdüksiyon mekanizmaları, 
Deneysel diyabete bağlı olarak düz kas yanıtlarında uzun vadeli 
komplikasyon olarak gelişen değişimler ve bunlar üzerine insülin etkileri. 
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Sıçan duodenumundaki bradikinin reseptörleri ve transdüksiyon 
mekanizmaları 
Doktora tez konumu oluşturan bu çalışma alanında yaptığım çalışmaları 3 
yayın altında toplayarak, hem benim yaptıklarımdan önceki çalışmaları 
doğrulayan hem de bunları birkaç adım öteye götüren bazı bulgulara 
ulaştım. Benden önceki çalışmalar ile sıçan duodenumunda iki bradikinin 
reseptör alt tipi olan B1 ve B2 reseptörlerinin varlığı bilinmekte, ancak B1 
reseptörünün indüklenebilir bir reseptör olup olmadığı bilinmemekteydi (5). 
B1 reseptörlerinin bu dokudaki cevabı kasılma, B2 reseptörlerininki ise 
gevşeme şeklinde görülmektedir. Yine daha önce yapılan çalışmalar ile 
sıçan duodenumu dışındaki bazı dokularda B1 reseptörlerinin indüklenebilir 
tipte reseptörler olduğu ve çeşitli manipülasyonlar ile reseptör 
yoğunluklarının arttığı gösterilmişti. Yukarıda belirtilen parametreleri 
kullanarak yaptığım çalışmalar ile B1 reseptörlerinin indüklenebilir nitelikte 
reseptörler olduğunu ve bu indüksiyonun yeni (de novo) reseptör sentezine 
bağımlı olduğunu gözlemledim, çünkü Krebs çözeltisi ile 6 saatlik 
inkübasyonlar sonucu duodenumda artan dez-Arj9-bradikinin kasılmaları 
aktinomisin D ve siklohekzimid gibi protein sentez inhibitörleri ile bloke 
olmaktaydı (6). Farmakoninamik çalışmalar ile dolaylı yoldan elde edilen bu 
gözlemler, aradan 11 yıl geçtikten sonra Willie ve ark. (7) tarafından direkt 
reseptör bu dokuda ekspresyonu ölçülerek doğrulandı. 
Sıçan duodenumundaki bradikinin reseptörlerine yönelik olarak elde ettiğim 
diğer gözlemler izole organ banyo ortamının pH’sının değiştirilmesi ile in 
vitro ve ex vivo üre inkübasyon deney sonuçlarına dayanmaktaydı. Aslında 
bu tür deneyler geçmişte çeşitli amaçlarla yapılmıştı. Ancak bunlar, ne 
reseptörlere yönelik yorumlar için kullanılmış, ne de sıçan duodenumundaki 
bradikinin reseptörlerine uyarlanmamıştı. Elde edilen sonuçlara göre 
bradikinin’in sıçan duodenumundaki B2 reseptörleri ile etkileşiminde 
bradikinin’in “beta-sheet” uzaysal yapısı önem kazanmakta ve bu yapının 
oluşmasında intramoleküler hidrojen bağları rol oynamaktaydı. Ayrıca, B2 
reseptör ile etkileşimde bradikinin molekülünde yer alan arjinin 
kalıntılarının oluşturduğu kuvvetli iyonik bağların önemli rol oynadığı ve bu 
bağlara zayıf hidrojen bağlarının da destek verdiği anlaşılmaktaydı. Bu 
durumda B2 reseptörünün aktif etkileşim noktasında bu kuvvetli iyonik 
bağları sağlayacak aspartik ve/veya glutamik asid kalıntılarının bulunması 
gerekiyordu. Deneysel bulgulara dayanan bu spekülayon, yıllar sonra B2 
reseptör yapısının anlaşılması ile doğrulanmıştır (Derleme için bakınız 8). 
Sıçan duodenumundaki bradikinin B1 reseptörleri için ise durumların farklı 
olduğu anlaşılmaktaydı: Buna göre, dez-Arj9-bradkinin’in (ve bir ölçüde 
bradikinin’in) B1 reseptörleri ile etkileşimlerinde peptidlerin “beta-sheet” 
yapısı dışındaki diğer bir uzaysal yapısının çok muhtemelen de “alpha-helix” 
yapısı rol oynamaktaydı. Bu etkileşim için peptidin intramoleküler hidrojen 
bağlarının, B2 reseptör etkileşimindeki kadar fazla önemli olmadığı 
görülmekteydi. Ayrıca, iyonik bağlar da B1 reseptörleri ile etkileşimde 
önemini kaybetmiş ve onların yerine hidrojen bağları ve hidrofobik bağlar 
önem kazanmış olmalıydı (6). Bu bulguların elde edilmesinde ve 
yorumunda kullanılan parametreler sadece pD2 ve αE parametreleri idi. 
Bradikinin ve dez-Arj9-bradkinin’in B2 ve B1 reseptörler aracılığı ile sıçan 
duodenumunda etkilediği sinyal transdüksiyon mekanizmalarının 
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araştırılmasında pD2 ve αE parametrelerine ilaveten non-kompetitif 
antagonist afinite sabiti, pD2’ değeri de kullanıldı. Buradan elde edilen ve 
literatür verileri ile uyumlu olan sonuçlara göre mekanistik yönden farklılık 
taşımasına karşın sıçan duodenumundaki hem kontraktil B1 reseptör 
yanıtının hem de relaksan B2 yanıtının oluşmasında kalsiyum iyonlarının 
rolünün olduğu anlaşılmıştı (9). Ayrıca, bradikinin tarafından B2 reseptör 
aracılığı ile oluşturulan gevşemelerde ise adenilat siklaz aracılığı ile siklik 
AMP artışının aracılık ettiği ancak bu aracılığın limitli bir aracılık olduğu, 
gerek B1 reseptör aracılığı ile oluşturulan kasılmalarda, gerek B2 reseptör 
aracılığı ile oluşturulan gevşemelerde siklik GMP’nin rolünün olmadığı yine 
bu tür deneyler ile anlaşılmıştı (10). B2 reseptör aracılığı ile oluşturulan 
gevşemelerde ilave bir mekanizma olarak klorür kanal aktivasyonun rol 
oynadığına ilişkin bulgular yine bu tür parametreler ile elde edilmişti (11). 
Deneysel diyabete bağlı olarak düz kas yanıtlarında uzun vadeli 
komplikasyon olarak gelişen değişimler ve bunlar üzerine insülin 
etkileri 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ile 
ortaklaşa geliştirilen bu grup çalışmalarda çok çeşitli diyabetik 
komplikasyonlar ile bu komplikasyonlar üzerine insülin ve diğer ilaç etkileri 
değişik deneysel diyabet modelleri kullanılarak araştırılmıştır (Derleme için 
bakınız 12 ve 13). Bu çeşitli komplikasyon tiplerinden esas olarak 
gastrointestinal kanal beta-adrenerjik reseptör ve kalsiyum yanıtları elde 
edilen bulguların zenginliği açısından önem arz etmektedir 
Deneysel diyabete bağlı olarak gastrointestinal beta-adrenerjik 
reseptörlerde oluşan değişimler ve bunlar üzerine insülin etkileri 
Streptozotosin ve alloksan ile deneysel diyabet oluşturduğumuz sıçanların 
gastrointestinal kanal beta-adrenerjik yanıtlarının azaldığını ve bu 
azalmanın adenilat siklaz aktivite değişimi ile ilişki olmadığını gözlemledik 
(14). Sadece tip-1 değil aynı zamanda tip-2 diyabet modellerinde de 
gördüğümüz bu yanıt azalması gastrointestinal kanalın düodenum, jejunum 
ve ileum gibi çeşitli segmenterinde sözkonusu idi (15). Yukarıdaki gibi pD2 
ve αE değerleri hesaplanarak yapılan analizler sonucunda bu yanıt 
azalmasının ya dokudaki reseptör sayının azalması ya da postreseptör 
sinyal transdüksiyon süreçlerindeki defekt ile ilgili olduğu olasılıklarına 
ulaştık. Ancak sözü edilen ikinci olasılık daha başlangıçta bize düşük bir 
olasılık olarak gözüktü, çünkü diyabetik sıçanların duodenumlarında 
adenilat siklaz aktivatörü mangan ile ettiğimiz yanıtlar kontrollere göre faklı 
değildi (14). Uzun vadeli komplikasyon olarak gözlenen bu beta-adrenerjik 
yanıt azalması tip-1 ve tip-2 diyabette insülin(16-18), vanadat (19) ve 
lityum (20) ile ve tip-2 diyabettte antidiyabetik ilaçlarla (21) tedavi 
sonucunda önlenebilmekteydi. Bu arada, insülin’in gastrointestinal düz 
kaslar ve diğer düz kaslardaki direkt etkilerini de ele almamız gerekmişti 
(22). 
Hem in vivo hem de in vitro insülin tedavileri azalmış olan beta-adrenerjik 
yanıtların normalize olmasına yol açmaktaydı. Bunlardan ikincisi yani in 
vitro insülin tedavisi ile alınan sonuçlar ilginçti, çünkü izole organ banyosu 
içinde insülin ile yapılan 6-8 saatlik inkübasyonlar söz konusu yanıtları 
düzeltmekteydi (16-18). Bu durum, deneysel diyabete bağlı olarak 
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miyokardiyal beta ve alfa1-adrenerjik ve pürinerjik yanıtlarda görülen 
azalmadan farklı olarak insülin’in gastrointestinal beta-adrenerjik yanıtlar 
üzerinde direkt etkisinin olduğunu ortaya koymaktaydı. Söz konusu bu 
miyokardiyal değişimlerdeki insülin etkilerine tiroid hormonlarının aracılık 
ettiği görülmekteydi (23-27). Gastrointestinal beta-adrenerjik yanıtlar 6-8 
saatlik insülin inkübasyonu ile normalize olmakta ve bu etki anti-insülin 
antikorlar ile önlenmektedir (16,18). Ayrıca, insülin inkübasyonlarının etkisi 
protein sentez inhibitörleri ile in vitro ortamda önlemektedir (17). Bu 
bulgular deneysel diyabete bağlı olarak diyabete bağlı olarak 
gastrointestinal kanalda beta-adrenerjik reseptörlerin sayısının azaldığını ve 
insülin’in söz konusu bu değişimi normalize ettiğini ortaya koymaktadır. 
Salt pD2 ve αE parametreleri kullanılarak elde edilen bu gözlemler daha 
sonra çeşitli araştırıcılar tarafından daha direkt yöntemler kullanarak 
doğrulanmıştır (derleme için bakınız 13). 
Deneysel diyabete bağlı olarak gastrointestinal kalsiyum 
metabolizmasında oluşan değişimler ve bunlar üzerine insülin 
etkileri 
Deneysel diyabetli sıçanların duodenumlarının kalsiyum yanıtlarının kısa 
vadede değişmediği ve uzun vadede azaldığını gözlemlemiştik (28-30). 
Ayrıca, kalsiyum girişini etkileyen verapamil ile kalmodulin antagonistleri 
olan trifluperazin ve kalmidazoliyum’un etkisini uzun süreli diyabetli olan 
sıçanların duodenumundaki etkilerini de incelemiştik. Deneysel diyabetli 
sıçanların duodenumunda verapamil’in kalsiyuma karşı kompetitif 
antagonistik etkisinin değişmediğini gözlemledik (28). Bu gözlemin 
değerlendirilmesinde kullanılan parametre pA2 değeri (kompetitif antagonist 
afinite sabiti) idi. Aynı dokuda trifluperazin (28) ve kalmidazoliyum (30)’un 
kalsiyuma karşı non-kompetitif antagonistik etkilerinin ise değiştiğini non-
kompetitif antagonist afinite sabitleri, pD2’ değerlerinin kontrolere oranla 
yükseldiğini fark ettik. Yani, trifluperazin ve kalmidazoliyum diyabetik 
duodenumda kalsiyum yanıtlarını daha düşük konsantrasyonlarda 
gerçekleştiriyordu. İlginç olarak insülin tedavisi kalmidazoliyum’un bu 
yükselmiş olan pD2’ değerlerinin normal duruma gelmesine değil daha da 
yükselmesine yol açıyordu (30). Diyabetik duodenumun kalsiyum 
yanıtlarındaki azalmanın insülin tedavisine rezistan olduğu da gözden 
kaçmıyordu (30). Bu bulgular iki olasılığı gündeme getirmekteydi: 1) 
Diyabete bağlı olarak azalan kalmoduli düzeyi ve/veya fonksiyonu 2) 
Kalmodulin’in antagonistlerine karşı artan afinitesi. Bu olasılıklardan ilkini 
test etmek üzere kısa ve uzun vadeli diyabetik sıçanların 
düodenumlarındaki radyoimmünoassay yöntemiyle ölçtüğümüzde kısa 
vadede kalmodulin düzeylerinde değişim görmezken, bu regülatör proteinin 
uzun vadeli diyabette düzeylerinin düştüğünü fark ettik Ancak, insülin 
tedavisi kalmodulin düzeylerini normalize etmede oldukça yetersiz 
kalmaktaydı (31,32). Sıçanların gastrointestinal dokusunda gözlenen bu 
etkileri diğer dokularda gözlemledik (31-33). Çeşitli başka araştırıcılar 
tarafından da doğrulanan ve doğrulanamayan bu gözlemlerin elde 
edilmesinde de Tablo 1’de listelenen görünür afinite sabitleri ve intrinsik 
etkinlik değerlerinden geniş ölçüde yararlandık. 
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Sonuç 
Her ne kadar farmakodinamik yöntemler, yani izole organ banyosu 
deneyleri eskimiş ve demode bir çalışma tarzı olarak görünse de, görünür 
afinite sabitleri ile reseptör teorileri parametreleri kullanılır ve iyi bir deney 
planlaması yapılırsa uluslar arası planda kendine yer bulabilen yayınlar 
yapmak söz konusu olabilecektir. Bunun da en temel şartı konsantrasyon-
yanıt ilişkisi biçiminde, hatta eğer mümkünse kümüle konsantrasyon-yanıt 
yöntemiyle uygun agonist ve antagonistler kullanmak olacaktır. Olanaklar 
elveriyorsa diğer sofistike deney seçenekleri ile elde edilen bulguların 
doğrulanması ve yorumların derinleştirilmesi sağlanmalıdır. 
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KANTİTATİF FARMAKOLOJİDE KAVRAMLAR; 
DESENSİTİZASYON VE FİZYOLOJİK ANTAGONİZMA 
Dr. Hakan Gürdal 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı 

Bu panelde Temel Farmakoloji alanında kullanılan terim ve kavramlar ele 
alınacaktır. IUPHAR söz konusu terim ve kavramların ne anlama geldiği, 
nasıl ve nerede kullanılabileceği ile ilgili önerilerini çeşitli yayınlar ile bilim 
adamlarına iletmektedir. Bu konu ile ilgili ortak bir dilin kullanılması 
kuşkusuz olarak araştırmacılar arasındaki iletişim ve anlayışı artırarak 
bilimsel etkinlikleri verimli kılacaktır. 
Bu terim ve kavramların iyi bilindiği düşünülerek yaygın kullanılmasına 
rağmen ileri düzey araştırıcılar tarafından bile yanlış anlaşılmalara neden 
olacak şekilde dile getirildikleri görülmektedir. Dolayısıyla bu kavram ve 
terimlerle ilgili konuşma ve tartışmalara gereksinim olduğu ve bunları 
zaman zaman tekrarlamanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu panelde 
araştırıcıların araştırmalarında bu kavram ve terimleri nasıl ele aldıkları 
sunulacak ve tartışılacaktır. 
Ben bu panelde yoğun katekolamin uyarısı ile vasküler alfa1-adrenerjik 
reseptörler (α�AR) aracılı kasılma yanıtlarında görülen azalmayı 
desensitizasyon ve fizyolojik antagonizma kavramları ile ele alacağım. 
α�AR aracılı vasküler kasılma yanıtlarının, damarların katekolamin veya 
α�AR agonistleri ile uzun süreli inkübe edilmesi sonucu azaldığı bizim ve 
diğer araştırıcıların çalışmaları ile gösterilmiştir. Bizim çalışmalarımız 
damarların katekolaminlerle inkübasyonu sonucunda α�AR yoğunluğunda 
belirgin bir değişikliğin olmadığını göstermiştir. Fakat çalışmalarımız α�AR 
aracılı sinyal iletiminin azaldığını göstermiştir. α�AR G protein kenetinde ve 
G protein aktivasyonunda azalma olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar α�AR 
sinyal sisteminde bir azalmanın bir diğer değiş ile α�AR sinyal iletiminde 
desensitizasyonun olduğunu göstermektedir. Fakat bu spesifik 
desensitizasyonun katekolaminler ile uzun süreli inkübasyon sonucu α�AR 
aracılı kasılma yanıtındaki azalmayı tümüyle açıklamadığı devam eden 
çalışmalarımız ile anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar aynı zamanda endotel 
hücrelerinin katekolaminlerle oluşan bu desensitizasyonda önemli olduğunu 
göstermiştir. Yaptığımız çalışmalarda fenilefrin inkübasyonu ile α�AR aracılı 
kasılma yanıtlarında yaklaşık % 50-55 azalma saptanmıştır. Endoteli 
çıkarılmış damarların fenilefrin ile inkübasyonu sonucu bu azalma 
maksimum yanıt ele alındığında ortadan kalkmıştır. Fakat fenilefrin 
potensindeki azalma endotel çıkarılmış damarlarda devam etmiştir. Bu 
sonuç endotel hücresinin bu fenomende önemli rolü olduğunu göstermiştir. 
Endoteli sağlam damarların fenilefrinle inkübe edilmesinden sonra damar 
endotelinin çıkarılması ve α�AR aracılı yanıtların elde edilmesi ile 
yanıtlardaki azalmanın azaldığı görülmüştür. Bu sonuç damar endotelinin 
fenilefrin yanıtı alınımı sırasında varlığının önemli olduğunu ve yanıt alınımı 
sırasında kasılma yanıtını azaltıcı etkinliğin endotel hücresi aracılığı ile 
olduğunu göstermektedir. Asetil kolin bilindiği gibi NO salınımına neden 
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olarak vasküler gevşemeye neden olmaktadır. Kontrol damarlarına kıyasla 
fenilefrin ile inkübe edilmiş damarlarda asetil kolin ile oluşan gevşeme 
yanıtlarının daha fazla olduğu saptanmştır. Bir diğer taraftan L-arginin L-
sitrülin dönüşümü saptanarak fenilefrin ve asetil kolinin NOS enzim 
aktivitesine olan etkisi araştırılmıştır. Kontrol damarlarında fenilefrin ve 
asetil kolin NOS enzim aktivitesini artırmıştır. Bu yanıtın fenilefrin ile inkübe 
edilmiş damarlarda arttığı görülmüştür. Burada rolü olan NOS enziminin 
araştırlıması planlanmış iNOS, eNOS proteinlerinin ve mRNA’larının düzeyi 
western blot ve RTPCR tekniği ile saptanmıştır. Damarların uzun süreli 
fenilefrin ile inkübasyonunun eNOS enziminin düzeyinde artışa neden 
olduğuı görülmüştür. Sonuçlar vasküler düz kasda lokalize α�AR uyarısının 
dolaylı bir mekanizma ile endotel hücrelerini etkilediğini, eNOS düzeyinde 
ve aktivitesinde artışa neden olduğunu göstermektedir. 
Bu sonuçlar, damarlarda uzun süreli katekolamin uyarısı ile görülen α�AR 
aracılı kasılma yanıtındaki azalmada az oranda α�AR sinyal iletimindeki 
desensitizsyonun, daha fazla oranda endotel kaynaklı eNOS aktivitesindeki 
artışın yol açtığı fizyolojik antagonizmanın önemli olduğunu göstermektedir. 
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KONFERANS: MICROLABS FOR 
PHARMACOLOGISTS: COMPUTER BASED COURSES 
IN PHARMACOLOGY. 
[01.10.2005, SALON A, 09:00-09:45] 
Dr. H. Van Wilgenburg 
Department of Pharmacology, University of Amsterdam, 
Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam, The Netherlands. E-
mail: hvwilgenburg@cs.com 

Computers are nowadays an integral part of pharmacology teaching, not 
only replacing existing courses, but also adding new features to the arsenal 
of educational tools. 
With Microlabs for Pharmacologists we have been aiming to develop a 
collection of computer based simulations replacing animal experiments for 
practical courses. This has resulted in a series of modules in which basic 
principles of pharmacokinetics and pharmacodynamics can now be trained 
in a realistic way by simulating animal experiments based on real 
experimental data, including normal biological variability. Examples of 
these programmes are among others the Guinea pig isolated ileum for 
studying the effects of agonists and antagonists, the rat anaesthesia 
program and a program demonstrating animal behaviour and the effect of 
drugs. The clinical situation is simulated in a program Case Studies for 
training good drug prescribing. Finally a program has been developed for 
designing good experiments including power analysis. 
In comparing traditional based pharmacology training, including ‘wet’ 
practical courses, with computer based learning, the conclusion is that the 
students scores are at least as good as in the classical situation. Tasks can 
be performed in a shorter time, giving motivated students the opportunity 
to learn more from pharmacology than what is minimal requested. 
Microlabs for Pharmacologists is available for free and can be adjusted in 
discussion with the teachers according to their specific wishes. 
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[S1] 

İNTRAVENÖZ YOLLA UYGULANAN ÜRİDİN VE SİTİDİNİN 
KARDİYOVASKÜLER ETKİLERİ: ETKİDE ADENOZİN 
RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ 

Yılmaz MS1, Mutlu D2, Cansev M1, Yalçın M3, Savcı V1 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi, Bursa 
3Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa 
AMAÇ: Çalışmamızda intravenöz (i.v.) yolla uygulanan üridin ve sitidinin 
kardiyovasküler etkileri ve bu etkide adenozin reseptörlerinin aracılığı 
incelenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada Wistar türü erkek sıçanlar kullanıldı. 
Kan basıncı ve kalp hızı ölçümleri MP100 sistemi, plazma üridin ve sitidin 
düzeyleri ise bir HPLC sistemi kullanılarak yapıldı. 
BULGULAR: Eşit molar dozlarda enjekte edilen üridin (124, 250 ve 500 
mg/kg; i.v.) ve sitidin (124, 250 ve 500 mg/kg; i.v.) arteryel kan basıncını 
düşürdü. Kan basıncındaki düşüklük üridin verilen hayvanlarda, sitidin 
verilenlere göre, daha yüksek miktarda ve daha uzun süreli gözlendi. 
Üridin, sıçanlarda kısa süreli aritmi ve bradikardi yaratırken, sitidin kalp 
hızında anlamlı bir değişiklik oluşturmadı. Üridin (250 mg/kg) ve sitidin 
(250 mg/kg) verilmesi sonrası plazma üridin ve sitidin düzeylerinde 
zamana bağlı anlamlı artışlar saptandı. Nonselektif adenozin reseptör 
blokörleri kafein (20 mg/kg; i.v.) ve 8-fenilteofilin (1 mg/kg; i.v.) ön-
tedavileri üridin ve sitidinin yarattığı kan basıncı düşüklüğünü, üridine bağlı 
bradikardiyi ortadan kaldırdı. 8-siklopentil-1,3-dipropilksantin (DPCPX), 
adenozin A1 reseptör antagonisti (5 mg/kg; i.v.) veya 3-7-Dimetil-1-
proparjilksantin (DMPX), adenozin A2 reseptör antagonisti (2 mg/kg; i.v.), 
ön-tedavileri, üridin ve sitidine alınan hipotansif yanıtları büyük oranda 
bloke etti, üridine bağlı bradikardiyi de engelledi. Kan beyin bariyerini 
geçmeyen nonselektif adenozin reseptör antagonisti 8-sülfo-fenilteofilin (20 
mg/kg; i.v.), her iki nükleozidin yarattığı hipotansiyonu ve üridine bağlı 
bradikardiyi tamamen engelledi. İntraserebroventriküler yolla uygulanan 
kafein, ilk dakikada üridine ve sitidin bağlı kan basıncı ve üridine bağlı kalp 
hızı değişikliklerini etkilemezken sonrasında bu değişiklikleri ortadan 
kaldırdı. 
SONUÇLAR: Bulgularımız, intravenöz yolla uygulanan üridin ve sitidinin 
kan basıncını düşürdüğünü ve bu etkide periferik ve merkezi (geç 
dönemde) adenozin A1/A2 reseptör uyarılmasının aracılığını 
göstermektedir. 
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[S2] 

İZOLE PERFÜZE TAVŞAN BÖBREĞİNDE BİFAZİK HİSTAMİN 
YANITLARI 

Dileköz E, Barun S, İlhan S, Vural İM, Sarıoğlu Y, Ercan ZS 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD Beşevler/ANKARA 
AMAÇ: Histaminin izole perfüze tavşan böbreğinde perfüzyon basıncını 
(PB) artırdığı bilinmektedir. Bu cevaba H1 ve H2 reseptörlerinin ortak 
katkısı olduğu, H1 resptörlerinin uyarımının, IP3–Diaçilgliserol yolağı 
üzerinden hücre içinde kalsiyum salıverilmesi ve Protein kinaz C 
aktivasyonu sonucu böbrek damar yatağında vasokonstriksiyona ve H2 
uyarımının da hücre içi cAMP miktarını artırmak suretiyle vazodilatasyona 
sebep olduğu gösterilmiştir. Histaminin izole perfüze tavşan böbreğinde 
oluşturduğu bifazik cevaplar daha önce tanımlanmamıştır. Bu çalışmada, 
izole perfüze tavşan böbreğinde histamin ile sağlanan PB değişiklikleri 
üzerine reaktif oksijen metaboliti hidrojen peroksitin(H2O2),nitrik oksidin 
(NO) ve L-tipi voltaj bağımlı Kalsiyum kanal blokürü verapamilin etkileri 
incelenmiş, histaminle sağlanan bifazik cevapların mekanizması 
tartışılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Yeni Zelanda albino erişkin tavşanlardan izole 
edilen böbrekler,modifiye Langendorf düzeneğinde Krebs-Henseleit 
solüsyonuyla 6-8 ml/dakika sabit akım hızıyla yıkanarak HA cevapları(10, 
20 ve 40 ug)alındı. Kayıtlar Grass marka bir poligrafa bağlı Statham p23 
basınç algacı kullanarak yapıldı. 
BULGULAR: HA,izole böbrekte,organla temas süresine bağlı olarak, hızlı 
ortaya çıkan bir başlangıç fazı ve daha geç ortaya çıkıp daha uzun süren bir 
ikinci fazdan oluşan bifazik cevaplar oluşturdu. NO sentez inhibitörü L-
NAME(10-4 M/L) ve H2O2(10-7 ve 10-6 M/L) özellikle ikinci faz olmak 
üzere HA cevaplarını arttırdı.H2O2'nin artan dozlarında(10-5 ve 10-4 M/L) 
HA cevapları azaldı. Kalsiyumsuz ortamda birinci ve ikinci faz 
cevaplar,tekrarlayan HA enjeksiyonlarıyla(60ug) giderek azaldı. Verapamil 
(10-6 M/L),birinci ve ikinci faz cevaplarını sırasıyla %25 ve %50 olmak 
üzere azalttı.Verapamil’in bu etkisi,kalsiyumsuz ortamda da devam etti. 
SONUÇLAR: HA, izole perfüze tavşan böbreğinde,kalsiyum varlığı 
gerektiren cevaplar oluşturdu. Serbest oksijen radikali H2O2 ile doz-bağımlı 
değişen bu cevaplar NO inhibisyonu ile artarken, verapamil bifazik 
cevapların her iki bileşenini de azalttı. 
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HSP90-SGC ETKİLEŞİMİNİN FİZYOLOJİK ÖNEMİ VE BU 
ETKİLEŞIMDE YER ALAN SGC ALTÜNİTE VE RESİDÜLERİNİN 
TANIMLANMASI 

Yetik G.1, Venema R.2, Catravas J.2 
1Ege Üniversitesi Eczacilik Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir / 
Medical College of Georgia Vascular Biology Center, Augusta, GA USA 
2Medical College of Georgia Vascular Biology Center, Augusta, GA USA 
AMAÇ: Stres proteinleri ailesinden hsp90’nin eNOS ile kompleks 
oluşturduğu bulunmuştur. Yakın zamanda nitrik oksitin fizyolojik reseptörü 
çözünür guanilat siklaz (sGC) in de hsp90 ve eNOS ile çoklu bir kompleks 
içinde bulunduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada hsp90 ile etkileşen sGC 
altünite ve residüleri ile hsp90 inhibisyonunun sGC aktivite ve ekspresyonu 
üzerindeki etkileri araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sadece gst (gluthatione S transferaz ) veya gst-
sGC beta residüleri ya da gst-sGC-alfa 'chimeric' proteinini kodlayan DNA 
lar E.Colide exprese edildi. E.coliden izole edilen, gst-sGC beta, yalnız gst 
veya gst-sGC-beta residüleri hsp90 proteini ile gece boyunca inkube 
edilerek iki proteinin in-vitro bağlanma düzeyleri araştırıldı. Sıçan izole 
torasik aortalarında, hsp90 inhibitörü geldanamycin (GA) veya radicicol 
(RA) (10 mg/ml, 15 saat) inkübasyonu sonrasında sGC-beta 
ekspresyonlarındaki değişme western blot yöntemi ile değerlendirildi. Sıçan 
kültüre düz kas hücrelerinde SNP’nin neden olduğu cGMP artışı üzerinde 
hsp90 inhibitörlerinin (GA, RA 10 mg/ml,15 saat) etkisi incelendi. cGMP 
miktarları ELISA yöntemiyle ölçüldü. 
BULGULAR: Sadece gst proteini hsp90 proteini ile birlikte çökmezken, 
sGC-beta hsp90 ile birlikte kompleks oluşturdu. sGC-betanın 55-375 ve 
200-619 aminoasit arasındaki bölgeleri hsp90 ile çok güçlü, 55-200 arası 
bölge ise çok zayıf bir etkileşim gösterdi. İn-vitro koşullarda sGC-alfa hsp90 
ile komplex oluşturmadı. GA ve RA gibi hsp90 inhibitörleri sıçan torasik 
aortasında sGC-beta düzeylerinde ve kültür edilmiş sıçan düz kas 
hücrelerinde de sGC aktivitesinde azalmaya neden oldu 
SONUÇLAR: Bu çalışmada hsp90 ile etkileşimde bulunan sGC altunitesi 
tanımlanmış ve hsp90 inhibisyonunun sGC aktivasyon ve ekspresyonunu 
azalttığı gösterilmiştir. eNOS ile birlikte sGC eksprese eden hücrelerde 
hsp90, NO ve reseptörünü biraraya getirmek suretiyle NO’nun otokrin 
etkilerini güçlendirecektir. 
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KAFEİK ASİT FENETİL ESTER (CAPE)'İN HEMODİNAMİK 
ETKİLERİNDE NİTRİK OKSİT'İN ROLÜNÜN İN VİVO İNCELENMESİ 

Iraz M1, Taşdemir S1, Ateş B2, Fadıllıoğlu E3 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya 
2İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 
Malatya 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya 
AMAÇ: Caffeic asid phenethyl ester (CAPE) bal arısı propolisinin aktif 
fenolik bileşenlerinden birisi olup, doza bağımlı olarak kalp hızı ve kan 
basıncını azaltır. Vagotomi CAPE’nin oluşturduğu bradikardiyi ortadan 
kaldırır ancak, hipotansif etkisinde değişiklik yapmaz. Bu çalışmada, 
CAPE’nin hemodinamik etkilerinde nitrik oksit (NO)’in rolünün in vivo 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Rasgele sekizerli 4 gruba ayrılan sıçanlara uretan 
anestezisi altında, kan basıncı takibi için sol karotit arter, ilaç enjeksiyonu 
için sağ juguler ven kanülasyonu ve trakeostomi yapıldı. EKG kaydı için 
derialtı probları yerleştirildi. Kan basıncı ve kalp hızının stabilizasyonundan 
sonra iki gruba 20 mg/kg L-NAME diğer iki gruba eşit hacimde serum 
fizyolojik (SF) enjekte edildi, iki dakika sonra SF ve L-NAME gruplarından 
birer tanesine 5 mg/kg CAPE diğerlerine eşit hacimde %10 etil alkol 
enjekte edildi. L-NAME enjeksiyonundan önceki bazal değerler, sonraki 1. 
ve 2. dakikada, CAPE sonrasındaki 10., 20., 30. saniyelerde ve de 1., 2., 
5., 10., 20., 30., 45. ve 60. dakikalarda kayıtalar alındı. 
BULGULAR: L-NAME verilen gruplarda ortalama kan basıncı (OKB) 
artarken kalp hızı (KH) azaldı. CAPE enjeksiyonu OKB’yi her iki grupta da 
ilk bir dakika boyunca bazal seviyeye göre anlamlı olarak azalttı, KH da her 
iki CAPE grubunda da ilk bir dakikada anlamlı olarak azaldı. Ancak, L-NAME 
grubundaki azalma serum fizyolojik verilen gruptan çok daha fazlaydı. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, CAPE’nin hemodinamik etkilerine NO’nun 
doğrudan katkısının olmayabileceğini göstermektedir. 
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NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONU OLUŞTURULAN SIÇANLARDA 
MELATONİNİN KAN BASINCI VE MİYOKARDİYAL İSKEMİ-
REPERFÜZYON HASARINA ETKİLERİ 

Şahna E1, Deniz E1, Bay Karabulut A2, Burma O3 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya 
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarının ve hipertansiyonun 
patolojisinde serbest radikaller önemli rol oynamaktadır. Radikal süpürücü 
ve antioksidan melatoninin I/R hasarının önlenmesinde ve kan basıncının 
düşürülmesinde etkili olabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada, NOS 
inhibisyonu yapılan sıçanlarda, melatoninin kan basıncına ve I/R hasarında 
oksidatif stresin göstergeleri glutatyon (GSH), malondialdehid (MDA) ve 
miyeloperoksidaz (MPO) düzeylerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçanlar, I/R ve I/R suz olmak üzere 2 gruba 
ayrıldı. Her bir grup kendi içinde kontrol, L-NAME (15 gün, 40 mg/kg, i.p.) 
ve L-NAME+Melatonin (L-NAME uygulamasının son 5 günü, 10 mg/kg, i.p.) 
olmak üzere 3 gruptan oluşturuldu. I/R deneylerinde anestezi altındaki 
sıçanlarda, sol ana koroner arterin üzerine yerleştirilen küçük bir plastik 
boruya baskı uygulanarak iskemi (30 dak), bu baskının kaldırılması ile de 
reperfüzyon (120 dak) gerçekleştirildi. Deney boyunca kan basıncı ve EKG 
değişiklikleri kaydedildi. 
BULGULAR: Kan Basıncı, L-NAME grubunda anlamlı olarak yüksek iken, 
melatonin uygulanan grupta anlamlı düşüktü. I/R uygulanmayan gruplarda, 
doku GSH düzeyi L-NAME uygulamasına bağlı azalırken, MDA düzeyi 
artmıştı. Melatonin uygulaması bu değerleri anlamlı olarak olumlu yönde 
etkiledi. MPO değerleri açısından gruplar arası fark yoktu. I/R yapılan 
gruplarda, I/R kontrol ile kıyaslandığında doku GSH düzeyini azaltırken 
MDA ve MPO düzeylerini anlamlı artırdı. Melatonin NOS inhibisyonu 
oluşturulan ratlarda, I/R’a bağlı MDA (122±23) ve MPO (7,1±0,4) 
düzeylerini anlamlı azalttı (sırasıyla 42,8±1,5 ve 4.4±0,7). 
SONUÇLAR: Sonuç olarak; NOS inhibisyonu radikaller aracılıklı hasar ile 
hipertansiyona neden olurken melatonin oksidatif değişiklikleri engelleyerek 
kan basıncını azaltıyor olabilir. NOS inhibisyonun I/R’da da biyokimyasal 
değerleri etkilediği ve melatonin bu parametreleri önleyip koruyucu 
olabileceği düşünülebilir. 
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YAŞ ARTIŞI İLE AZALAN BETA-ADRENERJİK RESEPTÖR ARACILI 
GEVŞEME YANITLARINDA Gİ/O PROTEİNİN ROLÜ. 

Baloğlu E, Gürdal H 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı Ankara 
AMAÇ: Bu çalışmada yaş artışı ile sıçan torasik damar düz kasında βAR 
aracılı damar gevşeme ve cAMP yanıtlarında, Gs ve Gi/o proteinlerinin 
rolünün araştırılması planlanmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER ve BULGULAR: 1, 3 ve 6 aylık sıçan torasik damar 
düz kasında βAR agonisti izoproterenol aracılı gevşeme yanıtları 
submaksimal derişimde fenilefrin ile kasılma sonrası değerlendirildi.Damar 
düz kas gevşeme yanıtları 1, 3 ve 6 aylık torasik damar düz kasında sırası 
ile %84, %37 ve %47 idi. βAR lerin Gs ve Gi/o proteinleri ile 
kenetlenebildikleri göz önüne alındığında, reseptör ve Gi/o protein kenetini 
engelleyen PTX 50ng/ml ile 3 saat süre inkübe edildi. PTX inkübasyonu 
sonrası damar gevşeme yanıtlarında 1 aylık damarlarda değişiklik 
gözlenmez iken, 3 ve 6 aylık dokularda damar gevşeme yanıtlarında %80 
ve %60 düzeylerinde restorasyon görüldü. İzoproterenol ile uyarılan cAMP 
düzeyleri 1, 3, 6 aylık gruplarda bazal düzeylerin %399±90, 
%125±11,138±9 idi. PTX sonrası cAMP düzeyleri 3 aylık grupta % 211±43 
iken 6 aylık grupta % 176±39 idi.βAR-Gs ve Gi/o protein kenetinin yaş 
artışı ile nasıl değiştiğini gösterebilmek üzere torasik damarlardan elde 
edilen membranlarda G protein alfa subünitelerine 35[S]GTPgS bağlanması 
spesifik antikorlar kullanarak agonist varlığında ve yokluğunda 
immunopresipitasyon yöntemi ile araştırıldı. İzoproterenol uyarısı ile Gs 
subünitesindeki GTPgS bağlanması 1 aylık sıçanlarda diğer yaşlara göre 
daha fazla bulunurken, aynı uyarı ile Gi/o subünitesindeki GTPgS 
bağlanmasının 3 ve 6 aylık sıçan damarlarında daha fazla olduğu 
görülmüştür. 
SONUÇLAR: Bu çalışma yaş artışı ile sıçan torasik damar düz kasında βAR 
uyarısı ile oluşan damar gevşeme yanıtlarındaki azalmanın, βAR aracılı Gi/o 
proteini aktivasyonundaki artış ile olabileceğini göstermektedir. 
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ANJİOTENSİN-II – KAPTOPRİL KOMBİNASYONU SIÇAN DERİ 
FLEBİNDE ANJİOJENEZİ ARTIRIYOR 

Tufan H1, Zaki BM2, Tecder Ünal M1, Erdem ŞR1, Take G3 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Ain Shams Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Anabilim Dalı, Abbasia, Kahire, Mısır 
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 
GİRİŞ: Anjiotensin-dönüştürücü enzim inhibitörü olan kaptoprilin 
anjiojenez üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmalar çelişkilidir. Yeni damar 
oluşumunu engellediğini gösteren çalışmaların yanısıra, çeşitli dokularda 
kapiller yoğunluğu artırdığı da bildirilmiştir. 
AMAÇ: Sıçanlarda oluşturulan deri flebi modelindeki anjiojenezde, 
anjiotensin-II ve kaptoprilin tek başlarına veya kombine uygulanmalarının 
etkilerini incelemek. Gereç ve yöntemler: İntraperitoneal ketamin 
(50mg/kg), ksilazin (8mg/kg) anestezisi altında sağ süperfisial inferior 
epigastrik arter ile beslenen abdominal deri flebi uygulanmış 24 adet 
erişkin, erkek, Sprague Dawley sıçana kaptopril (10mg/kg/gün, p.o., 
preoperatif üç ardışık gün), anjiootensin-II (100µg/kg/gün, s.c., 
postoperatif üçüncü günde başlanarak dört gün) veya anjiootensin-II ve 
kaptopril kombine halde verildi. Kontrol grubuna ilaç uygulaması yapılmadı. 
Postoperatif yedinci günde tüm sıçanlar sakrifiye edildi. Anjiojenez 
tayininde nekrotik alan ölçümü, mikroanjiyografi, flebin farklı bölgelerinde 
(sağ proksimal, RP; sağ distal, RD; sol proksimal, LP; sol distal, LD) 
kapiller yoğunluk ve lokal doku kan akımı ölçümleri kullanıldı. Flepten 
alınan örneklerde AT1, eNOS ve VEGF immunohistokimyasal yöntemle 
saptandı. 
BULGULAR: Kombine tedavi verilen sıçanlarda nekrotik alan oluşumu diğer 
gruplara göre daha azdı. Yeni damar ve damarlar arası yeni bağlantı 
oluşumları kombine tedavi verilen grupta diğer gruplardan daha fazlaydı. 
Kapiller yoğunluk flebin RP, RD, LP ve LD bölgelerinde kontrol grubunun 
aynı bölgelerine göre sırasıyla 1.3; 1.7; 2.2 ve 2.3 kat daha fazlaydı. AT1 
reseptörleri kaptopril verilen sıçanlarda diğerlerine göre daha yoğundu. 
Kombine tedavi uygulanan grupta eNOS boyanması flebin bütün 
bölgelerinde, VEGF boyanması ise LD bölgesinde yüksekti. 
SONUÇ: Sıçanlarda kombine anjiotensin-II – kaptopril tedavisinin iskemiye 
bağlı anjiojenezi, deri flebinin damarlanmasını ve canlılığını artırmıştır. Bu 
iyileşme ilaç uygulama zamanına bağlıdır.Bu çalışma Başkent Üniversitesi 
(DA03/32) tarafından desteklenmiştir. 
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ATP DUYARLI POTASYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN MİYOKARDİYAL 
İSKEMİ-REPERFÜZYONA BAĞLI APOPİTOZİSE ETKİSİ VE NİTRİK 
OKSİD SENTAZ İLE İLİŞKİSİ 

Gök Ş1, Vatansever S2, Vural K1, Şekuri C3, İzanlı A1, Tezcan A1, Cilaker S2 
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı 
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
AMAÇ: İskemi sırasında ATP duyarlı potasyum (KATP) kanallarının açılması 
hücre içi ATP düzeyinin düşmesine ve apopitozisi de içeren nekrotik sürecin 
başlamasına yol açar. KATP kanallarının açılmasında nitrik oksid (NO) 
önemli rol oynar. Bu çalışmada, KATP kanallarının miyokardiyal iskemi-
reperfüzyona bağlı apopitozis oluşumundaki rolüne NO aracılı 
mekanizmaların eşlik edip etmediği incelendi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 30 dakika iskemi (sol ön inen koroner arter 
bağlanarak) ve 30 dakika reperfüzyona maruz bırakılan izole sıçan kalpleri 
sarkoplazmik KATP kanal blokörü olan HMR 1098 ve mitokondriyal KATP 
kanal blokörü olan 5- hidroksidekonoat (5-HD) ile iskemiden 10 dakika 
önce başlayacak şekilde tüm deney boyunca tedavi edildi. Miyokardiyal 
apopitozis (TUNEL boyama), indüklenebilir ve endotelyal nitrik oksid sentaz 
(iNOS ve eNOS) ekspresyonu (hafif, orta ve güçlü derece) 
immunohistokimyasal olarak saptandı. 
BULGULAR: Kontrol kalplerde (n=6) TUNEL(+) kardiyomiyosit oranı % 38 
± 2 bulunurken, iNOS aktivitesi (orta) eNOS'dan (hafif) yüksekti. HMR 
1098 (3 µmol/l, n=6) ile tedavi TUNEL(+) hücre sayısını anlamlı derecede 
azalttı (% 28 ± 2; p<0.05), eNOS aktivitesini ise artırdı. Bu ilaç 30 µmol/l 
(n=6) uygulandığında apopitozis de azalma daha fazla olmasına rağmen 
(% 11 ± 1; p<0.05) eNOS aktivitesi neredeyse tamamen yok oldu ve buna 
artmış sol ventrikül fonksiyon bozukluğu eşlik etti. 5-HD (100 µmol/l, n=6) 
ile tedavi TUNEL(+) hücre sayısını ılımlı derecede azaltırken (% 30 ± 1; 
p<0.05), eNOS aktivitesi iNOS'dan yüksek bulundu. 
SONUÇLAR: Bu bulgular apopitozisin düzenlenmesinde KATP kanallarının 
NOS aracılı mekanizmalarla rol oynadığını göstermektedir. Apopitozisin 
azalmasında iNOS’un rolü eNOS dan fazla görünmektedir; ancak bu 
azalmaya kardiyak fonksiyonda daha fazla bozulma eşlik etmektedir. 
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RETİNAL GEVŞETİCİ FAKTÖRÜN ETKİSİNDE NİTRİK OKSİDİN VE 
SİKLOOKSİJENAZ YOLAĞININ ROLÜNÜN İNCELENMESİ 

Takır S, Uydeş Doğan BS, Özdemir O 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
AMAÇ: İzole sığır retinal arterleri ile yapılan bir çalışmada retina kaynaklı 
gevşetici bir faktörün, retinal damarların tonüsünün düzenlenmesinde 
rolünün olabileceği ileri sürülmüştür. Çalışmamızda yapısı ve etki 
mekanizması henüz aydınlatılmamış olan bu gevşetici faktörün etkisinde 
nitrik oksit ve siklooksijenaz yolağı ürünlerinin rolünün incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: İzole sığır retinal arterleri 40mm çapındaki 
paslanmaz çelik tellerden geçirilerek myograf sistemine yerleştirilmiştir. 
Optimal istirahat geriminin belirlendiği normalizasyon işleminden sonra 
retinal arterler K+ (120 mM)+NA (10-4M) ile kastırılarak standardize 
edilmiş ve ardından endotel ve düz kas aracılıklı gevşeme kapasiteleri 
belirlenmiştir. Retinanın gevşetici etkisi, prostaglandin F2α ile prekontrakte 
edilmiş retinal arterleri üzerine bir parça retina dokusu (127.7±1.2 mm2; 
n=36) yerleştirilerek incelenmiştir. Retinaya bağlı gevşeme yanıtının 
muhtemel bir mekanik etkiye bağlı olup olmadığı ise retina yerine aynı 
büyüklükteki koroid dokusunun yerleştirilmesiyle test edilmiştir. Bazı 
deneylerde retinal arter ve retina dokuları çeşitli inhibitörler ile inkübe 
edilmiş ve retinal gevşetici faktörün etkisi bu inhibitörler varlığında 
incelenmiştir. 
BULGULAR: Prostaglandin F2α ile prekontrakte edilmiş sığır retinal 
arterleri üzerine retinanın yerleştirilmesi akut başlayan ve bifazik karakter 
gösteren bir gevşemeye neden olmuştur (Emax= %94.40±1.66; n=11). 
Buna karşın, koroid dokusunun retinal arter üzerinde belirgin bir gevşetici 
etkiye neden olmadığı gözlenmiştir. Siklooksijenaz inhibitörü indometazin 
(10-5M), nitrik oksit sentetaz inhibitörü L-NOARG (10-4M) veya guanilat 
siklaz inhibitörü ODQ (10-5M) ile inkübasyon (20-30 dak.) retinal gevşetici 
faktörün etkisinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa neden 
olmamıştır. 
SONUÇLAR: Prekontrakte izole sığır retinal arterleri üzerine retina 
dokusunun yerleştirilmesi akut başlayan ve bifazik karakter gösteren bir 
gevşemeye neden olmaktadır. Retina kaynaklı bu gevşetici etki nitrik oksit 
veya siklooksijenaz yolağı ürünleri ile ilişkili görülmemektedir. 
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SIÇANLARDA KALP TRANSPLANTASYON MODELİNDE, ST THOMAS 
HASTANESİ KARDİYOPLEJİK SOLÜSYONUNA İLOPROST 
EKLENMESİNİN PREZERVASYONA ETKİSİ 

Dedeoğlu BD1, Aytaç E2, Süzer Ö1, Balcı H3, Uzun H4, Seymen P5, Seymen 
HO6 
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Merkez Biyokimya 
Laboratuvarı, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 
İstanbul 
5Haydarpaşa Numune Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul 
6İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 
AMAÇ: Transplantasyon solüsyonlarının sunduğu yaklaşık 4 saatlik koruma 
zamanı, kalp nakli uygulamasını kısıtlar. Bu süre içerisinde uygun hastanın 
seçimi, doku uyumu çalışmaları, cerrahiyi yapacak ekip hazırlanması gibi 
prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir. İloprostun inflamatuar ve 
postiskemik patolojilerde koruyucu etkinliği gösterilmiştir. Çalışmamızda St. 
Thomas Hastanesi solüsyonuna eklenen iloprostun kalp performansı ve 
hasarı üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Wistar sıçanların kalpleri izole edilerek sabit 
akımlı Langendorff düzeneğinde perfüze edildi. Kontrol gruplarında (n=8) 
30 dakika stabilizasyonun ardından bazal ölçümler alındıktan sonra kalpler 
St. Thomas Hastanesi kardiyoplejik solüsyonuyla durduruldu ve 6 saat 
süreyle +4°C’ta aynı solüsyon içinde saklandı. İloprost gruplarında 
kardiyoplejik solüsyon içine 10 (n=7) ve 1000 (n=8) nMol/L iloprost 
eklendi. Daha sonra kalpler 45 dakika süreyle reperfüze edildi.Biopac 
MP100 vasıtasıyla koroner perfüzyon, intraventriküler balon basıncı ve 
bipolar elektrogram kaydedildi. Koroner perfüzatta AST, LDH, CK, CK-MB, 
cTnI, GSH ve MDA ölçümleri yapıldı. Deney bitiminde kalpler -80 °C’ta 
saklandı ve doku GSH, MDA, SOD ve katalaz ölçümleri yapıldı. Veriler 
ortalama ± standart hatayla ifade edildi; ANOVA ve tekrarlamalı ANOVA 
post hoc Dunnett testiyle değerlendirildi. P<0.05 anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Düşük doz iloprost grubundaki kalplerin pik sistolik basınçları 
(reperfüzyonun 30 dakikasında 71±12’ye karşı 41±3 mmHg p=0.035) ve –
dp/dtmaks (1104±149’a karşı 679±55 mmHg/s p=0.023) değerleri 
reperfüzyon döneminde kontrol grubundan daha fazlaydı. Yüksek doz 
iloprost grubunun reperfüzyon dönemi değerleri kontrolden anlamlı 
derecede yüksek değildi. Miyokardiyal hasar parametreleri tüm gruplarda 
başlangıca göre daha yüksekti ancak gruplar arasında farklılık yoktu. 
SONUÇLAR: Bulgularımız iloprostun sıçan kalplerinde olası koruyucu 
etkilerini ortaya koymuştur. Ayrıca yüksek doz iloprost dahi kardiyotoksisite 
oluşturmamaktadır. 
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DESFLURAN VE SEVOFLURAN’IN ERİTROSİTLERİN DEFORMABİLİTE 
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yerer MB1, Çomu FM2, Aydoğan S3, Arslan M4, Güneş Ekinci I5 
1Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD,Kayseri 
2Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Kırıkkale 
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD,Kayseri 
4Gazi Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AbD,Ankara 
5Erciyes Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AbD,Kayseri 
AMAÇ: Desfluran ve Sevofluran, etkileri çabuk başlayan, istenilen ölçüde 
derin anestezi sağlayan ve inhalasyonun kesilmesi sonucu etkileri çabuk 
geçen volatil anesteziklerdir. Dolaşım üzerine bilinen etkileri, intrakranial 
basıncı yükseltirken, bir taraftan da kan basıncını vazodilatör etkileri ile 
düşürmeleridir. Ancak bu ilaçların kardiyovasküler sistem üzerine etki 
mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Amacımız, bu anesteziklerin 
eritrositlerin deformabilite özellikleri üzerine etkileri ve bunun cinsiyet 
farkına göre değerlendirilmesidir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada 4-6 aylık, 200-250gr ağırlığında Swiss 
Albino sıçanlar öncelikle erkek ve dişi olmak üzere iki gruba, daha sonra da 
bu gruplar desfluran ve sevofluran uygulananlar olmak üzere 10’arlı 
gruplara ayrılmıştır. Desfluran anestezisi %6, Sevofluran anestezisi ise %2 
dozunda kapalı özel sistemler içinde bir saat süreyle inhalasyon yolu ile 
uygulanmıştır. Anestezinin hemen sonrasında sıçanlardan alınan kan 
örneklerinde eritrositlerin deformabilite özellikleri Rheodyn SSD sistemi ile 
ölçülmüştür. Sonuçlar, One-way ANNOVA ve Mann Whitney-U Testi ile 
değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Dişi sıçanlarda eritrositlerin deformabilite özellikleri 
Sevofluran ile değişmezken, Desfluran uygulaması ile anlamlı derecede 
arttığı görülmüştür(p=0.05). Erkek sıçanlarda ise dişilerdeki sonucun 
tersine Sevofluran anestezisinin eritrositlerin deformabilite özelliklerini 
anlamlı derecede artırdığı saptanmıştır (p=0.018). Her iki ilacın etkileri 
kendi arasında karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunamazken, erkek ve 
dişilerin kontrol grupları kendi içinde karşılaştırıldığında ise dişilerde 
eritrosit deformabilite özelliğinin erkeklere kıyasla anlamlı derecede 
(p=0.034) daha iyi olduğu gözlenmiştir. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, muhtemelen dişilerde östrojenin genel 
koruyucu etkisi eritrositlerin deformabilite özellikleri üzerinde de 
görülmektedir. Buna ilaveten Sevofluran ve Desfluran anesteziklerinin 
etkileri karşılaştırıldığında, erkeklerde Sevofluran'ın dişilerde ise 
Desfluran'ın daha olumlu etkileri olduğu, bu nedenle, bu tip anestezik 
maddelerin kullanımı esnasında cinsiyete göre dolaşım problemlerini en aza 
indirgeyecek anesteziklerin seçilmesinin oldukça önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
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L-NNA TOKSİSİTESİ: SIÇANLARDA AKUT VE KRONİK L-NNA 
UYGULAMALARI VE PLAZMA MDA DÜZEYLERİ. 

Yılmaz E1, Sarı A2, Aksulu HE1, Oktar S1 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
2Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Nw Nitro-L-arjinin (L-NNA) nonspesifik nitrik oksit sentaz (NOS) 
inhibitörüdür. Uzun süreli L-NNA uygulanan sıçanlarda, doku hasarı 
meydana gelmektedir. Malondialdehit (MDA) lipid peroksidasyonunun son 
ürünü olup doku hasarının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Uzun 
süreli NOS inhibisyonunda plazma MDA (pMDA) seviyelerinin yükseldiği 
bildirilmektedir. Amaç; akut ve kronik L-NNA uygulanmış sıçanlarda pMDA 
düzeylerini değerlendirmektir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde yetişkin erkek Wistar sıçanlar 
kullanıldı. Birinci seride tek doz L-NNA (25 mg/kg i.p.) uygulandı. Birinci (L-
NNA1, n=4) ve 24. saatlerde (L-NNA24, n=6) pMDA ölçülerek kontrol 
grubu (n=10) değerleriyle karşılaştırıldı. İkinci seride, deneklere L-NNA, 
yüksek (yL-NNA, n=28) (≈47 mg/kg/gün) ve 3. seride (dL-NNA, n=19) 
(≈16 mg/kg/gün) düşük konsantrasyonlarda içme suyuyla 2 hafta süreyle 
uygulandı. pMDA HPLC ile ölçüldü. 
BULGULAR: Birinci seride pMDA değerleri kontrole göre 1.ve 24. saatlerde 
anlamlı olarak arttı. (Kontrol, L-NNA1, L-NNA24 sırasıyla, 1.6±0.1, 
2.2±0.2, 3.1±0.02 mg/L). İkinci seride pMDA düzeyleri kontrole göre 
anlamlı olarak yükseldi. (sırasıyla, 1.6±0.1, 4.2±0.2 mg/L). Üçüncü seride 
pMDA değerleri L-NNA uygulamasına son verildikten sonra değişmezken (0. 
saat), 24 ve 48 saat sonra anlamlı olarak yükselmiştir (Kontrol, 0, 24, 48. 
saat sırasıyla, 1.6±0.1, 1.8±0.2, 2.5±0.3, 2.6±0.3 mg/L). Ayrıca L-NNA 
uygulaması sonlandırılmasına rağmen MDA düzeyleri anlamlı olarak yüksek 
kalmaya devam etmiştir. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, tek doz L-NNA uygulamasının bile pMDA 
seviyelerini yükselterek biyokimyasal bir toksik tesir oluşturduğuna işaret 
etmektedir. pMDA düzeyleri yüksek konsantrasyonda uzun süreli L-NNA 
uygulamasıyla kalıcı olurken, denekler düşük konsantrasyon L-NNA 
uygulamasını tolere edebilmişlerdir. İlginç olarak bu grupta L-NNA 
uygulamasının sona erdirilmesinden sonra yükselen pMDA düzeyleri 
adaptasyon-yoksunluk süreci ve biyokimyasal toksik tesirler üzerine 
araştırılması gereken yeni bir perspektif getirebilir. 
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İNSAN SOL İNTERNAL MAMMARİAN ARTERİNDE NADROPARİN, 
ENOKSAPARİN, DALTEPARİN VE FRAKSİYONE OLMAYAN 
HEPARİN’İN VAZODİLATÖR ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Taşatargil A1, Öğütman Ç1, Gölbaşı İ2, Karasu E1, Dalaklıoğlu S1 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Antalya 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı nadroparin, enoksaparin ve dalteparin gibi 
düşük moleküler ağırlıklı heparinlerin insan sol internal mammarian 
arterinde vazodilatör etkisinin olup olmadığının ve eğer varsa bu etkinin 
fraksiyone olmayan heparinin vazodilatör etkisi ile karşılaştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada koroner arter bypass cerrahisi 
uygulanan 20 hastadan elde edilen sol internal mammarian arter 
preparatları 3-4 mm’lik halkalara ayrılıp 20 ml’lik organ banyolarına 
yerleştirildi. İzometrik tansiyon bilgisayar destekli bir sistem ile kaydedildi. 
BULGULAR: Düşük molekül ağırlıklı heparinler (0.5-6 U/ml) önceden 
fenilefrin ile kasılmış endoteli sağlam insan sol internal mammarian arter 
preparatlarında konsantrasyona bağlı bir gevşeme yanıtı oluşturdu. Oluşan 
vazodilatör etkinin çalışılan düşük molekül ağırlıklı heparin preparatlarında 
birbirine benzer, fakat fraksiyone olmayan heparine göre daha zayıf olduğu 
gözlendi. Endotel tabakasının uzaklaştırılması tüm heparin preparatlarının 
vazodilatör etkisini ortadan kaldırdı. Damar preparatlarının L-NAME ile 
inkübe edilmesi sonucu vazodilatör etki kısmen önlenirken, indometazinin 
bu yanıtları etkilemediği saptandı. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar insan sol internal mammarian arter 
preparatlarında düşük molekül ağırlıklı heparin preparatlarının fraksiyone 
olmayan heparine göre daha zayıf vazodilatör etki gösterdiğini, düşük 
molekül ağırlıklı heparinler arasında vazodilatör etki gücü bakımından 
anlamlı bir fark olmadığını ve oluşan endotele bağımlı vazodilatör etkiden 
büyük oranda nitrik oksid salınımının sorumlu olabileceğini telkin 
etmektedir. 
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KİMYASAL ÖNKOŞULLAYICI 3-NİTROPROPİYONİK ASİDİN İZOLE 
SIÇAN KALBİNDE GLOBAL İSKEMİ SONUCU OLUŞAN ARİTMİLERE 
KARŞI ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Demiray Sönmez S1, Başgut B1, Çakıcı İ2 
1Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji ABD, Ankara 
2Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji ABD, İstanbul 
Mitokondriyal süksinik dehidrojenazın geri dönüşümsüz inhibitörü olan 3-
nitropropiyonik asit (3-NP), fungus kaynaklı bir toksindir. 3-NP’nin, serebral 
iskemi-reperfüzyon modellerinde ve tavşan kalbinde koruyucu bir etkiye 
sahip olduğu gösterilmiştir. 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, izole sıçan kalbinde 3-NP’nin global iskemi 
sırasında ortaya çıkan aritmilere karşı koruyucu etkisinin olup olmadığının 
incelenmesidir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: İzole edilen kalpler, oksijenlendirilmiş Krebs-
Henseleit tamponu (pH=7.4, 37oC) ile perfüze edilmiş ve perfüzyon 75 
mmHg sabit basınçta sürdürülmüştür. Kontrol grubunda 30 dk global 
iskemi-30 dk reperfüzyon, iskemik önkoşullama grubunda birbirinden 5’er 
dk’lık reperfüzyon periyodları ile ayrılmış 3 kez 5’er dk süreli global iskemi 
uygulamasını takiben kontrol grubundaki iskemi-reperfüzyon protokolü, 
diğer 3 grupta ise sırasıyla, kontrol grubundaki global iskemi-reperfüzyon 
protokolü uygulanmadan 60, 120 ve 180 dk. önce, 3-NP (20 mg/kg, i.p.) 
uygulanmıştır. Deneyler boyunca, perfüzyon basıncı, kalp hızı ve EKG 
sürekli olarak kaydedilmiştir. Elde edilen veriler aritmi başlama zamanı, 
ventriküler taşikardi (VT) ve ventriküler fibrilasyon (VF) insidansı açısından 
değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: İskemik önkoşullama ve 3-NP ile kimyasal önkoşullama 
uygulanmış gruplarda aritmiler, kontrole göre daha geç başlamakta 
olmasına rağmen, sadece iskemiden 180 dk önce 3-NP uygulanan gruptaki 
gecikme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 3-NP uygulanan gruplarda 
VT insidansı hem kontrole, hem de iskemik önkoşullama grubuna göre 
anlamlı olarak daha az, VF insidansı ise hem iskemik önkoşullama hem de 
3-NP uygulanan gruplarda, kontrole göre anlamlı olarak az bulunmuştur. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, izole sıçan kalbinde 3-NP uygulaması ile 
gerçekleştirilen kimyasal önkoşullamanın, global iskemi ile oluşturulan 
önkoşullama ile benzer biçimde antiaritmik etki gösterdiği saptanmıştır. 
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SERCA İNHİBİSYONUNUN VASKÜLER KONTRAKSİYONLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ENDOTELYUM, NOS VE COX ENZİMLERİNİN 
AYRIMSAL İŞLEVİ 

Selli Ç, Eraç Y, Tosun M 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Sarko/endoplazmik retikulum Ca+2 ATPaz (SERCA) inhibitörü 
siklopiazonik asit (CPA)’in düz kasta oluşturduğu değişken yanıtların 
uygulanan deneysel protokollerle (endotel varlığı, NOS ve/veya COX 
blokajı) ilişkisi test edilmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: CO2 ile asfiksiye edilen 300-350 g ağırlığındaki 
albino erkek sıçanlardan izole edilen torasik aort segmentlerinin (3 mm) 
izometrik kontraksiyon¹ yanıtları incelenmiştir. Bu amaçla, a)Herhangi bir 
ön uygulama geçirmemiş, b)30 dakika L-NAME (200 µM) ve c)30 dakika L-
NAME+indometazin (İND, 10 µM) ile etkileştirilen endotelli ve endotelsiz 
dokularda CPA (10 µM) yanıtları karşılaştırılmıştır. P<0.05 (Newman Keul 
veya student t testi) olduğunda ortalamalar arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
BULGULAR: CPA, endotel varlığında 10-15 dakikada sonlanan 
kontraksiyonlara (kontrol) neden olmuştur. L-NAME varlığında 
kontraksiyonlarda ~30 dakika süren belirgin (P<0.05) bir artış 
gözlenmiştir. L-NAME+İND varlığında bazı dokularda tonik kontraksiyonlar 
oluşmuştur. Endotelsiz dokularda, CPA ile oluşan kalıcı kontraksiyonlar L-
NAME varlığında belirgin (P<0.05) düzeyde artmıştır. L-NAME+İND 
varlığında ise CPA yanıtı kısmen ancak belirgin (P<0.05) düzeyde 
azalmıştır. Diğer yandan, uzun süre (>90 dk) İND ile etkileşen endotelsiz 
dokularda CPA genellikle etki göstermemiştir. 
SONUÇLAR: Bulgularımız, fare aortunda² elde edilenlere benzer şekilde, 
endotelli sıçan aortunda SERCA inhibisyonu sonucu oluşan 
kontraksiyonların; 1)L-NAME varlığında artmakla birlikte geçici oluşunun ve 
2)İND inkübasyonunda CPA yanıtının büyük oranda baskılanmasının 
endotelden salıverilen vazokonstriktör ve vazodilatör prostanoidlerden 
kaynaklandığını düşündürmektedir. Faredeki bulgulardan farklı olarak, 
endotelsiz sıçan aortunda CPA’nın her üç koşulda da kontraksiyon 
oluşturması, yakın türler arasında SERCA inhibisyonuna verilen yanıtın 
farklılığı prostanoidlerin dışında bir faktörün varlığı ile açıklanabilir. Yine, 
endotelsiz dokularda uzun-süreli İND varlığında CPA’nın çoğunlukla etkisiz 
olması depo-kontrollü Ca+2 girişinin subsarkolemmal alanlarda kısıtlandığı 
önerisini¹ desteklemektedir. 
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MYOKARDİYAL İSKEMİ REPERFÜZYON SONRASI KALP HASARI 
ÜZERİNE CAFFEIC ACID PHENETHYL ESTER VE AMİNOGUANİDİN’İN 
ETKİSİ 

Özer MK1, Parlakpınar H2, Şahna E3, Çiğremiş Y4, Acet A1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Isparta 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya 
3Firat Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
4Kafkas Üniversitesi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Kars 
AMAÇ: Myokardiyal iskemi-reperfüzyon (MI/R) sırasında kalpte hasar 
oluştuğu bilinmektedir. Yapılan MI/R çalışmalarında meydana gelen serbest 
radikaller bu hasarda sorumlu tutulmuştur. Bu çalışmamızda amacımız 
MI/R hasarı ile ilişkili olduğu sanılan serbest radikaller üzerine antioksidan 
ve serbest radikal süpürücü özellikleri olan Caffeic acid phenethyl ester 
(CAPE) ve Aminoguanidin (AG)’nin etkileri araştırmak. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 35 erkek sıçan randomize olarak beş gruba eşit 
olarak dağıtıldı. Grup 1 (Sham); grup 2 (CAPE için MI/R); grup 3 
(MI/R+CAPE); grup 4 (AG için MI/R); grup 5 (MI/R+AG). MI/R’da sıçanların 
sol koroner arterlerine 30 dakika oklüzyon ve takiben 120 dakika 
reperfüzyon uygulandı. CAPE (50 µmol kg-1) ve AG (200 mg kg-1) 
sıçanlara iskemiden on dakika öncesinde juguler venden verildi. 
Reperfüzyon sonrası kalpler alınarak lipid peroksidasyonunun son ürünü 
olan malondialdehid (MDA) ve antioksidan sistemin etkinliğini gösteren 
glutatyon (GSH) düzeyleri tayin edildi. 
BULGULAR: MI/R grubu kalplerinde kontrole göre MDA düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı artış, GSH düzeyinde ise anlamlı azalma 
meydana geldi. Hem CAPE hem de AG MI/R'ın neden olduğu kalp MDA 
düzeyindeki artışı önledi. Ancak CAPE GSH daki azalmayı geri çevirmesine 
rağmen; AG bu azalmayı önleyemedi. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, trombolitik tedavi, anjiyoplasti ve bypass gibi 
kalp cerrahisinde komplikasyon olarak ortaya çıkan MI/R hasarında 
muhtemelen serbest radikal düzeyindeki aşırı artışın rol oynayabileceğini ve 
bu zararlı etkinlerin CAPE ve AG ile önlenebileceğini düşünmekteyiz. 
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[SP9] 

LEVOSİMENDANIN İNSAN İNTERNAL MEME ARTERİNDEKİ ETKİSİ: 
ATP-DUYARLI POTASYUM KANALLARI ARACILIĞIYLA 
VAZODİLATASYON 

Yıldız O1, Seyrek M1, Nacitarhan C1, Yıldırım V2 
1GATA Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2GATA Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: İnsan izole arterlerinde levosimendanın in vitro etkilerinin üzerine 
şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, 
levosimendanın izole internal meme arterindeki kontraktil tonusa yaptığı 
etkilerin mekanizması araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: İnsan internal meme arterinde oluşan cevaplar 
izole organ banyosunda izometrik olarak ölçülerek kaydedilmiştir. Fenilefrin 
(PE, 1 µM) ile oluşturulan ön kasılma sonrasında organ banyosuna 
kümülatif konsantrasyonlarda levosimendan (10 nM -3 µM) eklenmiştir. 
Levosimendanın oluşturduğu gevşemeler; siklooksijenaz inhibitörü 
indometazin (10 µM), nitrik oksit sentaz inhibitörü L-NAME (100 µM), 
Ca2+ile aktive olan K+ kanal inhibitörü tetraetilamonyum (TEA, 1mM), ATP 
duyarlı K+ kanal inhibitörü glibenklamid (GLI, 10 µM) ve voltaj duyarlı K+ 
kanal inhibitörü 4-aminopiridin (4-AP, 1 mM) varlığında ölçülerek elde 
edilen gevşemeler kontrol levosimendan cevabı ile karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Levosimendan insan IMA’nde güçlü bir gevşeme 
oluşturmuştur (Emax: 75.3+4.9 % PE maksimum kontraksiyonu, pEC50: 
6.8+0.1, n=15). Vehikülün anlamlı bir etkisi olmamıştır. Düşük 
konsantrasyonlardaki gevşeme cevabı, TEA, 4-AP, L-NAME ve indometazin 
tarafından etkilenmemiş, ancak GLI tarafından anlamlı derecede 
azaltılmıştır (p<0.05). 
SONUÇLAR: Bu bulgulara göre, levosimendanın IMA’ni gevşetmesi ATP 
duyarlı K+ kanallarını açması yoluyla olmaktadır. Levosimendan aynı 
zamanda IMA spazmlarının önlenmesinde de faydalı olabilecek bir ilaçtır. 
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[SP10] 

DİYABETİK SIÇAN AORTASININ KONTRAKTİL VE DİLATÖR 
AGONİSTLERE VERDİĞİ YANITLAR ÜZERİNE RESVERATROLÜN 
ETKİSİ 

Sılan C, Uzun Ö 
AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
AMAÇ: Bu çalışmada streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlardan 
izole edilen torasik aortanın, kontraktil ve dilatör agonistlere verdiği 
yanıtlar üzerine resveratrolün(RSV) etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde 200-250 gram albino sıçanlar 
kullanıldı. Sıçanlar kontrol(1), RSV(2), diyabetik-kontrol(3) ve tedavi 
grubu(4) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Diyabet oluşturmak için tek doz i.p. 
60mg/kg streptozotosin verildi. Vasküler bozuklukların oluşması için 6 hafta 
beklendi. Sıçanların ağırlıkları ve kan şekerleri 0,3,30,42.günlerde 
kaydedildi. 2. ve 4.gruptaki sıçanlara 42 gün süre ile 5mg/kg/gün i.p. RSV 
verildi. Daha sonra hafif eter anestezisi ile sakrifiye edildi, torasik aortaları 
3mm genişliğinde halka şeklinde çıkarıldı. MP30-poligraf sisteminde 
10ml'lik banyolara çengeller yardımıyla asılarak 2g ön gerim uygulandı. 
Noradrenalin kasılma yanıtlarının hızlı, yavaş ve toplam komponentleri 
değerlendirildi. Submaksimal dozda noradrenalin ile kasılmış dokularda 
kümülatif asetilkolin (Ach)(10-8/10-4mol/L) ve sodyum-nitroprussiyat 
(SNP)10-8/10-4mol/L)ile gevşeme yanıtları izlendi. Ayrıca 20-40-60 ve 
80mmol KCI’e verdikleri kasılma yanıtları ölçüldü. 
BULGULAR: Deney grupları arasında sıçanların ağırlıkları bakımından 
anlamlı bir fark saptanamadı. Diyabet olan grupta 3.günden itibaren kan 
şekerleri yükseldi (433±15 n=10, 42.gün). Resveratrol uygulanan diyabetik 
sıçanlarda ise kan şekeri diyabetiklerden anlamlı olarak düşük bulundu 
(361±12 n=9, 42.gün). Ancak bu değer diyabetik sınırlar içindeydi. Damar 
yanıtları incelendiğinde ise RSV tedavisinin NA'e bağlı kontraksiyonlarda 
anlamlı bir düzelme sağladığı saptandı. Ancak RSV'ün diyabetik sıçan 
aortasının SNP ve Ach’ne verdiği yanıtları etkilemediği görüldü. 
SONUÇLAR: Bulgularımız resveratrol tedavisinin streptozotosinin 
pankreasta yaptığı hasarı kısmen de olsa önlediğini göstermektedir. Damar 
yanıtları karşılaştırıldığında ise resveratrolle tedavi edilen grupta sadece 
noradrenalin yanıtları diyabetiklere göre anlamlı olarak iyileşme 
göstermiştir. Sonuçlarımız resveratrolun tek basına değil ama tedaviye 
destek olarak yararlı olabileceğini göstermektedir. 
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[SP11] 

SÜLFİT OKSİDAZ EKSİKLİĞİ OLUŞTURULMUŞ RATLARDA DİYETE 
EKLENEN SÜLFİTİN DAMAR YANITLARINA ETKİSİ 

Nacitarhan C1, Küçükatay V2, Şadan G1, Öztürk H3, Yargıçoğlu P3, Ağar A3 
1Akdeniz Üni. Tıp Fak. Farmakoloji AD, Antalya 
2Pamukkale Üni. Tıp Fak. Fizyoloji AD, Denizli 
3Akdeniz Üni. Tıp Fak. Fizyoloji AD, Antalya 
AMAÇ: Sülfit oksidaz, mitokondri iç zarında yer alan ve sülfitin sülfata 
dönüşümünü sağlayan bir enzimdir. Eksikliği otozomal resesif geçişli bir 
hastalık olan 'sülfit oksidaz eksikliğine' (SOD) neden olur. Molibden 
biyolojik sistemlerde yaygın bir şekilde bulunan, sülfit oksidaz enziminin 
kofaktörü olan bir elementtir. Molibden kofaktör eksikliği ile izole SOD'un 
klinik özellikleri bir birine benzer tablolardır. Bu çalışmanın amacı ratlarda 
molibden kofaktör eksikliği oluşturmak (sülfit oksidaz eksikliği) ve bu 
ratlarda diyete eklenen sülfitin damar yanıtlarına etkisinin araştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek albino ratlar (n=32), kontrol, oral sülfit 
alan, sülfit oksidaz eksiklikliği oluşturulmuş ve sülfit oksidaz eksiklikliği 
oluşturulmuş + diyetine sülfit eklenmiş olmak üzere 4 alt gruba ayrıldı. 
SOD, diyetin düşük molibdenli diyet (AIN 76, Research Dyets Inc USA) ile 
değiştirilmesi ve içme suyuna eklenen tungstenin 9 hafta uygulanmasıyla 
oluşturuldu. Sülfit grubu diyete sodyum metabisülfit eklenmesiyle 
oluşturuldu (son 6 hafta). 9 haftanın sonunda abdominal aort çıkarılıp 
organ banyosuna asılıp damar yanıtları sodyum nitroprusid (SNP), histamin 
ve asetilkolin (ACh), L-arginin kullanılarak değerlendirildi. 
BULGULAR: Gruplar arasında SNP ve histamin yanıtları benzer 
bulunurken, sülfit oksidaz eksiklikli + sülfit alan grupta asetilkoline 
gevşeme yanıtı diğer 3 gruba göre azalmış bulundu. Bu azalma L-arginin 
inkübasyonu ile geri döndü. 
SONUÇLAR: SNP ve histamin ile gevşeme yanıtlarının farklı olmaması 
hücre içindeki ikincil mesajcılar olan cAMP ve cGMP ve sonrasının 
etkilenmediğini, L-arginin inkübasyonu ile de sülfit oksidaz eksiklikli + sülfit 
alan grupta bozulan gevşeme yanıtlarının düzelmesi bozulmanın endotel 
kaynaklı olduğunu düşündürdü. Sonuçlar sülfit oksidaz eksiklikliği 
oluşturulmuş ve oral olarak sülfit alan grupta damar gevşeme yanıtındaki 
azalmada L-arginin ve/veya NO tüketiminin artışını veya NO üretimindeki 
azalmayı işaret etmektedir. 
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[SP12] 

CA+2 ATPAZ İNHİBİTÖRÜ BHQ, İZOLE SIÇAN ATRİYUMUNDA 
OUABAİNİN OLUŞTURDUĞU KONTRAKTÜRÜ ÖNLER 

Boz M, İskit AB, Onur R, İlhan M 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
AMAÇ: Kardiyak glikozidlerden ouabain sarkolemmal Na+-K+ ATPazı 
inhibe ederek kalp yetmezliği ve atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılır. 
Ouabain yüksek konsantrasyonlarda hücre içi serbest Ca+2 düzeyini 
artırarak önce pozitif inotropik etkiye daha sonra bazal tonusu artırarak 
kontraktür gelişimine neden olur. Mikrozomal ve sarkoplazmik Ca+2ATPaz 
inhibitörü olan BHQ hücre Ca+2 mobilizasyonu yapar. Bu çalışmada 
BHQ’nun yüksek doz ouabainin oluşturduğu kontraktür üzerine etkisi sıçan 
izole atriyumda incelenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: İzole edilen spontan atımlı sağ ve sol sıçan 
atriyumlarında, Feigen solüsyonu varlığında 34°C’de, izometrik 
kontraksiyonlar ve taşograf ile atım hızı kaydedildi. 
BULGULAR: Organ banyosuna eklenen yüksek konsantrasyonlarda 
ouabain (10-50µM) 50µM’da kasılma amplitüdünu %22, atım hızını %16 ve 
bazal tonusu %126 artırdı. Banyo ortamına ouabainden 30 dakika önce 
eklenen 10 ve 50µM konsantrasyonlarındaki BHQ, ouabainin kasılma 
amplitüdü üzerindeki etkisini değiştirmezken, atım hızı ve bazal tonus 
artışını önledi. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlara göre izole sıçan atriyumunda Ca+2 ATPaz 
inhibitörü BHQ’nun, ouabainin yüksek konsantrasyonlarda (toksik dozlarda) 
oluşturduğu atım hızı artışı ve kontraktürü önlediği anlaşılmıştır. 
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[SP13] 

HİPOTANSİF SIÇANLARDA İNTRASEREBROVENTRİKÜLER YOLLA 
UYGULANAN TROMBOKSAN A2 ANALOĞU OLAN U-46619’UN 
PRESSOR ETKİSİNDE MERKEZİ KOLİNERJİK SİSTEMİN ARACILIĞI 

Çavun S1, Yalçın M2, Savcı V1 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
2Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
AMAÇ: Çalışmamızda intraserebroventrikuler (i.s.v.) yolla uygulanan bir 
tromboksan A2 (TXA2) analoğu olan U-46619’un, hipotansiyonu geri 
döndürücü etkisinde merkezi kolinerjik sistemin aracılığı incelenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Hemorajik şok, Sprague-Dawley türü sıçanlardan 
100 g vücut ağırlığı başına 2.1 ml kan alınarak gerçekleştirildi. Hemoraji ve 
U-46619 uygulaması sonrasındaki ekstrasellüler kolin ve asetilkolin 
düzeylerinin tespiti için posterior hipotalamik bölgenin mikrodiyalizi yapıldı. 
BULGULAR: Hemorajik şok sonrası i.s.v. yolla uygulanan U-46619 (0.5, 1, 
2 µg) doza ve zamana bağlı olarak hipotansiyonu geri döndürdü. Hemoraji 
ektraselüler posterior hipotalamik asetilkolin ve kolin düzeylerinde, sırasıyla 
% 68 ve % 62 artışa neden oldu. U-46619 (1 µg; i.s.v.) bu artışlara ilave 
olarak asetilkolin düzeyinde % 62 ve kolin düzeyinde % 47 artış yarattı. 
Selektif TXA2 reseptör antagonisti SQ-29548 (8 µg; i.s.v.) ön-tedavisi, U-
46619’un pressör etkisini tamamen bloke etti. Kolinerjik nonselektif 
nikotinik reseptör antagonisti olan mekamilamin (50 µg; i.s.v.) ön-tedavisi, 
U-46619’un pressör etkisini zayıflatırken, kolinerjik nonselektif muskarinik 
reseptör antagonisti olan atropin (10 µg; i.s.v.) U-46619 ‘un etkisini 
değiştirmedi. Selektif α 7-nikotinik asetilkolin reseptör (α7nAChR) 
antagonistleri olan metillikakonitin (10 µg; i.s.v.) veya α-bungoratoxin (10 
µg; i.s.v.) ön-tedavisi, U-46619 sonrası alınan pressör yanıtları 
mekamilamine benzer oranda azalttı. Mekamilamin ve α7nAChR 
antagonistlerinden her birinin kombinasyonu ile yapılan ön tedaviler de her 
biri ile alınan yanıtlara benzer oranda bloke etti. 
SONUÇLAR: Bulgularımız, i.s.v. yolla verilen U-46619 ‘un hemorajik 
hipotansiyonu geri döndürücü etkisinde, kısmen merkezi nikotinik reseptör 
aktivasyonunun, özellikle α7nAChR alt tipinin, aracılığı olduğunu 
göstermektedir. 
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 [P1] 

SİKLOSPORİN VE TAKROLİMUS'UN İZOLE SIÇAN TORASİK AORT 
PRAPARATINDA DAMAR YANITLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Olukman M, Can C, Erol A, Çınar MG, Evinç A 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Çalışmamızda organ nakli sonrası uygulanan immunsupresif ajanlar 
olan siklosporin ve takrolimus’un izole sıçan torasik aortunda damar 
yanıtları üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 10’ar adet erkek albino sıçana 14 gün süreyle 
siklosporin (5mg/kg/G, s.c.) ve takrolimus(1mg/kg/G, i.m.) uygulandı. 
Aynı sürede bir diğer gruba çözücü (kremofor+ etanol), kontrol grubuna ise 
serum fizyolojik verildi. Bu süre sonunda sıçanlardan çıkarılan endotelli 
torasik aort preparatlarında fenilefrin ile prekontraksiyonun ardından 
asetilkolin (10-3 – 3x 10-5 M), kalsiyum iyonofor (A23187) (10-9 – 3x 10-
6 M), L-arginin(10-7 –3x10-6 M) ve sodyum nitroprusid’in (SNP) (10-10 –
3x 10-6 M) oluşturduğu gevşeme yanıtları ve tek doz L-NAME (10-1 M) ile 
elde edilen kontraktil yanıtlar saptandı. Endotelsiz preparatlarda ise 
fenilefrin (10-9 – 3x10-5) ve KCl (120 mM) ile elde edilen kasılma yanıtları 
kaydedildi. 
BULGULAR: Siklosporin uygulanan sıçanların endotelli preparatlarında 
asetilkolin ve A23187 ile elde edilen yanıtların azaldığı (sırası ile p<0.05, 
p<0.05), fenilefrin yanıtlarının ise arttığı (p<0.05) izlendi. Diğer ajanlarla 
elde edilen yanıtlarda anlamlı değişiklikler saptanmadı. Takrolimus 
uygulanan sıçanlardan elde edilen preparatlarda söz konusu yanıtların 
hiçbirisinde kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık bulunmadı. 
SONUÇLAR: Takrolimus, uygulanan dozlarda sıçan torasik aort 
preparatında damar yanıtları üzerinde anlamlı bir değişiklik 
oluşturmamaktadır. Siklosporin ise sıçan torasik aort preparatında fenilefrin 
yanıtlarını artırmakta, asetilkolin ve A23187 ile elde edilen yanıtları ise 
azaltmaktadır. Bu değişikliklerde damar endotelinden nitrik oksid 
salıverilmesi ile ilgili mekanizmaların rolü olabilir. 
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[P2] 

KADEMELİ VE STABİL DOZ L-NNA UYGULAMASININ KAN BASINCI 
VE PNOX SEVİYELERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Oktar S, Yılmaz E, Aksulu HE, Şahna E 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Bugüne kadar yapılan tüm kronik NOS inhibisyonu modellerinde 
inhibitör ajanlar deney boyunca stabil kullanılmıştır. Amaç, kademeli NOS 
inhibisyonu oluşturarak kan basıncı (KB) ve plazma nitrit/nitrat (pNOx) 
düzeylerini değerlendirmek ve stabil doz NOS inhibisyonuyla 
karşılaştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde yetişkin erkek Wistar sıçanlar 
kullanıldı. Birinci gruba (SLNA) (n=10) (22,0 ± 0,7 mg/kg/gün) L-NNA 
içme suyuyla 3 hafta verildi. İkinci gruba (KLNA) (n=10) 1. (7,0±0,0 
mg/kg/gün), 2. (20,4±0,1mg/kg/gün) ve 3. hafta (60,9±0,5 mg/kg/gün) 
L-NNA içme suyuyla verildi. KLNA grubunun ortalama olarak (29,4±5,1 
mg/kg/gün) L-NNA aldı. Her iki grubun aldığı ortalama L-NNA miktarı 
arasında anlamlı farklılık yoktu. Sıfır, 7, 14, 21. günlerde KB ve son gün 
pNOx, böbrek/vücut ağırlığı oranları ölçüldü. KB tail-cuff ve pNOx UVGB 
spektrofotometresi ile ölçüldü. 
BULGULAR: SLNA grubunda sistolik KB L-NNA uygulaması ile tüm 
haftalarda yükseldi (sırayla 130,2±2,6; 141,93±3,6; 160,07±3,2 ;164,7 
±3,4 mmHg) ve KLNA grubu KB değerleri 1. hafta dışında benzer şekilde 
yüksekti (sırayla 132,24±2,3; 133,41±4,2; 147,08±4,5; 161,6±5,0 
mmHg). İlk hafta KLNA grubunda kan basıncı yükselmedi. SLNA ve KLNA 
pNOx düzeyleri benzerdi ve kontrole göre (n=8) düşüktü (sırayla 1,17 
±0,02; 1,11±0,02; 2,92±0,10 x10-7M). Böbrek/vücut ağırlığı oranlarıda 
benzerdi (sırayla 374,5±9,5; 350,8±16; 386,9±14 x10-6). 
SONUÇLAR: Sonuç olarak; SLNA ve KLNA gruplarında ilk hafta KB hariç 
diğer tüm değerler benzer olup, NOS inhibisyonu ile oluşan kan 
basıncındaki artış öncelikle L-NNA dozuna bağımlıdır. 



 142

[P3] 

AKUT VE KRONİK L-NNA UYGULAMALARININ SIÇANLARDA KB VE 
PLAZMA NOX DÜZEYLERİNE ETKİLERİ 

Yılmaz E, Oktar S, Aksulu HE 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: NOS inhibitörü Nw Nitro-L-arjinin (L-NNA) uygulanmış sıçanlarda 
kan basıncı (KB) ve plazma nitrit/nitrat düzeyleri ( pNOx) arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmektir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde yetişkin erkek Wistar sıçanlar 
kullanıldı. Birinci seride (aL-NNA, n=19) tek doz L-NNA (25 mg/kg i.p.) 
uygulanarak, 1 (aL-NNA1, n=4), 3 (aL-NNA3, n=9), ve 24. saatlerdeki (aL-
NNA24, n=6) KB ve pNOx değerleri kontrol grubuyla (K, n=10) 
karşılaştırıldı. İkinci seride, L-NNA, yüksek (yL-NNA, n=28) (≈47 
mg/kg/gün) ve 3. seride (dL-NNA, n=19) (≈16 mg/kg/gün) daha düşük 
konsantrasyonlarda 2 hafta süreyle içme suyuyla verildi. KB O, 7 ve 14. 
günlerde ve L-NNA kesildikten 0. (dL-NNA0, n=7), 24. (dL-NNA24, n=6), 
48. (dL-NNA48, n=6) saat sonra tail-cuff cihazı, pNOx UV-GB 
spektrofotometresi ile ölçüldü. 
BULGULAR: Tek doz L-NNA sistolik KB’ı 1 ve 3. saatte anlamlı olarak 
artırdı. KB 24. saatte geriye döndü (sırasıyla, 127±1.9, 155.5±1.7, 
153±1.5, 147±4.8 mmHg ). pNOx değerleri kontrole göre 1. saatte 
değişmezken 3. saatte anlamlı olarak düştü ve 24. saatte geriye döndü 
(sırasıyla, 2.9±0.1, 3.0± 0.2, 1.1±0.0, 3.0±0.2 x10-7 M). yL-NNA 
grubunda KB’ı ve pNOx değerleri anlamlı olarak yükseldi (KB; sırasıyla, 
167.1±3.2, 127±1.9 mmHg), (pNOx; sırasıyla, 3.5±0.1, 2.9±0.1 x10-7M). 
dL-NNA grubunda KB’ı kontrole göre 14. günde anlamlı olarak yükseldi ve 
L-NNA kesildikten sonraki 24. saatte değişmezken 48. saatte geri döndü 
(sırasıyla, 127.9±1.9, 156.6±2.5, 153.7±2.3, 144.2±6.4 mmHg). pNOx 
değerleri ise kontrole göre 14. günde değişmezken 24 ve 48. saatte anlamlı 
olarak düştü (sırasıyla, 2.9±0.1, 2.8± 0.1, 2.4±0.1, 2.6±0.1 x10-7M). 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, L-NNA uygulamalarının KB’ ını daima artırmasına 
rağmen plazma NOx değerlerinin özellikle uzun süreli NOS inhibisyonunun 
sağlıklı bir göstergesi olmadığına işaret etmektedir. 
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[P4] 

FRAKSİYONE OLMAYAN HEPARİN’İN İNSAN SOL İNTERNAL 
MAMMARİAN ARTERİNDEKİ VAZODİLATÖR ETKİSİ: ENDOTELE 
BAĞIMLI MEKANİZMALARIN ROLÜ 

Taşatargil A1, Gölbaşı İ2, Şadan G1, Karasu E1 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Antalya 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı fraksiyone olmayan heparin preparatının insan 
sol internal mammarian arterinde vazodilatör bir etkisinin olup olmadığının 
ve eğer varsa bu etkinin olası mekanizmalarının araştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada koroner arter bypass cerrahisi 
uygulanan 20 hastadan elde edilen sol internal mammarian arter 
preparatları 3-4 mm’lik halkalara ayrılıp 20 ml’lik organ banyolarına 
yerleştirildi. İzometrik tansiyon bilgisayar destekli bir sistem ile kaydedildi. 
BULGULAR: Fraksiyone olmayan heparin (0.5-6 U/ml) fenilefrinle (10-6M) 
önceden kasılmış endoteli sağlam insan sol internal mammarian arter 
preparatlarında konsantrasyona bağımlı bir gevşeme yanıtı oluşturdu. 
Endotel tabakasının uzaklaştırılması heparinin vazodilatör etkisini tamamen 
ortadan kaldırdı. Dokuların L-NAME, ODQ ve L-NAME+ODQ ile ayrı ayrı 
inkübasyonu sonucu fraksiyone olmayan heparinin vazodilatör etkisi 
kısmen azalırken, indometazin inkübasyonunun bu yanıtı etkilemediği 
görüldü. Ayrıca, fraksiyone olmayan heparinin vazodilatör etkisi 40 mM KCl 
varlığında L-NAME+ODQ+indometazin inkübasyonu sonucu ise tamamen 
ortadan kalktı. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlara göre; fraksiyone olmayan heparinin insan sol 
internal mammarian arterinde endotele bağımlı bir gevşeme yanıtı 
oluşturduğu ve bu yanıtta nitrik oksid ve olasılıkla da endotel-kaynaklı 
hiperpolarizan faktörün rol oynayabileceği ileri sürüldü. 
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[P5] 

İNSAN SOL İNTERNAL MAMMARİAN ARTERİNİN VASKÜLER 
YANITLILIĞINA KISA SÜRELİ HOMOSİSTEİN İNKÜBASYONUNUN 
ETKİLERİ 

Taşatargil A1, Şadan G1, Gölbaşı İ2, Karasu E1, Turkay C2 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Antalya 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sol internal mamarian arterinin (IMA) 
vasküler yanıtlılığına akut ve direkt homosistein (Hcy) inkübasyonunun 
etkilerinin değerlendirilmesi ve altında yatan olası mekanizmaların 
tanımlanmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışma koroner arter bypass operasyonu 
geçiren 25 hastadan elde edilen sol internal mammarian arter 
preparatlarında gerçekleştirildi. İzole organ banyosuna yerleştirilen 
dokularda damarın çeşitli kasıcı ve gevşetici ajanlara verdiği yanıtlar 
değerlendirildi. 
BULGULAR: Kontroller ile karşılaştırıldığında Hcy ile inkübe edilen ( 10-4 
M, 30 dakika) IMA preparatlarında hem fenilefrin (Phe, -%36) hem de KCl 
(-%18)ile oluşan kasılma yanıtları belirgin olarak azdı. Endotelin 
hasarlanmış olması insan IMA’nın Phe’e yanıtlarını değiştirmedi. Phe (10-4) 
ile kasılan IMA halkalarında Hcy (10-6)’in neden olduğu gevşeme yanıtı N-
nitro-L- arginin metil ester (10-6)(L-NAME), L-NAME (10-4)+ indometazin 
(10-4) varlığında veya endotelin hasarlanması ile inhibe olmadı. Ayrıca, 
ekstrasellüler Ca+2 yokluğunda Ca+2’suz KCl solüsyonuna Ca+2 eklenmesi 
ile oluşan kasılmalar Hcy inkübasyonu ile inhibe oldu. Diğer yandan, Hcy 
inkübasyonunun asetilkolin (Ach) veya sodyum nitropurissid ile oluşan 
gevşeme yanıtlarına etkisiz olduğu gözlendi. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, kısa süreli Hcy inkübasyonunun endotel 
bağımlı/bağımsız damar gevşemesini etkilemeden insan IMA’sının vasküler 
yanıtlılığını azalttığını göstermektedir. Bu etki NO, prostaglandin veya 
endotel bağımlı değildir. Mekanizma tam olarak açıklanmamışsa da büyük 
olasılıkla Hcy ve Ca+2 akımları arasındaki bir etkileşime ve/veya henüz 
bilinmeyen bir takım direkt etkilere bağlı olabilir. 
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İZOLE SIÇAN AORTASINDA AMİTRİPTİLİNİN OLUŞTURDUĞU 
VAZODİLATASYONDA ADENOZİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN 
ETKİSİ 

Kalkan Ş, Hocaoğlu N, Akgün A, Gidener S, Tunçok Y 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim dalı, İzmir 
AMAÇ: Çalışmamızın amacı, izole sıçan aortunda amitriptilinin oluşturduğu 
vazodilatasyonda adenozin A2a reseptörlerinin rolünün araştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Wistar cinsi erkek sıçanlardan elde edilen torasik 
aorta preparatları kullanıldı. Ön çalışma: 1- Noradrenalin kümülatif 
uygulanarak (NA: 10-9-10-5M) EC80 değeri hesaplandı. 2- Dokulara 
referans NA konsantrasyonu uygulanarak maksimum kasılma cevabı 
saptandı. Kasılma cevabı platoya ulaştıktan sonra yıkanan dokular farklı 
konsantrasyonlarda amitriptilin ile 15 dakika inkübe edildi, ardından tekrar 
NA uygulandı. NA kasılma cevabında maksimum inhibisyonun yarısını 
oluşturan amitriptilin konsantrasyonu bulunarak, amitriptilinin IC50 değeri 
hesaplandı. Deney grupları: NA uygulanarak kasılma cevabı alınan dokular 
yıkandıktan sonra farklı konsantrasyonlarda DPCPX (selektif adenozin A1 
antagonisti, 10-9-10-5 M), CSC (selektif adenozin A2a antagonisti, 10-9-
10-5 M) veya DMSO (çözücü, 10-9-10-5 M) ile 30 dakika, ardından 
amitriptilin ile 15 dakika inkübe edildi. İnkübasyondan sonra NA 
uygulanarak elde edilen kasılma cevabı, DPCPX, CSC veya DMSO 
inkübasyonundan önceki NA kasılma cevapları ile karşılaştırıldı. İstatistiksel 
analizde Student’ın t testi kullanıldı. 
BULGULAR: NA’nin EC80 değeri 10-5 M, amitriptilinin IC50 değeri 1.8 
x10-5M olarak bulundu. 1.8 x10-5M konsantrasyonda uygulanan 
amitriptilin, NA kasılma cevabında 49.9±3.7 % inhibisyon oluşturdu. 
DPCPX, doza bağlı olarak NA kasılmasında amitriptilinin oluşturduğu inhibe 
edici etkiyi artırdı. (% 53.7±2.4, p>0.05; % 59.7±3.3, p>0.05; % 
70.6±4.6, p<0.01; % 70.5±2.7, p<0.001; % 71.9±3.7, p<0.001; sırasıyla 
10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5 M DPCPX). CSC ise, NA kasılmasında 
amitriptilinin oluşturduğu inhibe edici etkiyi 10-5M konsantrasyonda azalttı. 
(% 39.2 ± 1.7, p<0.05). DMSO ise istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 
oluşturmadı. 
SONUÇLAR: Amitriptiline bağlı gelişen vazodilatasyon ve hipotansiyonun 
bir kısmından adenozin A2a reseptörlerinin stimülasyonu sorumlu olabilir. 
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KİMYASAL ÖNKOŞULLAYICI 3-NİTROPROPİYONİK ASİTİN 
VAZODİLATÖR ETKİNLİĞİNİN MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 

Başgut B1, Baykal M1, Çakıcı İ2 
1Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Etiler, 
06330, Ankara 
2Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Kayışdağı Cad., İçerenköy, 34755, İstanbul 
Kimyasal önkoşullayıcı olarak kullanılan 3-nitropropiyonik asidin (3-NP) 
vasküler düz kasta gevşetici etkisi olduğu, çeşitli damar düz kaslarında 
daha önce gösterilmiştir. 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sıçan torasik aortunda, 3-NP’nin vazodilatör 
etkinliğinin incelenmesi ve bu etkinin endotel, K-ATP kanalları, reaktif 
oksijen türleri, NO ve/veya ONOO- ile ilişkili olup olmadığının 
araştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Albino erkek sıçanlar (200-250 g), i.p. tiyopental 
sodyum enjeksiyonu ile (60 mg/kg) anesteziye edildikten sonra izole edilen 
torasik aort halkaları, oksijenlendirilmiş Krebs-Henseleit çözeltisi içeren 
37oC’lik izole organ banyolarına 1 g ön gerimle asılmıştır. Deney 
esnasındaki kasılma ve gevşemeler veya gerimdeki değişiklikler MAY TDA 
97 poligrafta izometrik gerim ileticisi aracılığıyla ölçülmüştür. 
BULGULAR: Fenilefrinle (2,4x10-6 M) prekontrakte edilmiş dokuya 3-
NP’nin (10-5–10-3 M) kümülatif olarak uygulanması, konsantrasyon 
bağımlı gevşemeye yol açmıştır. Bu gevşemelerin deendotelizasyon işlemi 
sonrasında anlamlı olarak değişmediği görüldüğünden, deneylere endotel-
intakt preparatlarda devam edilmiştir.3-NP’nin oluşturduğu gevşemeler 
üzerine, mitokondriyal K-ATP kanal blokörü 5-hidroksidekanoat (5-HD) 
(10-4-10-6M) ve sarkolemmal K-ATP kanal blokörü glibenklamid (10-5M) 
etkisiz bulunmuştur. ONOO- süpürücü merkaptopropiyonilglisin (MPG) (10-
3 M) ile inkübasyon, 3-NP’nin oluşturduğu gevşemeleri anlamlı olarak 
etkilememiştir. Endotelli ve endotelsizleştirilmiş preparatlarda 3-NP’nin 
oluşturduğu gevşemeler arasında fark görülmemesine rağmen, endotel dışı 
kaynaklardan gelebilecek nitrik oksiti inhibe etmek amacıyla kullanılan 
nitrik oksit sentaz inhibitörü L-NAME (10-4 M) ile 15 dakika inkübasyondan 
sonra 3-NP yanıtlarının değişmediği saptanmıştır. Ancak, süperoksit 
dismutaz (SOD) (250 U/ml) ve katalaz (3000 U/ml) ile 20 dakika 
inkübasyondan sonra 3-NP’nin oluşturduğu gevşemeler anlamlı olarak 
azalmıştır. 
SONUÇLAR: Bulgular, fenilefrinle prekontrakte sıçan torasik aortunda 3-
NP’nin vazodilatör etkisinin, reaktif oksijen türlerinin aracılık ettiği bir yanıt 
olduğunu göstermektedir. 
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[P8] 

STREPTOZOSİN İLE OLUŞTURULMUŞ SIÇAN DİYABET MODELİNDE 
FENOFİBRAT'IN ENDOTEL DİSFONKSİYONUNA ETKİSİ 

Olukman M, Göksel S, Çınar MG 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AnaBilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Çalışmamızda streptozosin ile oluşturulmuş sıçan diyabet modelinde 
fenofibrat’ın torasik aort damar yanıtları üzerine etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Diyabet modeli 55 mg/kg intraperitoneal 
streptozosin ile oluşturuldu. Diyabet oluştuktan 6 hafta sonra 150 mg/kg 
fenofibrat diyabet ve kontrol grubuna 4 hafta boyunca oral yolla verildi. 10. 
hafta sıçanların torasik aorta preparatları çıkarılarak organ banyosuna 
endotelli ve endotelsiz olarak asıldı. Bir diğer gruba fenofibrat çözücüsü 
olan metil selüloz (10 ml/kg) verildi. Endotelli torasik aort preparatlarında 
fenilefrin ile prekontraksiyonun ardından asetilkolin (0,001-30 mikroM), 
kalsiyum iyonofor (A23187) (0,001-3 mikroM), L-arginin (0,001-3 mikroM) 
ve sodyum nitroprusid’in (SNP) (0,0001-3 mikroM) oluşturduğu gevşeme 
yanıtları ve tek doz L-NAME (0,1 mikroM) ile elde edilen kontraktil yanıtlar 
kaydedildi. Endotelsiz preparatlarda ise fenilefrin ( 0,001-30 mikroM ) ve 
KCl (120 mM) ile elde edilen kasılma yanıtları saptandı. 
BULGULAR: Fenofibrat’ın, diyabetik grupta endotelli preparatlarda 
asetilkolin yanıtlarını anlamlı olarak artırdığı; A23187, L- arjinin ve SNP 
yanıtlarını değiştirmediği gözlendi. Fenofibrat tedavisi diyabetli grupta 
artmış olan L-NAME yanıtlarını anlamlı olarak azalttı. Endotelli 
preparatlarda fenofibrat, artmış olan fenilefrin yanıtlarını anlamlı olarak 
azaltırken, endotelsiz preparatlarda fenilefrin ve KCl yanıtlarında gruplar 
arasında bir fark saptanmadı. Diyabet oluşturulan grupta total kolesterol ve 
trigiliserid düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak arttı. Fenofibrat 
lipid düzeylerini etkilemedi. Diyabetik grubun plazma homosistein düzeyleri 
anlamlı şekilde azalırken, fenofibrat tedavisinin kontrol grubunda 
homosistein miktarını anlamlı olarak artırdığı, diyabetik grupta ise etkili 
olmadığı gözlendi. 
SONUÇ: Elde edilen sonuçlar fenofibratın hipolipidemik etkisinden bağımsız 
olarak diyabette ortaya çıkan endotel disfonksiyonunu düzelttiğini 
düşündürmektedir. 
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[P9] 

SIÇAN İZOLE AORTA PREPARATLARINDA KLONİDİNİN KASICI 
ETKİSİ İNDOMETASİNLE TAMAMEN ÖNLENİYOR 

Tuğrul İ, Aksulu HE 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Alfa2 adrenerjik reseptör agonisti klonidinin aorta üzerine olan 
kasıcı etkilerine siklooksijenaz (COX) enzim sisteminin modulasyonunu 
araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada 250-300g ağırlığında erkek Wistar 
sıçanların servikal dislokasyonu takiben torasik aortası çıkarıldı. Çevre 
dokulardan temizlendikten sonra 4mm halka halinde kesildi. Endotelyumu 
intakt E(+) ve sıyrılmış E(-) aorta halkaları 37°C sıcaklıkta, %95 O2 + %5 
CO2 ile gazlandırılan Krebs solusyonu bulunan izole organ banyosuna asıldı. 
Dengelenme sürecinden sonra izometrik kasılma cevapları, FT 0.03 
transducer ve Grass marka (Model 79) poligrafla kaydedildi. Alfa2 agonisti 
klonidin artan konsantrasyonlarda (10-9-10-5 M) banyoya uygulanarak 
konsantrasyon cevap eğrileri elde edildi. Yıkama sonrasında 10-5M 
indometasin varlığında tekrarlandı. Maksimum kasılma cevapları mg olarak 
hesaplandı. Bulgular, bağımsız Student t testi ile karşılaştırıldı, p<0.05 
sonuçlar anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Kontrole göre indometasin varlığında klonidin kasılma 
cevapları tamamen ortadan kalkmıştır (E(+) olan aortalarda; 679±144 
karşın 10±79mg ve E(-) olan aortalarda; 581±121 karşın -67±104mg). 
SONUÇLAR: Sıçanların torasik aortalarında, in vitro alfa2 adrenerjik 
reseptör agonisti klonidine cevaplılığın indometasin varlığında kaybolmuş 
olması, aortada alfa2 adrenerjik reseptör kasılma cevaplarında, COX ürünü 
kasıcı faktörlerin katkısının olabileceğini düşündürmektedir. 
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İZOLE SIÇAN AORTASINDA FENİLEFRİN ÖN KASILMASI 
SONRASINDA KLONİDİN’İN GEVŞETİCİ ETKİSİNE COX VE NOS 
ENZİM SİSTEMLERİNİN KATKILARI 

Tuğrul İ, Aksulu HE 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Normalde in vitro uygulandığında aortada kasılma oluşturan 
klonidinin, fenilefrinle ön kasılma sonrasında gevşetici cevaplar 
oluşturmasında siklooksijenaz (COX) ve nitrik oksid sentaz (NOS) enzim 
sistemlerinin katkısını araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 250-300g ağırlığında erkek Wistar sıçanların 
servikal dislokasyonu takiben torasik aortası çıkarıldı. Çevre dokulardan 
temizlendikten sonra 4mm halka halinde kesildi. Endotelyumu intakt E(+) 
ve sıyrılmış E(-) aorta halkaları 37°C sıcaklıkta, %95 O2 + %5 CO2 ile 
gazlandırılan Krebs solusyonu bulunan izole organ banyosuna asıldı. 
İzometrik kasılma cevapları, FT 0.03 transducer ve Grass marka (Model 79) 
poligrafla kaydedildi. Dengelenme süreci sonrasında selektif alfa1 agonisti 
fenilefrin (Phe) (3x10-7M) ön kasılmasını takiben alfa2 agonisti klonidin 
artan konsantrasyonlarda (10-9-10-5M) uygulanarak konsantrasyon cevap 
eğrileri elde edildi. Aynı işlem COX inhibitörü 10-5M indometasin ve NOS 
inhibitörü 10-5M L-NNA varlığında tekrarlandı. Phe ön kasılmasından sonra 
klonidinin gevşeme cevapları, ön kasılmanın %’si olarak hesaplandı. 
Bulgular, ortalama±standart hata olarak hesaplandı.Bağımsız Student t 
testi ile karşılaştırıldı, p<0.05 sonuçlar anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: İndometasin varlığında Phe ön kasılmasını takiben klonidinin 
oluşturduğu gevşeme cevaplarında, E(-) olan aortada fark bulunmazken 
(%72±13’e karşın %71±11), E(+) olanlarda gevşeme cevabı daha 
belirgindir (%69±12’e karşın %87±7). L-NNA varlığında ise E(+) olan 
(%69±12’e karşın %73±12) ve E(-) olan (%72±13’e karşın %68±14) 
aortaların gevşeme cevaplarında farklılık bulunmamıştır. 
SONUÇLAR: COX inhibisyonu, endotelyumu intakt aortada fenilefrin ön 
kasılmasını takiben klonidinin oluşturduğu gevşeme cevaplarını artırırken 
endotelyumu sıyrılmış aortada değiştirmemiştir. NOS inhibisyonunun ise 
klonidin gevşeme cevapları üzerine etkisinin olmadığı gösterilmiştir. 
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ENDOTELYUMU SIYRILMIŞ SIÇAN AORTA PREPARATLARINDA UK-
14304 KASICI ETKİSİ İNDOMETASİNLE ÖNLENİYOR 

Tuğrul İ, Aksulu HE 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Aortada, alfa2 adrenerjik reseptör agonisti UK-14304’ün kasıcı 
etkileri üzerine indometasinle siklooksijenaz (COX) enzim sisteminin etkisini 
araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada 250-280g ağırlığında erkek Wistar 
sıçanların servikal dislokasyonu takiben torasik aortası çıkarıldı. Çevre 
dokulardan temizlendikten sonra 4mm halka halinde kesildi. Endotelyumu 
sıyrılmış E(-) aorta halkaları 37°C sıcaklıkta, %95 O2 + %5 CO2 ile 
gazlandırılan Krebs solusyonu bulunan izole organ banyosuna asıldı. 
Dengelenme sürecinden sonra izometrik kasılma cevapları, FT 0.03 
transducer ve Grass marka (Model 79) poligrafla kaydedildi. Alfa1 agonisti 
fenilefrin (Phe) (3x10-10-4M) ve alfa2 agonisti UK-14304 artan 
konsantrasyonlarda (10-8-10-5 M) banyoya uygulanarak konsantrasyon 
cevap eğrileri elde edildi. Tek doz 80mM KCI cevabı alındı. Yıkama 
sonrasında 10-5M indometasin varlığında işlemler tekrarlandı. Maksimum 
kasılma cevapları mg olarak hesaplandı. Bulgular ortalama±standart hata 
olarak bağımsız Student t testi ile karşılaştırıldı, p<0.05 sonuçlar anlamlı 
kabul edildi. 
BULGULAR: İndometasin varlığında Phe maksimum kasılma cevaplarında 
(844±185’e karşın 938±229mg), ve KCI (281±98’e karşın 402±151mg) 
cevaplarında farklılık gözlenmemiştir. UK-14304 kasılma cevapları ise 
indometasin varlığında anlamlı olarak azalmıştır (416±98’e karşın 
*107±16mg). 
SONUÇLAR: Endotelyumu sıyrılmış sıçan torasik aortasında, indometasin 
ile COX inhibisyonu sırasında, Phe ve KCI kasılma cevaplarını 
değiştirmezken, UK-14304 ile olan alfa2 adrenerjik agonist kasılma 
cevapları azalmaktadır. Aortada vasküler düz kasta alfa2 adrenerjik agonist 
kasılma cevaplarında, COX ürünü kasıcı metabolitler rol oynayabilir. 
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[P12] 

AORTADA SEROTONİN KASILMA CEVAPLARINA İNDOMETASİN VE 
L-NNA’NIN ETKİLERİ 

Tuğrul İ, Oktar S, İlhan S, Aksulu HE 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Siklooksijenaz (COX) ve Nitrik Oksid Sentaz (NOS) enzim 
sistemlerinin aortada serotonin kasılma cevaplarına etkilerini araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 280-320g ağırlığında erkek Wistar sıçanların 
servikal dislokasyonu takiben torasik aortası çıkarıldı. Çevre dokulardan 
temizlenip 4mm halka halinde kesildi. Endotelyumu intakt E(+) ve sıyrılmış 
E(-) aorta halkaları 37°C sıcaklıkta, %95 O2 + %5 CO2 ile gazlandırılan 
Krebs solusyonu bulunan izole organ banyosuna asıldı. İzometrik kasılma 
cevapları, FT 0.03 transducer ve Grass marka (Model 79) poligrafla 
kaydedildi. Dengelenme süreci sonrasında 0.5M artan konsantrasyonlarda 
serotonin (10-9-10-5 M) banyoya uygulanarak konsantrasyon cevap 
eğrileri oluşturuldu. Aynı işlemler 10-5M indometasin ve 10-5M L-NNA 
varlığında tekrarlandı. Serotonin maksimum kasılma cevapları mg olarak, 
ortalama±standart hata şeklinde hesaplandı. Bağımsız Student t testi ile 
karşılaştırıldı, p<0.05 sonuçlar anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Serotonin maksimum kasılma cevapları E(+) aortalarda 
kontrol, indometasin ve L-NNA varlığında sırasıyla 1623±159, *1020±155, 
1988±197mg; E(-) aortalarda ise sırasıyla 774±87, 689±112 ve 
960±72mg ölçüldü. Maksimum serotonin kasılma cevapları, indometasin 
varlığında E(+) aortada azalmış, E(-) aortada ise değişmemiştir. Ayrıca tüm 
kasılma cevaplarının E(+) aortalarda E(-) aortalara göre daha büyük olduğu 
gösterilmiştir. 
SONUÇLAR: 1-Endotelyumu sağlam aortada, indometasin ile serotonin 
kasılma cevabı azalması, serotonin kasılma cevabında COX ürünü kasıcı 
faktörlerin ilişkisinin olabileceğini düşündürmektedir. 2- L-NNA ile serotonin 
kasılma cevaplarında değişimin olmaması NOS enzim sistemi ile ilişkisinin 
olamayacağını düşündürmektedir. 
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[P13] 

SEROTONİN ÖN KASILMASI UYGULANMIŞ SIÇAN AORTA 
PREPARATLARINDA KLONİDİN KASILMA CEVAPLARI: 
İNDOMETASİNİN VE L-NNA MODULASYONU 

Tuğrul İ, Oktar S, Aksulu HE 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Siklooksijenaz (COX) ve Nitrik Oksid Sentaz (NOS) enzim 
sistemlerinin, aortada serotonin ön kasılması sonrasında klonidin kasılma 
cevaplarına etkilerini araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 280-320g ağırlığında erkek Wistar sıçanların 
servikal dislokasyonu takiben torasik aortası çıkarıldı. Çevre dokulardan 
temizlenip 4mm halka halinde kesildi. Endotelyumu intakt E(+) ve sıyrılmış 
E(-) aorta halkaları 37°C sıcaklıkta, %95 O2 + %5 CO2 ile gazlandırılan 
Krebs solusyonu bulunan izole organ banyosuna asıldı. İzometrik kasılma 
cevapları, FT 0.03 transducer ve Grass marka (Model 79) poligrafla 
kaydedildi. Dengelenme süreci sonrasında Serotonin 5x10-6M tek doz ön 
kasılmasının ardından alfa2 agonisti klonidin (10-9-10-5M) cevapları alındı. 
Aynı işlemler 10-5M indometasin ve 10-5M L-NNA varlığında tekrarlandı. 
Klonidin cevapları serotonin ön kasılma cevabının %’si olarak hesaplandı. 
Bulgular, ortalama±standart hata olarak hesaplandı. Bağımsız Student t 
testi ile karşılaştırıldı, p<0.05 sonuçlar anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Klonidin cevapları, E(+) ve E(-) aortalarda tek doz serotonin 
kasılma cevabının %’si olarak hesaplanıp konsantrasyon-%kasılma cevap 
eğrileri çizildiğinde, klonidin cevaplarının indometasin varlığında arttığı L-
NNA varlığında ise değişmediği görülmektedir. Ayrıca, klonidin kasılma 
cevapları, E(+) aortalarda E(-) aortalara göre daha büyük bulunmuştur. 
SONUÇLAR: Serotonin ön kasılması sonrasında klonidinle alfa2 kasılma 
cevaplarının indometasin varlığında artarken, L-NNA ile değişmemesi bu 
cevaplarda siklooksijenaz enzim sisteminin katkısı olduğunu, nitrik oksid 
sentaz enzim sisteminin ise katkısının olamayacağını düşündürmektedir. 
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[P14] 

İN VİVO AKUT NOS İNHİBİSYONU UYGULANMIŞ SIÇANLARIN 
AORTASINDA İN VİTRO KLONİDİN CEVAPLARI ÜZERİNE 
İNDOMETASİNİN ETKİSİ 

Tuğrul İ, Yılmaz E, Aksulu HE 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Siklooksijenaz (COX) inhibisyonunun, akut nitrik oksid sentaz 
(NOS)inhibisyonu yapılan sıçanların aortasında, klonidin cevapları üzerine 
etkisini araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 250-300g ağırlığında erkek Wistar sıçanlara 
25mg/kg L-NNA i.p. uygulamasından 3 saat sonra servikal dislokasyonu 
takiben torasik aortası çıkarıldı. Çevre dokulardan temizlendikten sonra 
4mm halka halinde kesildi. Endotelyumu intakt E(+) ve sıyrılmış E(-) aorta 
halkaları 37°C sıcaklıkta, %95 O2 + %5 CO2 ile gazlandırılan Krebs 
solusyonu bulunan izole organ banyosuna asıldı. İzometrik kasılma 
cevapları, FT 0.03 transducer ve Grass marka (Model 79) poligrafla 
kaydedildi. Dengelenme süreci sonrasında alfa2 agonisti klonidin artan 
konsantrasyonlarda (10-9-10-5 M) banyoya uygulanarak konsantrasyon 
cevap eğrileri elde edildi. Yıkamadan sonra aynı torasik aortaların selektif 
alfa1 agonisti fenilefrin (Phe) (3x10-7M) ön kasılması sonrasında klonidin 
cevapları tekrar alındı. Aynı işlemler 10-5M indometasin varlığında 
tekrarlandı. Maksimum kasılma cevapları mg ve klonidinin gevşeme 
cevapları, Phe ön kasılmasının %’si olarak hesaplandı. Bulgular, 
ortalama±standart hata olarak bağımsız Student t testi ile karşılaştırıldı, 
p<0.05 sonuçlar anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Akut L-NNA uygulanan sıçanların aortasında klonidin kasılma 
cevabı indometasin varlığında E(+) olanda azalırken (726±114’e karşın 
*179±33mg), E(-) olanda azalma olmakla birlikte anlamlı değildir 
(586±88’e karşın 369±138mg). Klonidinin oluşturduğu gevşeme cevapları, 
indometasin varlığında hem E(+) olanda (%70±5’e karşın *%90±5) hem 
de E(-) olan aortada belirgin olarak artmıştır (%47±8’e karşın *%77±4). 
SONUÇLAR: L-NNA ile akut NOS inhibisyonu oluşturulan sıçan aortasında, 
indometasin klonidin kasılma cevabını endotelyum varlığında azaltmıştır. 
Hem endotelyumu sağlam hem de hasarlı aorta halkalarında indometasin 
ile COX inhibisyonu, Phe ön kasılması sonrasında klonidinin oluşturduğu 
gevşeme cevaplarını artırmıştır. 
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[P15] 

NİTRİK OKSİDİN BÖBREK SİTOZOLİK FOSFOLİPAZ A2 
AKTİVİTESİNİ AZALTICI ETKİSİ ENDOTOKSİN İLE OLUŞAN 
HİPOTANSİYONA KATKIDA BULUNABİLİR 

Buharalıoğlu CK1, Korkmaz B1, Yıldırım H2, Tamer L2, Atik U2, Tunçtan B1 
1Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Mersin 
AMAÇ: Bu çalışmada, indüklenebilir nitrik oksit (NO) sentaz (iNOS) aracılığı 
ile oluşan NO'nun böbrek, kalp ve/veya aortada sitozolik fosfolipaz A2 
(sitozolik FLA2) enzim aktivitesi üzerinde etkisinin olup olmadığı ve eğer 
etkisi varsa endotoksin (ET) ile oluşan hipotansiyona katkısının olup 
olmadığı araştırılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Bilinçli erkek Wistar sıçanlara 
serum fizyolojik, ET (Escherichia coli lipopolysaccharide, O111:B4; 10 
mg/kg, i.p.), iNOS inhibitörü (1,3-PBIT; 10 mg/kg, i.p.) ve/veya sitozolik 
FLA2 inhibitörü metilarakidonil florofosfonat (MAFF) (1 mg/kg, i.p.) 
uygulandıktan sonra 4 saat süre ile ortalama arteriyel kan basıncı (OAB) ve 
kalp hızı (KH) kayıtları alınmıştır. Deneyler sonunda, serum ve/veya 
böbrek, kalp ve aorta homojenatlarında nitrit ve malondialdehit (MDA) 
düzeyleri ile sitozolik FLA2 ve miyeloperoksidaz (MPO) aktiviteleri 
ölçülmüştür. 
BULGULAR: ET uygulanmasından 4 saat sonra gözlenen OAB'deki azalma 
ile KH ve serum ve doku nitrit düzeylerindeki artış 1,3-PBIT ve MAFF ile 
önlenmiştir. ET böbrek sitozolik FLA2 aktivitesini azaltırken, kalp ve aortada 
değiştirmemiştir. 1,3-PBIT ve MAFF, ET'nin böbrek sitozolik FLA2 
aktivitesinde oluşturduğu azalmayı önlemiştir. ET böbrek MPO aktivitesinde 
azalmaya neden olurken, kalp ve aortada artırmıştır. 1,3-PBIT ve MAFF 
sadece ET ile artan kalp ve aorta MPO aktivitesinde azalmaya neden 
olmuştur. ET'nin doku MDA düzeylerinde oluşturduğu azalma 1,3-PBIT ile 
önlenmiştir. MAFF ise böbrek ve aortada ET ile azalan MDA düzeylerini 
artırmıştır. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, (1) NO'nun böbrek sitozolik FLA2 aktivitesini ve 
büyük bir olasılıkla vazokonstriktör etkili arakidonik asit metabolitlerinin 
oluşumunu azaltarak ET ile oluşan hipotansiyon ve inflamatuvar yanıta 
katkıda bulunduğunu ve (2) ET ile oluşan hipotansiyon ve inflamatuvar 
yanıtın önlenmesinde, sitozolik FLA2 enzim inhibitörlerinin yararlı etkiler 
oluşturabileceğini düşündürmektedir. 
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[P16] 

SIÇANLARDA YAPILAN KALP İSKEMİ-REPERFÜZYONUN 
KARACİĞERDE YAPTIĞI HASARA CAFFEIC ACID PHENTHYL ESTER 
(CAPE) VE AMİNOGUANİDİN (AG)’İN ETKİLERİ 

Parlakpınar H1, Özer MK2, Çiğremiş Y3, Polat A4, Acet A1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Isparta 
3Kafkas Üniversitesi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Kars 
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ. 
AMAÇ: Karaciğeri besleyen kan akımının klinik ve patolojik belirti verecek 
kadar azalmasında karaciğeri besleyen damarların doğrudan daralması ya 
da miyokardiyal iskemi reperfüzyon (MI/R) gibi sebeplerle kalbin 
pompalama yeteneğinin bozulması rol oynamaktadır. Karaciğer I/R 
çalışmalarında, serbest radikallerin rolü gösterilmiştir. Sıçanlarda yapılan 
MI/R’nun da kan akımındaki değişikliklerden çabuk etkilenen karaciğerin 
perfüzyonunu bozması sonucu serbest radikal üretimini tetiklediğini 
düşünmekteyiz. Bu çalışmadaki amacımız sıçanda MI/R hasarı oluşturarak 
karaciğer üzerinde oluşacak değişiklikleri tespit edip propolis ekstresi, güçlü 
antioksidan özellikli caffeic acid phenthyl ester (CAPE) ve hem spesifik iNOS 
inhibitörü hem de antioksidan olan aminoguanidin (AG)’in etkilerini 
araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 35 erkek sıçan eşit olarak beş gruba dağıtıldı. 
Grup 1 (Sham); grup 2 (CAPE için MI/R); grup 3 (MI/R+CAPE); grup 4 (AG 
için MI/R); grup 5 (MI/R+AG). MI/R oluşturmak için sol koroner artere 30 
dk iskemiyi takiben 120 dk reperfüzyon uygulandı. Deney sonunda 
karaciğerden doku numunesi alınarak malondialdehyde (MDA), glutatyon 
(GSH) ve nitrik oksit (NO) tayini yapıldı. 
BULGULAR: MI/R olayı karaciğerde MDA ve NO düzeylerini kontrole göre 
anlamlı düzeyde artırdı (CAPE MDA: 107,21±11,64 vs 143,70±7,15; AG 
MDA: 107,21±11,64 vs 156,27±11,03 ve CAPE NO: 291,45±20,71 vs 
391,27±32,87; AG NO: 291,45±20,71 vs 402,01±12,61). Buna karşılık 
GSH düzeyini anlamlı olarak azalttı (CAPE GSH: 956,24±11,43 vs 
mol/kgµ755,93±13.84; AG GSH: 956,24±11,43 vs 782,67±14,24). Hem 
50  konsantrasyonundaki CAPE, hemde 200 mg/kg AG artmış olan MDA ve 
NO düzeylerini anlamlı düzeyde azaltırken (CAPE MDA: 109,84±5,45 AG 
MDA: 113,77±4,56 ve CAPE NO: 297,08±24,38; AG NO: 297,47±20), GSH 
düzeyini anlamlı olarak yükseltti (CAPE GSH: 949,41±36,93; AG GSH: 
945,98±30,84). 
SONUÇLAR: Hem CAPE hem de AG’nin lipid peroxidasyonunun son ürünü 
olan MDA’yı ve süperoksit radikali ile etkileşerek peroksinitrit aracılığıyla 
hücresel hasara yol açan NO’da ki artışı istatistiksel olarak azaltması ve 
hücresel antioksidan savunmada önemli bir enzim olan glutatyon 
peroksidaz (GSH-Px) aktivasyonu için gerekli olan GSH’yı artırması; MI/R 
sırasında oluşan kan akımındaki değişikliğin serbest radikallerin üretimini 
artırarak karaciğeri de etkilediğini göstermektedir. 
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[P17] 

MYOKARDİYAL İSKEMİ REPERFÜZYON SONRASI BÖBREK 
HASARINDA NİTRİK OKSİT’İN ROLÜ VE CAFFEIC ACID PHENETHYL 
ESTER VE AMİNOGUANİDİN’İN ETKİSİ 

Özer MK1, Parlakpınar H2, Çiçek E1, Gökalp O1, Acet A2 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Isparta 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
AMAÇ: Myokardiyal iskemi-reperfüzyon (MI/R) sırasında perifere giden kan 
akımında bir değişiklik olduğu bilinmektedir. Bu durum fazla kanlanan 
organlardan biri olan böbreklerde hasara neden olmakta ve oluşan bu hasar 
myokardiyal revaskülarizasyon gibi kalp cerrahisinin yararlarını 
azaltmaktadır. Yapılan böbrek I/R çalışmalarında meydana gelen nitrik 
oksid (NO)'in süperoksit (O2-) radikali ile birleşerek meydana getirdiği 
peroksinitrit (ONOO-) bu hasarda sorumlu tutulmuştur. Bu çalışmamızda 
amacımız MI/R ile oluşan böbrek perfüzyon değişikliklerinde, hasarla ilişkili 
olduğu sanılan NO düzeyi üzerine antioksidan Caffeic acid phenethyl ester 
(CAPE) ve hem iNOS inhibitörü hem de antioksidan olan Aminoguanidin 
(AG)’nin etkileri araştırmak. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 35 erkek sıçan randomize olarak beş gruba eşit 
olarak dağıtıldı. Grup 1 (Sham); grup 2 (CAPE için MI/R); grup 3 
(MI/R+CAPE); grup 4 (AG için MI/R); grup 5 (MI/R+AG). MI/R’da sıçanların 
kalplerine 30 dakika iskemi ve takiben 120 dakika reperfüzyon uygulandı. 
CAPE (50 µmol kg-1) ve AG (200 mg kg-1) sıçanlara iskemiden on dakika 
öncesinde juguler venden verildi. Reperfüzyon sonrası böbrekler alınarak 
NO, MDA ve GSH düzeyleri düzeyleri tayin edildi. 
BULGULAR: MI/R grubu böbreklerinde kontrole göre NO ve MDA 
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artış, GSH düzeyinde ise anlamlı 
azalma meydana geldi. Hem CAPE hem de AG MI/R'ın neden olduğu böbrek 
NO ve MDA düzeylerindeki artışı ve GSH daki azalmayı önledi. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, myokardiyal revaskülarizasyon, anjiyoplasti ve 
bypass gibi kalp cerrahisinde komplikasyon olarak ortaya çıkan böbrek 
bozukluklarında muhtemelen NO düzeyindeki aşırı artışın da rol 
oynayabileceğini ve bu zararlı etkinlerin CAPE ve AG ile önlenebileceğini 
düşünmekteyiz. 
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[P18] 

SIÇAN TORASİK AORTUNDA TRPC GENLERİNİN AYRIMSAL 
EKSPRESYONU 

Eraç Y1, Kosova B2, Akçalı C3, Tosun M1 
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
3Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim 
Dalı, Ankara 
AMAÇ: "Transient receptor potential, trp" gen ailesinden¹ vasküler 
dokularda kalsiyum homeostazında önemli işlevi olduğu düşünülen trpc alt 
tiplerinin (trpc1, 3, 4, 5 ve 6) sıçan torasik aortu vasküler düz kas ve 
endotelyumunda transkripsiyon düzeylerini ayrımsal olarak belirlemek 
çalışmamızın ilk amacını oluşturmaktadır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek sıçanların (Sprague Dawley, 300-350 g, 
BilGen, Ankara) torasik aort düz kas ve endotel dokularından total RNA 
izolasyonu yapıldı (sonraki çalışmalar için protein izolasyonu ve 
immünohistokimyasal deneyler için doku örnekleri de alındı). RT reaksiyonu 
ile cDNA oluşturuldu. "Real Time" PCR yöntemi ile (Light Cycler, Roche) her 
gene spesifik primerler kullanılarak transkripsiyon düzeyi β-aktin standart 
eğrisi kullanılarak belirlendi ve internal kontrol β-aktin miktarına bölünerek 
normalize edildi. 
BULGULAR: Sıçan torasik aort düz kas ve endotelyumunda araştırılan trpc 
genlerinden trpc1, 3, 4, 5 ve 6’nın mRNA düzeyinde ifade edildikleri 
belirlenmiştir. Çalışmamızın ilk aşamasındaki kantitatif PCR sonuçları damar 
düz kasında trpc alt tiplerinin ekspresyon düzeylerinin c1>c6>>c4>c3 
şeklinde sıralandığını, trpc5'in ise minimal düzeyde eksprese edildiğini 
göstermiştir. 
SONUÇLAR: Bazı trp gen ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin birçok 
hastalık² ile ilişkilendirilmesi bu genlerin ürünlerinin fizyolojik ve 
patofizyolojik mekanizmalara katılabileceklerini önermektedir. Damar düz 
kası ve endotelyumunda gösterdiğimiz trpc1, 3, 4, 5 ve 6'nın ayrımsal 
ekspresyonunun vazospastik olguların tanı ve tedavisinde işlevsel önemi 
olabileceğini düşünmekteyiz. 
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KARDİYOTONİK AJANLARIN İNSAN KALBİNDEKİ KRONOTROPİK 
ETKİLERİNİN İNCELENMESİNE OLANAK VEREN YENİ BİR METOD 

Naseri E1, Yenişehirli A2, Elalmış ÖA1 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı, Tokat 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Tokat 
AMAÇ: Kardiyotonik ajanların inotropik ve kronotropik etkilerinin 
incelenmesinde çoğunlukla deney hayvanlarından hazırlanan miyokardiyal 
preparatlar kullanılmaktadır. Sağ atriyum, spontan ritmik aktivitesiyle; 
kronotropik etkilerin, sol atriyum, elektriksel uyarılarak; inotropik etkilerin 
incelenmesinde kullanılmaktadır. Ancak bu verilerin insan miyokardına 
ekstrapolasyonu her zaman gerçeği yansıtmamaktadır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu amaçla koroner revaskülarizasyon yapılan 
hastaların atriyumundan hazırlanan trabeküler şeritlerin (2*10 mm) 
kasılma amplitüdü ve frekansı aynı anda kaydedildi (MP150-Acqknowledge, 
modifiye Tyrode sol, 37°C). 
BULGULAR: β1 adrenoseptör agonisti dobutamin (200 µM) uygulanan tüm 
striplerde (n=17, 13 hastadan) 6.4±1.4 dak sonra spontan kasılmalar 
başladı. 0.7±0.1 g amplitüdünde ancak aritmik olan bu kasılmalar, 
25.9±1.8 dak içinde tamamen ritmisite (17.2±2 atım/dak, n=17) kazandı. 
Ritmik kasılmaların frekansı zaman içinde artarak 20., 40., 60. ve 80. 
dakikalarda sırasıyla 22.8±2 (n=17), 25.8±1 (n=16), 32±3 (n=14), 
32.3±4 (n=10) atım/dak olarak kaydedildi. Fizyolojik atım hızından düşük 
olan bu kontraksiyonlar bazı striplerde (12/17), dobutaminin yıkanmasının 
ardından da 54.6±10 dak sürdü. Kasılma amplitüdleri değişkenlik 
göstermeyen bu preparatlarda kardiyak etkileri iyi bilinen propranolol, 
verapamil, teofilin ve ouabain test edildi. Verapamilin (40 µM) negatif 
inotropik ve negatif kronotropik etkileri, teofilinin (100 µM) pozitif 
inotropik, pozitif kronotropik etkileri, ouabainin (1 µM) geçici pozitif 
inotropik ve taşiaritmik etkilerinin kantitatif ölçümlere olanak verecek 
şekilde kaydedilebildiği görüldü. Propranolol (1-100 µM) spontan ritmik 
kontraksiyonları durdurdu. 
SONUÇLAR: Dolayısıyla kardiyak etkileri bilinmeyen ajanların da bu metod 
sayesinde inotropik ve kronotropik etkilerinin direk insan dokusunda 
incelenmesi mümkündür. Ancak kontraksiyonlar β adrenoseptör 
aktivasyonuyla başlatıldığından, β mimetik ve β antagonistik etkilerin 
incelenmesi için uygun değildir. Bu metodda elektriksel uyarı 
kullanılmadığından elektrotlardan ortama salıverilen ve miyokard 
kontraktilitesini etkileyen toksik elektrolitlerin oluşumu da önlenmektedir. 
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PROTON POMPASI İNHİBİTÖRÜ OMEPRAZOL VE LANSOPRAZOLÜN 
İZOLE İNSAN ARTERLERİNİN TONÜSÜNE ETKİLERİ 

Naseri E1, Yenişehirli A2, Elalmış ÖA1 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı, Tokat 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Tokat 
AMAÇ: Proton pompasının (H+/K+-ATPaz) deney hayvanlarının vasküler 
düz kas hücrelerinde varolduğu ve inhibitörlerinin deney hayvanlarından 
izole edilen damarlarda gevşetici etkilerinin bulunduğu gösterilmiştir. Ancak 
midede asit salıverilmesini önleme amacıyla klinik kullanımda olan 
omeprazol ve lansoprazolün insan vasküler düz kas tonüsüne etkileri 
bilinmemektedir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu amaçla koroner revaskülarizasyon yapılan 
hastalardan izole edilen internal mamariyan arter (n=21) ve radiyal arter 
(n=1) halkalarında (6-7 mm genişliğinde), omeprazol ve lansoprazolün 
vasküler tonüse etkileri araştırıldı (MP150-Acqknowledge). 
BULGULAR: Omeprazol ve lansoprazol arterlerin bazal tonüsünü 
etkilemediler (n=4). Ancak fenilefrin (5 µM) ve histaminle (10 µM) 
indüklenen tonüs üzerinde %100 gevşemeye neden oldular. Bu etkinin 
konsantrasyona bağımlı, geri dönüşebilir ve tekrarlanabilir olduğu gözlendi. 
Fenilefrin ve histaminle oluşturulan kasılmaları inhibe eden IC50 değerleri 
omeprazol için sırasıyla 122 µM (n=7) ve 222 µM (n=6); lansoprazol için 
sırasıyla 98 µM (n=7) ve 104 µM (n=4) olarak bulundu. Ouabain (1 µM) ile 
oluşturulan kasılmaları omeprazol (IC50=298 µM, n=3) ve lansoprazol 
(IC50=103.5 µM, n=4) tamamen gevşettiler. Omeprazol ve lansoprazol, 
K+’suz solüsyonla oluşturulan kasılmayı da sırasıyla 350 µM (n=4) ve 
146.3 µM’lık (n=3) IC50 değerleri ile inhibe ettiler. Lansoprazol (300 µM) 
yüksek K+’lu, Ca2+’suz solüsyonda; Ca2+’la oluşturulan kontraksiyonları 
tamamen önledi (n=4). 
SONUÇLAR: Bu çalışmada klinikte sıklıkla kullanılan her iki proton pompası 
inhibitörünün de insan arterlerinde vazorelaksan etkileri olduğu gösterildi. 
Proton pompası (H+/K+-ATPaz) potasyuma bağımlı çalışan bir pompa 
olduğundan, potasyumsuz ortamda oluşan gevşeme yanıtları; etkinin 
pompa inhibisyonuyla oluşmadığını göstermektedir. Gevşeme yanıtlarının 
radiyal arterde de benzer oranlarda gözlenmesi; etkinin, damarın anatomik 
lokalizasyonuyla da ilişkisiz olduğunu göstermektedir. Gevşeme yanıtları bu 
ilaçların kalsiyum antagonistik etkilerine bağlıdır. 
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SIÇAN KORONER MİKROVASKÜLER ENDOTEL HÜCRE 
KÜLTÜRLERİNDE RHO/RHO-KİNAZ YOLAĞI VE NİTRİK OKSİT (NO) 
İLİŞKİSİ 

Tiftik RN1, Çınar MG2, Erol A2, Kubat H1, Ark M1, Göksel S2, Büyükafşar K1 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Mersin 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, İzmir 
AMAÇ: Rho/Rho-kinaz sinyalizasyonu endotelyal permeabiliteyi ve 
inflamatuvar cevapları düzenler. Vasküler inflamasyon, koronerlerde ve 
diğer vasküler yapılarda ateroskleroz gibi patolojilerin gelişmesine katkıda 
bulunabilir. Ayrıca bu yolağa zıt yönde çalışan L-arginin:nitrik oksit (NO) 
yolağı da vasküler tonus ve kapiller permeabiliteyi düzenler. Bu çalışmada 
Rho-kinaz enzimi (ROCK-1, ROCK-2) ile NO arasındaki etkileşme incelendi. 
YÖNTEM: Sıçan kalplerinden koroner perfüzyonla endotel hücreleri elde 
edildi. Uygun besi yerinde kültüre edilip çoğaltılan 3. nesil hücreler 
deneylerde kullanıldı. NO donörleri GTN (10-8-10-7 M), SNP (10-8-10-7 M) 
ile NO sentezini artıran A-23187 (10-7-10-6 M) ile 16 saat inkübasyondan 
sonra bu hücrelerin homojenatlarında Western blot yöntemi ile ROCK-
1,ROCK-2 protein bandları karşılaştırıldı. Bandların analizinde Scion Image 
programından faydalanıldı. Veriler ortalama±standart hata olarak ifade 
edildi. İstatistiksel değerlendirme için ANOVA ve Dunnet post hoc testi 
kullanıldı. 0.05’ten küçük P değerleri anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Sıçan koroner mikrovasküler endotel hücrelerinin her iki ROCK 
izoformunu eksprese ettiği gösterildi. Kronik trombin uygulaması (5 U/ml) 
ROCK ekspresyonlarını artırmasına rağmen fark anlamlı bulunmadı. A-
23187, trombin stimülasyonu yapılan hücrelerde ROCK-1, ROCK-2 
ekspresyonlarını anlamlı olarak baskıladı. Diğer taraftan GTN, bazal 
şartlarda ve trombin stimülasyonu yapılan hücrelerde ROCK-1 
ekspresyonlarını etkilemezken, bazal şartlarda ROCK-2 düzeylerini azalttı 
ancak trombin stimülasyonu yapılan hücrelerde değiştirmedi. SNP, bazal 
değil fakat trombin stimülasyonunun yapıldığı hücrelerde ROCK-1 düzeyini 
baskıladı. Trombin stimülasyonu yapılmış hücrelerde SNP, ROCK-2 
düzeylerini de anlamlı olarak azalttı. Sonuçta; NO, ROCK enzim düzeylerini 
azaltma yönünde çalışan bir kompensasyon mekanizması gibi 
görünmektedir. Ayrıca bulgular, NO salıvererek antianjinal etki sağlayan 
ilaçların yeni etki mekanizmalarına da işaret etmektedir. Bu çalışma 
TÜBİTAK (SBAG-2711) ve TÜBA (GEBİP, 2002-1-5) tarafından 
desteklenmiştir . 
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ET-1 KONTRAKSİYONLARINDA SERCA BLOKAJININ İŞLEVİ 

Eraç Y, Selli Ç, Karakaya N, Tosun M 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Reseptörü ile internalize olarak doğrudan sarko/endoplazmik 
retikulum Ca+2 ATPaz (SERCA) ile etkileştiği önerilen ET-1’in selektif 
SERCA blokajı varlığındaki kontraktil yanıt kalıpları α-adrenerjik reseptör 
(α-AR) agonisti fenilefrin yanıtları ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: CO2 ile asfiksiye edilen erkek sıçanlardan 
(Sprague Dawley, 300-350 g, BilGen, Ankara) izole edilen torasik aort 
segmentleri (3 mm) ile izometrik kontraksiyon deneyleri¹ yapılmıştır. 
BULGULAR: Agoniste-duyarlı depoları SERCA blokajı ile tamamen 
boşalttığı bilinen 10 µM CPA, bir prostanoid sentez inhibitörü olan 
indometazin ile uzun süre (>90 dak) etkileşen endotelsiz dokularda yanıt 
oluşturmamasına karşın her iki agonistin (ET-1 ve fenilefrin) oluşturduğu 
kontraksiyonları belirgin düzeyde (P<0.01) potansiyalize etmiştir. Değişken 
büyüklükte kontraksiyonlara neden olan konsantrasyondaki (10 nM) ET-1 
yanıtı büyüklüğü ile ters orantılı olarak CPA tarafından potansiyalize 
edilmiştir. CPA sonrası, fenilefrin yanıtları α-AR blokajı ile tamamen 
baskılanırken ET-1 yanıtları ETA reseptör antagonisti BQ123 tarafından 
ancak kısmen inhibe edilmiştir. 
SONUÇLAR: Önceki önerilerimiz1 doğrultusunda bu çalışmadan elde 
ettiğimiz bulgular, endotelsiz dokularda: 1)depo-kontrollü (store-operated) 
Ca+2 (SOC) girişini aktive eden SERCA inhibisyonu varlığında tam α-AR 
blokajından farklı olarak ETR blokajındaki belirgin azalmanın Ca+2-duyarlı 
reseptör internalizasyonundaki artıştan kaynaklandığını, 2)kontraktil aparat 
içermeyen subsarkolemmal alanlarda kompartmantalize olan SOC’nin bu 
özelleşmiş yapıların üzerindeki kaveolar membranda lokalize² ETR 
aktivasyonu ile yanıtın devamlılığını sağladığını ve 3) ET-1 etkisinin SERCA 
blokajı ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. 
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KORONER BYPASS CERRAHİSİ SIRASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMLE 
ÇIKARTILAN İNTERNAL TORASİK ARTER VE RADİYAL ARTERİN 
GEVŞEME YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Koramaz İ1, Kesim M2, Pulathan Z1, Kadıoğlu M2, Ülkü C2, Çobanoğlu Ü3, 
Muci E2, Duman E4, Kalyoncu Nİ2, Yarış E2, Güven KY1, Özcan F1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana 
Bilim Dalı, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Ana Bilim Dalı, Trabzon 
AMAÇ: Koroner bypass cerrahisinde kullanılan arteriyel greftlerin erken 
dönemde vazospazma uğramaları en büyük dezavantajlarıdır. Vazospazmın 
en önemli nedeni ise greft olarak hazırlanmaları sırasında uğradıkları 
travmadır. Bu sorunu gidermek için halen çeşitli yöntemler 
araştırılmaktadır. Bu çalışmada, karbondioksid üfleme tekniği kullanılarak 
ya da kullanılmadan çıkartılan internal torasik arter ve radiyal arter 
segmentlerinin gevşeme yanıtları araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde koroner bypass cerrahisi uygulanan ve diyabeti olmayan 24 
hastadan klasik veya karbondioksid üfleme yöntemiyle pediküllü olarak 
çıkartılan internal torasik ve radiyal arter segmentleri izole organ 
banyosuna asıldı. 10-5 M fenilefrin ile kasılan arterlerde asetilkolin (10-8-
10-5M) ile kümülatif gevşeme yanıtları alındı. Çıkartılırken kullanılan 
tekniklere göre elde edilen yanıtlar karşılaştırıldı. Kullanılan arter 
segmentlerinde endotel hasarı olup olmadığı immünohistokimyasal olarak 
incelendi. İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U testi kullanıldı ve P<0,05 
olduğunda fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Klasik veya karbondioksid üfleme yöntemiyle pediküllü olarak 
çıkartılan ve fenilefrin ile kasılmış arterlerde asetilkolin, konsantrasyona 
bağımlı gevşemeler oluşturdu. Bu gevşemeler radiyal arterde, kullanılan 
yönteme bağlı olarak bir fark göstermezken, karbondioksid üfleme tekniği 
ile çıkartılan internal torasik arter segmentlerinin gevşeme yanıtları klasik 
yönteme kıyasla daha fazlaydı. Yapılan immünohistokimyasal incelemede 
her iki yöntemle çıkartılan internal torasik arterlerin endotel tabakalarının 
morfolojik olarak intakt olduğu gösterildi. 
SONUÇLAR: Karbondioksid üfleme tekniği ile çıkartılan internal torasik 
arter segmentlerinde elde edilen gevşemelerin klasik yöntemle 
çıkartılanlara oranla daha fazla olması, postoperatif erken dönemde 
gözlenebilecek vazospazm açısından yöntemsel bir üstünlük 
sağlayabileceğini; bu avantajın endotelin morfolojik olmaktan çok işlevsel 
olarak korunmasına bağlı olabileceğini ortaya koymaktadır. 
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İZOLE İNSAN İNTERNAL MAMMARİAN ARTERİNDE İLOPROSTUN 
GEVŞETİCİ ETKİSİ 

Serbest MO1, Soner BC2, Sarıosmanoğlu ON1, Kalkan Ş2, Güven H2, Uğurlu 
B1, Hazan E1, Oto O1 
1Dokuz Eylül Universitesi Kalp ve Damar cerrahisi Ana Bilim Dalı,İzmir 
2Dokuz Eylül Universitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı,İzmir 
AMAÇ: İloprostun; KCl’ile kasılmış olan insan İnternal Mammarian 
Arteri(İMA) üzerine olan gevşetici etkisinin incelenmesi ve bu gevşetici 
etkinin diğer sık kullanılan vazodilatörler; papaverin ve diltiazem ile 
karşılaştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 24 hastadan alınan İMA segmentleri 37°C Krebs-
Henseleit solüsyonu içeren organ banyolarına asıldı. Dinlenme periyodunu 
takiben 100mM KCl ile kasılma yanıtı oluşturuldu. Kasılma yanıtı platoya 
ulaştığında ise kümülatif olarak sırası ile; iloprost (10-9-10-6M, n=10), 
papaverin (10-5 - 10-4M, n=10), diltiazem (10-9 - 10-4M,n=11) ve 
iloprostun solventi olan etanol (n=10) organ banyosuna ilave edildi. Veriler 
MAY TDA 99 amplifayer sistemi ile Polywin 98 programı kullanılarak 
kaydedildi. Maximal gevşeme (Emax) ve EC50 değerleri hesaplandı. 
Verilerin istatistiksel analizinde varyans analizi (ANOVA) ve takiben 
Tukey’in çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: IMA segmentlerinin iloprosta verdiği maksimum gevşeme 
yanıtı (Emaks) % 13,5 ± 2,2 olarak saptandı. Bu değer Papaverin (% 
106.0 ± 2,9) ve diltiazemin (% 93,6 ± 2.5) Emaks’ları ile karşılaştırıldığı 
zaman anlamlı farklılık bulundu (p<0.001). Papaverin, KCl ile oluşturulan 
kasılmada en yüksek Emaks yanıtını oluşturdu. İloprostun potensi (-log 
EC50= 6.59 ± 0.19); papaverin (- log EC50=4.21 ± 0.11) ve diltiazeme (- 
log EC50= 5.63 ± 0.06) göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu 
(p<0.001). İlave olarak diltiazemin -log EC50’si papaverine göre anlamlı 
olarak daha yüksek saptandı (p<0.001). 
SONUÇLAR: İloprost KCl ile oluşturulan kasılmalarda papaverin ve 
diltiazeme göre daha potent bir vazodilatör ajan olmasına rağmen 
maksimal gevşeme yanıtı en düşük olarak bulundu. Sonuç olarak iloprostun 
KCl ile kasılmış olan insan İnternal Mammarian Arteri(İMA) üzerine olan 
gevşetici etkisi sınırlıdır. 
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KISA VE UZUN SÜRE FK506 UYGULANAN SIÇANLARDAKİ KAN 
BASINCI ARTIŞINDA VE NEFROTOKSİSİTEDE ET-1’İN ROLÜ 

Soydan G1, Tekeş E1, Korkusuz P2, Aşan E2, Kılınç K3, Tuncer M1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, immünosüpresif ilaç takrolimus (FK506)’un 
önemli yan etkilerinden olan hipertansiyonda ve nefrotoksisitede endotelin-
1 (ET-1)’in rolünü araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek Wistar sıçanlar (230-300 g) 7 gruba 
ayrıldı. 1) Kontrol grubu, 2) 8 gün FK506 (1 mg/kg/g, i.p.) uygulananlar, 
3) 30 gün FK506 (1 mg/kg/g, i.p.) uygulananlar, 4 ve 5) 8 ve 30 gün HCO-
60 (ilacın çözücüsü, ilacı çözmek için kullanılan konsantrasyonda, i.p.) 
uygulananlar, 6 ve 7) 8 ve 30 gün FK506 (1 mg/kg/g, i.p.) + bosentan (10 
mg/kg/g, i.p.) uygulananlar. Sistolik kan basınçları 8 gün boyunca her gün, 
30 gün boyunca 4 günde bir tail-cuff yöntemiyle ölçülerek Biopac MP150 
data acqusition sistemi aracılığıyla kaydedildi. 8. ve 30. günün sonunda 
hayvanlar öldürülerek böbrek ve mezenter damar yatakları çıkartıldı ve 
histopatolojik incelemeye alındı. Ayrıca böbrekte oksidatif hasar göstergesi 
olan malondialdehit (MDA) düzeyleri saptandı. 
BULGULAR: 8 gün FK506 uygulanan sıçanlarda sistolik kan basıncında 
anlamlı bir değişiklik olmadı. 30 gün boyunca FK506 uygulanan sıçanlarda 
sistolik kan basıncı arttı. Bosentan kan basıncı artışını engelledi. Histolojik 
incelemelerde, 30 günlük uygulamada daha belirgin olmak üzere, 
damarlarda staz ve endotelde değişiklikler gözlendi. MDA düzeyleri, 8 gün 
FK506 uygulanan sıçanların böbreklerinde değişmezken, 30 gün ilaç 
uygulananlarda anlamlı olarak arttı. Bu artış bosentan tarafından 
önlenmedi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, FK506’nın neden olduğu kan basıncı artışına ET-
1’in katkıda bulunduğunu telkin etmektedir. İlacın neden olduğu oksidatif 
hasar endotel disfonksiyonunda ve neticede nefrotoksisitede rol 
oynayabilir. Ancak ilacın bu yan etkisinin ET-1’den bağımsız olduğu 
söylenebilir. 
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İNSAN İNTERNAL MEME ARTERİNDE TESTOSTERONUN 
OLUŞTURDUĞU GEVŞEME CEVABININ KARDİYAK RİSK 
FAKTÖRLERİYLE İLİŞKİSİ 

Seyrek M1, Yıldız O1, Gül H1, Yıldırım V2 
1GATA Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2GATA Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: İnsan internal meme arterinde (İMA) testosteronun oluşturduğu 
gevşeme cevabı, hastalar arasında belirgin bir değişkenlik göstermektedir. 
Gözlenen bu farklılığın araştırılması amacıyla bu çalışmada; 
hiperkolesterolemi, hipertansiyon, diyabet, sigara içme, yaş, cinsiyet, 
beden kitle indeksi, tıkalı damar sayısı gibi kardiyovasküler risk faktörleri 
göz önüne alınmış ve testosterunun oluşturduğu vazodilatasyon ile 
hastalardaki risk faktörleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde koroner by-pass ameliyatına alınan 
hastalardan elde edilen İMA segmentleri kullanılmıştır. İzole organ 
banyolarına asılan İMA segmentleri yüksek konsantrasyondaki KCl (68 mM) 
ile kasılıp plato oluşturduktan sonra, testosteronun kümülatif 
konsantrasyonlarına (10 nM -100 µM) bağlı gevşeme cevapları izometrik 
ölçümlerle kaydedilmiştir.Gevşeme cevapları ile belirlenmiş kardiyovasküler 
risk faktörleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Belirlenen bu risk faktörlerinden üç tanesini taşıyan 
hastalarda ölçülen testosteronun oluşturduğu gevşeme cevaplarında, tek 
risk faktörlü olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma 
gözlenmiştir (p<0.01). Ayrıca hiperkolesterolemi tek başına diğer 
faktörlerden bağımsız olarak maksimum cevabı azaltmak suretiyle, sigara 
içme ise sensitiviteyi azaltmak suretiyle testosteronun gevşetici etkisini 
azaltmıştır (p<0.01). 
SONUÇLAR: Bu çalışma testosteronun insan arterlerinde gevşetici etkisini 
ve risk faktörlerinin buna olan katkılarının araştırıldığı ilk çalışmadır. Yapılan 
deneyler neticesinde, testosteronun oluşturduğu vazodilatör cevaplardaki 
bu değişkenliklerin, karşılaştırılması yapılan kardiyovasküler risk 
faktörlerine bağlı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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SIÇANLARDA, KRONİK ANTRENMAN SÜRECİNDE UYGULANAN 
İNTERMİTTAN HİPOBARİK KOŞULLARIN KALP ÜZERİNE ETKİLERİ 

Dedeoğlu BD1, Altan M2, Mengi M2, Metin G2, Süzer Ö1 
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 
AMAÇ: Organizmanın optimal bir kardiopulmoner dayanıklılık performansı 
oluşturabilmesi, oksijen taşıma ve tüketim kabiliyetlerini arttırabilmesi ile 
doğrudan ilişkilidir. Günümüzde spor yarışmaları için dağlarda yapılan 
antrenmanlarda, barometrik basıncın ve kısmi oksijen basıncının 
düşüklüğü, arteryel oksijen saturasyonu ve total arteryel oksijen miktarını 
azaltır ve yükseklerde yapılan antrenmanlar fizyolojik adaptasyon 
süreçlerini daha fazla tetikler. Günümüzde yeni bir model olarak 
organizmayı hipobarik koşullara tabi tutup antrenmanları normobarik 
koşullarda yapma performans arttırıcı model olarak araştırılmaktadır. 
Çalışmamızda, hipobarik koşullarda yaşatılıp, normobarik koşullarda 
antrenman yaptırılan sıçanların kardiyak fonksiyonlarını incelemeyi 
amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 1. Gruptaki sıçanlara hipobarik ortam ve yüzme 
egzersizi uygulandı. Hipobarik ortam için basınç kamarasında 9 hafta süre 
ile haftada 5 gün ve günde 2 saat olmak üzere deniz seviyesinden yaklaşık 
3000 m yükseklikteki parsiyel oksijen basıncına denk gelen hipoksi 
uygulandı. Sıçanlara ayrıca 9 hafta süre ile, haftada 4 gün ve günde 30 
dakika olmak üzere yüzme egzersizi yaptırıldı.2. Gruptaki sıçanlara 
normobarik ortam ve yüzme egzersizi uygulandı.3. Gruptakilere sadece 
hipobarik ortam, 4. Gruptakilere ise normobarik ortam uygulandı.Süreç 
sonunda sıçanların kalpleri izole edilerek Langendorff düzeyinde bazal, 7.5, 
22.5 ve 75 µg/L dobutamin infüzyonundan sonra performansları ölçüldü. 
BULGULAR: Hipobarik ortamda egzersiz yapan grupta kalp gevşeme 
fonksiyonu bozuldu (-dp/dtmaks değerleri 1511±224’e 982±443, 
p=0.040). Normobarik egzersiz yapan grubun kalp hızı dobutamin 
uygulamasından sonra egzersiz yapmayan gruba göre daha düşüktü 
(p=0.018) ve pik sistolik basıncı daha fazla arttı (7.5 µg/L dozunda 
başlangıcın %119’una çıktı, p= 0.019). 
SONUÇLAR: Bulgularımız normobarik ortamda yapılan yüzme egzersizinin 
kalp fonksiyonlarını geliştirdiğini ancak hipobarik ortamla birlikte 
uygulamasının kalp fonksiyonlarını olumlu etkilemediğini göstermektedir. 
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DEPO-KONTROLLÜ KALSİYUM GİRİŞ BLOKÖRÜ TRİM’İN VASKÜLER 
5-HT KONTRAKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ İNHİBİTÖR ETKİSİ 

Selli Ç, Eraç Y, Tosun M 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Hücre içi kalsiyum (Ca+2) depolarının boşalması, TRP (transient 
receptor potential) proteinlerinden oluştuğu kabul edilen depo-kontrollü 
(store-operated) Ca+2 (SOC) kanalları aktive eder¹. “Kapasitatif” Ca+2 
girişi olarak adlandırılan bu süreci aktive eden sarko/endoplazmik retikulum 
Ca+2 ATPaz (SERCA) blokörü ajanlar tanımlanmasına karşın kanala spesifik 
inhibitörler bulunmamaktadır. Nörotransmiter yanıtlarına aracılık eden 
reseptör-kontrollü ve depo-kontrollü mekanizmalar arasında ayrım 
yapılabilmesi ve kanalların yapısının aydınlatılabilmesi için spesifik 
blokörlerin belirlenmesi önem taşır. Bu amaçla Gibson ve ark. (2001) 
tarafından fare anokoksigeus kasında SOC girişini inhibe ettiği bildirilen 
TRİM(triflorometilfenilimidazol)’in etkisi uyarılabilen diğer bir doku olan 
sıçan torasik aortunda araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: CO2 ile asfiksiye edilen 300-350 g ağırlığındaki 
albino erkek sıçanlardan izole edilen torasik aort segmentlerinin (3 mm) 
izometrik kontraksiyon¹ yanıtları incelenmiştir. 
BULGULAR: TRİM, herhangi bir reseptör ile etkileşmeksizin SERCA blokajı 
ile SOC aktivasyonuna neden olan siklopiazonik asit (CPA) yanıtlarını 
etkilemezken, CPA-duyarlı depolardan Ca+2 salıverilişine neden olduğu 
bilinen 5-HT-aracılı yanıtlar üzerinde antagonistik etki göstermiştir. Artan 
TRİM konsantrasyonları varlığında elde edilen 5-HT konsantrasyon-yanıt 
ilişkilerinde, Emaks değerlerinde belirgin azalma olmaksızın sağa doğru 
paralel kayma gözlenmiştir. Lineer ilişkinin saptandığı Schild Plot analizinde 
hesaplanan eğimin <1 olması nedeniyle TRİM’in 5-HT reseptör aktivasyonu 
üzerine olan etkisi yorumlanmıştır. 
SONUÇLAR: SERCA blokajına bağlı gelişen SOC girişini inhibe ettiği ileri 
sürülen TRİM’in sıçan torasik aortunda etkisiz oluşu, kanal oluşumundan 
sorumlu olan heteromultimerik kompozisyona katılan TRP protein alt 
tiplerinin dokular arasında farklılık gösterdiğini düşündürmektedir. Diğer 
yandan, TRİM’in 5-HT kontraksiyonları üzerindeki basit kompetitif 
antagonizma ile açıklanamayan inhibe edici etkisi Schild Plot analizinde 
eğimi etkileyen faktörler belirlenerek yeniden araştırılacaktır. 
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ANESTEZİYE SIÇANDA ERİTROPOİETİNİN MİYOKARDİYAL 
ÖNKOŞULLAMAYA ETKİSİ 

Demiryürek Ş1, Kara AF2, Tarakçıoğlu M3, Bağcı C4, Demiryürek AT2 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim dalı, Ankara 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya 
Anabilim Dalı, Gaziantep 
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
AMAÇ: Eritropoietin (epoetin), eritropoiezisin hormonal stimülatörü olarak 
rol oynayan bir sitokindir ve rekombinant insan eritropoietini kronik 
hemodiyaliz hastalarında anemiyi düzeltmek için kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada anestezi edilmiş sıçanlarda koroner arter oklüzyonu ile iskemi 
oluşturulması ve oluşan aritmiler ve hemodinamik parametreler üzerine 
eritropoietinin etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Anestezi edilmiş sıçanlar ve 5 dk koroner arter 
oklüzyonu sonrasında 5 dk’lık reperfüzyon periyodu ile iskemik önkoşullama 
oluşturulmuş ve sonra 30 dk’lık iskemi uygulanmıştır. Eritropoietinin (Eprex 
flakon, Santa Farma) etkisi 400 U/kg dozunda i.v. bolus uygulanarak 
araştırılmıştır. 
BULGULAR: Eritropoietin uygulamasının ventriküler ektopik atım sayısını 
ve % ventriküler taşikardiyi anlamlı olarak azalttığı gösterilmiştir (Tablo 1). 
Eritropoietin uygulaması eritrosit süperoksit dismutaz enzimi düzeylerini 
etkilemedi, fakat bütün gruplarda malondialdehit ve laktat düzeylerini 
belirgin olarak azalttı. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, anesteziye sıçanda eritropoietinin kalbi 
ventriküler aritmilere karşı koruyabildiğini, iskemik ve farmakolojik 
önkoşullamanın etkilerini koruyabileceğini ve kardiyak önkoşullama 
oluşturabileceğini düşündürmektedir. 
Tablo 1. Anesteziye sıçanlarda eritropoietin uygulamasının aritmiler 
üzerine etkisi. *P<0.05 kontrol grubuyla karşılaştırıldığında. 

 n Total VEA % VT % Total VF 

Kontrol 11 627±123 (11) 100 (11) 27.3 (3) 

Eritropoietin (400 U/kg, iv) 6 139±62* (6) 50* (3) 0 (0) 

İskemik önkoşullama 8 19±5* (8) 25* (2) 0 (0) 

Eritropoietin + iskemik önkoşullama 6 20±7* (6) 0* (0) 0 (0) 

L-NAME (10 mg/kg, iv) + 
Eritropoietin + iskemik önkoşullama 

6 18±9* (6) 0* (0) 0 (0) 

Karbakol önkoşullaması (4 µg/kg/dk) 8 332±109* (8) 62.5 (5) 0 (0) 

Eritropoietin + karbakol 
önkoşullaması 

6 345±55* (6) 50* (3) 0 (0) 

Bu çalışma, Gaziantep Üniversitesi tarafından TF.03.03 no’lu proje ile desteklenmiştir. 
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KARDİYAK İSKEMİ-REPERFÜZYONUN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER 
ÜZERİNE ETKİLERİ VE MELATONİNİN KORUYUCULUĞU 

Şahna E1, Türk G2, Ölmez E3 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama 
Anabilim Dalı, Elazığ 
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya 
AMAÇ: Deneysel çalışmalarda kardiyak iskemi-reperfüzyonun (I/R) serbest 
radikallerin üretimi ve membran fosfolipidlerinin zarar görmesine ve uzak 
organ hasarına neden olduğu gösterilmiştir. Spermatozoon membranı 
fosfolipidlerden meydana gelmiş olup oksidatif strese duyarlı bir hücredir. 
Organizmada herhangi bir nedenle oluşabilecek oksidasyon ve lipid 
peroksidasyon spermatolojik özellikleri olumsuz yönde etkileyebilecektir. 
Melatoninin I/R hasarında koruyucu etkileri bilinmektedir. Çalışmamızda I/R 
sonunda sıçanların testis boyutları ve ağırlığı ile epididimis ve eklenti 
bezlerinin ağırlığı, epididimal kanaldaki spermlerin motiliteleri, yoğunlukları 
ve anormalitelerinin belirlenmesi ve melatoninin bu parametreler üzerine 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Anestezisi altındaki sıçanlara oda havası ile 
mekanik ventilasyon sağlandı. Sol ana koroner artere 30 dakika iskemiyi 
takiben 120 dakika reperfüzyon uygulandı. Melatonin (10 mg kg-1) yada 
çözücü, iskemi öncesi i.v. olarak verildi. Deney sonunda, epididimisle 
birlikte testisler, vesicula seminalis ve prostat çıkarıldı. Sperm motilitesi, 
ışık mikroskobunda en az 3 mikroskop sahasında tek yönde güçlü hareket 
edenlerin diğer hareket tipi (ölü, kendi etrafında dönen ve yerinde titreyen) 
gösterenlere göz ile oranlanması sonucu tespit edildi. Epididimal sperm 
yoğunluğu, hemositometrik yöntemle ve anormal spermatozoon oranı ise 
mikroskobik frotiler incelenerek belirlendi. Veriler tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) ile karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Sperm motilitesi, I/R uygulanan grupta (%35.5±3.8) kontrol 
grubuna (%65.0±2.3) oranla anlamlı olarak düşüktü. Melatonin, bu 
azalmayı anlamlı artırdı (%57.7±2.2). Anormal sperm oranları gruplar 
arasında sperm motilitesine paralellik gösterirken istatistiksel anlamlılığa 
ulaşmadı. Sperm yoğunluğu, testis ağırlığı ve boyutları, epididymis, 
vesicula seminalis ve prostat ağırlığı yönünden gruplar arasındaki 
farklılıklar istatistikî olarak önemli değildi. 
SONUÇLAR: Sonuçlar kardiak I/R’un sperm motilitesini etkilediğini ve 
melatoninin I/R ile indüklenen motilitedeki azalmayı önlemede etkili 
olabileceğini düşündürmektedir. 
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KRONİK NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONU OLUŞTURULAN 
SIÇANLARDA MELATONİNİN MİYOKARDİYAL İSKEMİ-
REPERFÜZYONA BAĞLI İNFARKT ALANINA ETKİSİ 

Deniz E, Şahna E, Aksulu HE 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Nitrik oksit sentezinin ya da biyoyararlanımının azalması 
hipertansiyona neden olabilir ve miyokard infarktüsünün prognozunu daha 
da kötüleştirebilir. Melatoninin arterial tonusu düzenleyebildiği ve 
miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (İ/R) hasarını azalttığı -Nitro-L-arginine 
methyl ester (L-NAME) ileωgösterilmiştir. Bu çalışmada N kronik nitrik oksit 
sentaz (NOS) inhibisyonu oluşturulan sıçanlarda melatoninin kan basıncı ve 
miyokardiyal İ/R’a bağlı infarkt alanına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçanlar, kontrol, L-NAME (15 gün, 40 mg/kg, 
i.p.) ve L-NAME+Melatonin (L-NAME uygulamasının son 5 günü, 10 mg/kg, 
i.p.) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Sol ana koroner arterin üzerine 
yerleştirilen küçük bir plastik boruya baskı uygulanarak iskemi (30 dak), bu 
baskının kaldırılması ile de reperfüzyon (120 dak) gerçekleştirildi. Deney 
boyunca kan basıncı ve EKG değişiklikleri kaydedildi. İnfark oranını tesbit 
için, kalpler 2 mm kalınlığında dilimlendi ve %1’lik trifenil tetrazolyum 
klorid (TTC) içeren tamponda 37 oC’da 15 dak. süreyle inkübe edildi. 
Canlılığını koruyan alanlar TTC ile kiremit kırmızısı, nekroz alanları ise 
beyaz-sarı renkte izlendi. İnfarkt alanları planimetrik metod ile ölçüldü. 
Verilerin karşılaştırılmasında tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanıldı. 
BULGULAR: Kan basıncı L-NAME grubunda (158±5) kontrole (97±6) 
oranla anlamlı yüksekti. L-NAME ile birlikte verilen melatonin kan basıncını 
(118±7) ve I/R’a bağlı infarkt alanını anlamlı azalttı. I/R’a bağlı ölüm 
oranları (%40), L-NAME grubunda (%64,3) artma ve melatonin uygulaması 
ile azalma (%46) eğiliminde olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlılığa 
ulaşmadı. 
SONUÇLAR: Bu bulgular; NO’in kan basıncı ve miyokardial I/R hasarında 
önemli olabileceğini ve melatoninin NOS inhibisyonu oluşturulan sıçanlarda 
hipertansiyonu ve I/R’a bağlı infarkt alanını önlemede etkili olabileceğini 
düşündürmektedir. 
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İZOLE PERFÜZE SIÇAN MEZENTERİK DAMARLARINDA NO SENTEZ 
İNHİBİTÖRLERİ VARLIĞINDA NO DONÖRLERİNE GÖSTERİLEN 
DUYARLILIK ARTIŞININ İNCELENMESİ 

Özü YÖ1, Seçilmiş MA1, Ertuğ P1, Şimşek E1, Şingirik E1, Büyükafşar K2 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Adana 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Mersin 
AMAÇ: Çalışmamızda izole perfüze sıçan mezenterik damar yatağında 
endojen nitrik oksid (NO) sentezinin N-nitro-L-arginin (L-NA) ile inhibe 
edildiği koşullarda bir NO donörü olan sodyum nitroprusiat (SNP)’ a verilen 
gevşeme yanıtlarındaki artış ve bu artış üzerine siklooksijenaz enziminin 
indometasin ile inhibisyonunun etkileri araştırıldı. 
BULGULAR: Dokunun bazal perfüzyon basıncı, 20.7±1.6 mmHg idi. 
Perfüzyon sıvısı içerisine fenilefrin (2-4 µM) ilavesi, bazal basıncın üzerinde, 
ortalama 55.5±3.8 mmHg’ lik artışa neden oldu.SNP ( 0.003, 0.015, 0.06, 
0.3 µg/ 0.1 ml) fenilefrin ile kastırılmış mezenterik damar yatağında doza 
bağımlı gevşemelere neden oldu (sırasıyla %, 1.4±0.9, 4.4±1.2, 10.5±2, 
22.2±3.3). L-NA (100 µM) bazal perfüzyon basıncını değiştirmezken, 
fenilefrin ile oluşturulan kasılmaları güçlendirdi. Bu nedenle fenilefrin 
konsantrasyonu azaltıldı (0.5-1 µM). L-NA varlığında, SNP gevşemelerinin 
arttığı gözlendi (sırasıyla %, 1.14±0.5, 11±1.1, 27.14±4.3, 53.3±5.3). 
Benzer etkiler endotelyumsuz dokuda da kaydedildi. L-NA varlığındaki bu 
artış ortama bir NO donörü olarak SNP nin ilavesi ile geri döndürüldü. 
Selektif guanilat siklaz inhibitörü olan 1H[1,2,4]oxadiazolo-[4,3-
a]quinoxalin-1-one (ODQ, 10 µM) SNP ile oluşturulan gevşemeleri L-NA 
varlığında veya yokluğunda inhibe etti (sırasıyla %, 0, 0, 0.7±0.3, 
15.07±3).cGMP’ nin bolus dozları (1.5 ve 3 µg/ 0.1 ml) konsantrasyona 
bağımlı bir gevşemeye neden oldu (sırasıyla %, 5.7±1.1, 9.7±0.9). Bu 
gevşemelerin L-NA varlığında arttığı gözlendi (sırasıyla %, 22.9±5.9, 
56.4±4.1). Bir siklooksijenaz inhibitörü olan indometasin L-NA varlığında 
veya endotelyum yokluğunda oluşan SNP yanıtlarının daha da 
güçlenmesine neden oldu. 
SONUÇ: Bu bulgular, izole perfüze sıçan mezenterik damar yatağında, NO 
sentezinin kısıtlanmasının SNP nin, vazodilatör etkinliğini arttırdığını 
göstermektedir. İndometasinle siklooksijenaz inhihisyonunun, bu artışları 
özellikle SNP yanıtlarını daha da güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. 
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İZOLE PERFÜZE MEZENTERİK DAMAR YATAĞINDA ÜROKORTİNLE 
OLUŞTURULAN GEVŞEMELERDE K+ KANALLARININ ROLÜ 

Seçilmiş MA1, Özü YÖ1, Kıroğlu Ergürhan O1, Önder S1, Şingirik E1, 
Büyükafşar K2 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Adana 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Mersin 
AMAÇ: Çalışmamızda kortikotropin salıverici faktör (CRF) ailesinin bir üyesi 
olan ürokortinin, izole perfüze sıçan mezenterik damar yatağında 
fenilefrinle artırılmış perfüzyon basıncı üzerindeki olası vazodilatör etkisi 
araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada 250-300 gr ağırlığında Wistar türü 
erkek sıçanlar kullanıldı. Halotan anestezisini takiben karotisleri kanatılan 
sıçanların karınları süratle açıldı ve süperior mezenterik arter kanüle edildi. 
Daha sonra mezenterik damarların barsaklarla olan bağlantıları ince 
kesilerle izole edildi ve damar yatağı Krebs-Henseleit solüsyonu ile sabit 
akımla perfüze edildi. 
BULGULAR: Mezenterik damar yatağının bazal perfüzyon basıncı 20.3±1.2 
mmHg idi. Fenilefrin bazal basıncın üzerinde 52.2±2.8 mmHg’lik bir artışa 
neden oldu. Ürokortin (0.2 nM), bu artışı % 61.6 ±2.7 oranında azalttı. 
Mezenterik damar yatağının endotel hücrelerini uzaklaştırmak için saponin 
(50 mg/ml, 5 dk boyunca) ile perfüzyonu, ürokortine bağlı vazodilatasyonu 
belirgin olarak inhibe etti (8.75±5.5 %). İndometasin 1µM, N-nitro-L-
arginin (L-NA, 100 µM) ve 1H[1,2,4]oxadiazolo-[4,3-a]quinoxalin-1-one 
(ODQ, 12µM), ürokortin ile oluşturulan vazodilatasyonu etkilemedi. 
Ekstraselüler potasyum düzeylerinin 40 mM’a yükseltilmesi, ürokortin 
gevşemelerini önemli oranda azalttı. Glibenklamid (1µM) ve apamin (1-10 
nM) ürokortin gevşemelerini etkilemezken, karibdotoksin (1nM) bu 
gevşemeleri yüksek potasyumun etkisine benzer şekilde azalttı. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, ürokortinin izole perfüze sıçan mezenterik damar 
yatağında endotelyuma bağımlı fakat NO ile ilişkisiz gevşemelere neden 
olduğunu ve bu gevşemelere karibdotoksine duyarlı potasyum kanallarının 
aktivasyonunun aracılık ettiğini göstermektedir. 
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ERKEN ATEROSKLEROZ MODELİNDE KOLAJEN VE HSP47: 
ENDOTELİN RESEPTÖR ANTAGONİZMASININ ROLÜ 

Reel B.1, Çavdar Z.2, Özşarlak Sözer G.1, Oktay G.2, Özkal S.3, Kerry Z.1 
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Ateroskleroz, hasara bağlı proliferasyon ve migrasyon ile birlikte 
ekstraselüler matriks proteinlerinin birikimiyle karakterize bir arter 
hastalığıdır. Kollajen fibrillerinin birikimi aterosklerotik lezyonların temel 
özelliğidir. HSP47, ısı şoku ya da stres durumlarında ekspresyonu artan ısı 
şoku proteinleri (HSPler)’ ndendir ve kollajene özgü bir moleküler 
şaperondur. Kollajen ve HSP47 proteinlerinin intimal kalınlaşma sürecindeki 
rolleri araştırılmaktadır. Erken ateroskleroz modelllerinden biri olan yaka 
modelinde de HSP47 aktivasyonu sonucu kollajen sentezi artabilir. Ayrıca 
ateroskleroz tedavisinde olumlu etkileri gösterilen endotelin (ET) reseptör 
antagonizması bu artışı önleyebilir. Bu çalışmada total kollajen ve HSP47’ 
nin yaka modeli ile oluşan intimal kalınlaşma sürecindeki olası rolü ve 
ETA/ETB reseptör antagonisti TAK-044’ ün bu duruma etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Beyaz tavşanlar plasebo (% 0.9 NaCl s.k., n=9) 
ve TAK-044 grubu (5 mg/kg/gün s.k., n=9) olarak ikiye ayrılmıştır. 8. 
günde anestezi altında tavşanların sol karotid arterleri etrafına yumuşak ve 
sıkıştırıcı olmayan silikon yaka yerleştirilmiştir. Sağ karotid artere yalancı 
operasyon uygulanmıştır. 22. gün tavşanlar öldürülerek arterleri çıkarılmış 
ve tartılarak –80 C°de saklanmıştır. Daha sonra örnekler homojenize 
edilerek alkali ortamda hidroliz edilmiş ve hidroksipirolin analizi aracılığıyla 
dokulardaki total kollajen miktarı (µg kol/mg doku) hesaplanmıştır. 
BULGULAR: Yaka yerleştirilmesi normal damara kıyasla kollajen 
düzeylerini değiştirmemiş (plasebo, µg kol/mg doku, normal 8.875 ± 
1.245, yaka 7.744 ± 1.205, a.d., ANOVA) ve TAK-044 tedavisi düzeyleri 
etkilememiştir (TAK-044, µg kol/mg doku, normal 9.968 ± 1.016, yaka 
8.920 ± 1.111, a.d., ANOVA). 
SONUÇLAR: Yaka uygulaması ve endotelin reseptör antagonizması doku 
total kollajen düzeylerini etkilememiştir. Bu sonuçlar daha sonra HSP47 
ekspresyonunun immünohistokimyasal olarak araştırılması ile 
desteklenecektir. 
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SIÇANLARDA MİYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARININ 
BÖBREKLER ÜZERİNE ETKİLERİ VE MELATONİN 

Parlakpınar H1, Şahna E2, Özer MK3, Vardı N4, Çiğremiş Y5, Acet A1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Isparta 
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Malatya 
5Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kars 
AMAÇ: Miyokardiyal iskemi-reperfüzyonun (I/R) serbest radikallerin 
üretimine, azalmış antioksidan kapasiteye ve uzak organ hasarına neden 
olduğu gösterilmiştir. Böbrek dokusunun oksidatif değişikliklere duyarlı 
olduğu bilinmektedir ve organizmada herhangi bir nedenle oluşabilecek 
oksidasyon ve lipid peroksidasyon böbrekleri olumsuz yönde 
etkileyebilecektir. Melatoninin I/R hasarında koruyucu etkileri 
bildirilmiştir.Çalışmamızda miyokardial I/R’un böbrekler üzerine etkileri ve 
melatoninin koruyuculuğunun incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Anestezisi altındaki sıçanlara oda havasıyla 
mekanik ventilasyon sağlandı. Sol ana koroner artere 30 dakika iskemiyi 
takiben 120 dakika reperfüzyon uygulandı. Melatonin (10 mg kg-1) yada 
çözücü, iskemi öncesi i.v. olarak verildi. Deney boyunca kan basıncı, EKG 
ve kalp hızı kaydedildi. Deney sonunda, sıçanlar öldürülerek, doku örnekleri 
alındı. İstatistiksel analizler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanıldı. p<0.05 ise anlamlı olarak kabul edildi. 
BULGULAR: Sıçanda deneysel olarak oluşturulan miyokardial I/R; böbrek 
dokusunda malondialdehid (MDA) ve nitrik oksit (NO) düzeylerini kontrole 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artırırken, Glutatyon (GSH) 
düzeyini anlamlı azalttı. Melatonin, artmış olan MDA ve NO düzeylerini 
anlamlı azalttı ve azalmış GSH düzeyini anlamlı artırdı. (Tablo 1). I/R, 
böbrek dokusunda yapısal değişikliklere neden olurken melatoninin bu 
değişikleri azalttığı gözlendi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular; miyokardial I/R’un böbrekleri etkileyebildiğini ve 
böbreklerdeki bu hasardan oksidatif değişikliklerin sorumlu olabileceğini 
düşündürmektedir. Melatonin uygulaması ise meydana gelen değişiklikleri 
azaltarak koruyucu olabilir. 
Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (MI/R) ve melatoninin (Mel) böbrekte 
biyokimyasal değerlere etkileri 

Gruplar MDA(nmol/g) GSH (nmol/g) NO (nmol/g) 

Kontrol 213±14 1490±82 322±15 

I/R 322±22* 1065±81* 534±42* 

I/R+Mel 120±16* 1737±133* 287±38* 

malondialdehid (MDA) , Glutatyon (GSH) ve NO (nitrik oksit) *p<0.05 
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DOKSORUBİSİN KARDİYOTOKSİSİTESİNE KARŞI 
AMİNOGUANİDİN’İN ETKİLERİ 

Parlakpınar H1, Polat A2, Şahna E3, Çiğremiş Y4, Ermiş N5, Acet A1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ. 
4Kafkas Üniversitesi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Kars. 
5İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
AMAÇ: Doksorubisin (DOX), başlıca yan etkisi kardiyotoksisite olan 
antrasiklin grubu geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. DOX ile ortaya çıkan 
kardiyomyopati oluşumunda reaktif oksijen türlerinin (ROT) başlıca rol 
oynadığı düşünülmektedir. Aminoguanidin (AG) etkili bir antioksidan ve 
serbest radikal süpürücü olmasıyla kardiyak hasar oluşumuna karşı 
koruyucu olabilir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: DOX’a bağlı kardiyak hasarı biyokimyasal 
düzeyde tespit için; hücresel hasar yıkım göstergesi olarak kabul edilen 
lipid peroxidasyonunun son ürünü malondialdehid (MDA) ve antioksidan 
savunmada önemli bir enzim olan glutatyon peroksidaz’ın (GSH-Px) 
fonksiyonu için gerekli olan glutatyon (GSH) değişikliklerini araştırmak 
amacıyla sıçanlar 4 gruba ayrıldı Grup 1: KontrolGrup 2: DOX 20 mg/kg i.p. 
tek dozGrup 3: AG 100 mg/kg i.p.+1 saat sonra DOX 20 mg/kg i.p. tek 
dozGrup 4: AG 100 mg/kg i.p. 
BULGULAR: Kontrol grubuna göre DOX uygulanan sıçanların kalp 
dokularında MDA düzeyinde artış ve GSH miktarında azalma görüldü 
(P<0.05). DOX injeksiyonundan önce AG uygulanan sıçanlarda ise MDA 
düzeyinde anlamlı bir azalma ve GSH miktarında artış saptandı (P<0.05). 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, DOX’a bağlı kardiyomyopati gelişiminde 
ROT’ların rol oynadığını ve bu hasarı azaltmada güçlü bir antioksidan olan 
ve özellikle iNOS’u inhibe ederek peroksinitrit radikali oluşumunu 
engelleyen AG’nin kanser kemoterapisinde sıkça kullanılan DOX ile kombine 
kullanılabileceğini düşünüyoruz. 
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MYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA ENDOTELİN TİP 
1 RESEPTÖR ANTAGONİSTİ BQ-123'ÜN ETKİLERİ 

Parlakpınar H1, Özdemir R2, Polat A3, Ermiş N2, Acet A1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
AMAÇ: Endotelin (ET), değişik organlarda parakrin ve otokrin etkileriyle 
endotelyal strese cevap olarak salınan peptidlerden biridir. Myokardiyal 
iskemi-reperfüzyon (Mİ/R) esnasında koroner akımdaki azalmaya karşı, 
endotelden ET-1 salınımında artış cevabı doğar. Çok güçlü vazokonstriktör 
özelliği olan ET-1, aynı zamanda kardiyak fonksiyonlarda bozulmaya, 
özellikle de infarkt alanında artışa neden olmaktadır. Mİ/R hasarında ETA 
reseptör antagonistlerinin koruyucu rolü kanıtlanmış olmasına rağmen, 
mekanizması henüz tam olarak bilinmemektedir. ETA blokajının yararlı 
etkileriyle ilgili düşünülen mekanizmalardan biri; nötrofil birikiminin 
önlenmesine bağlı olarak reaktif oksijen türlerinin salınımının azalmasıdır. 
Bu çalışmamızda selektif ETA reseptör antagonistlerinden BQ-123’ün hem 
hemodinamik parametreler (kan basıncı, kalp hızı) ve infarkt alanı üzerine 
etkisini hem de endotelyal disfonksiyonla ilişkili oksidan-antioksidan 
dengeye etkisini ortaya çıkarmayı amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Mİ/R için sol koroner arter 30 dk bağlandıktan 
sonra 2 saat reperfüzyona alındı. EKG, kan basıncı ve kalp hızındaki 
değişiklikler deney boyunca kaydedildi. 
BULGULAR: ET-1 grubundaki infarkt alanı İ/R grubundan anlamlı olarak 
yüksek bulundu (%56,37±0,94 vs %49,37±0,88 sırasıyla). İ/R+BQ-123 
grubunda bu oran anlamlı düşük bulundu (%37.25±0,55). Sham grubuna 
göre İ/R grubunda lipid peroksidasyonunda artış, nitrik oksit (NO) ve 
glutatyon (GSH) miktarı ile katalaz (CAT) ve süperoksit dismutaz (SOD) 
aktivitelerinde belirgin azalma görüldü. ET-1 uygulanması oksidatif hasarı 
daha da artırdı. ET-1 verilen veya verilmeyen İ/R grubuna BQ-123 
uygulandığında lipid peroksidasyonunda azalma; SOD ve CAT aktiviteleri ile 
NO ve GSH miktarında artış görüldü. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, endotelyal disfonksiyonla salınımı artan ET-1 ve 
nötrofiller gibi mediatörlere bağlı olarak hem vazokonstriksiyon hem de 
oksidatif stresin tetiklenmesi Mİ/R hasarı oluşturuyor gibi görünmektedir. 
BQ-123 vazokonstriksiyonu önlemesi ve antioksidan sistemi iyileştirmesi ile 
subsellüler düzeydeki dirençde önemli rol oynamaktadır. 
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PULMONER HİPERTANSİYON RAT MODELİNDE FARKLI 
FARMAKOLOJİK TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Sırmagül B, Kılıç FS, Yıldırım E, Erol K 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
AMAÇ: Pulmoner hipertansiyon pulmoner arter basıncının progresif şekilde 
yükselmesi ile karakterizedir. Çeşitli vazodilatörlerden prostasiklinler, nitrik 
oksid, kalsiyum kanal blokörleri bu tablonun transplantasyon veya cerrahi 
müdahaleye kadar idamesinde kullanılmaktadır. Pulmoner hipertansiyon 
tedavisinde nitrik oksit ve fosfodiesteraz(PDE) enzim inhibisyonunun aditif 
etkileşmesi olabileceğini düşünerek, çalışmamızda PDE tip 5 enzimi selektif 
bloke eden Zaprinast, yine PDE tip 5 üzerine inhibitör etkisi olan 
dipiridamol ve PDE tip 3 enziminin selektif blokörü olan ve cAMP 
degradasyonunu inhibe eden silostamidi tedavi gruplarında karşılaştırdık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçanlar 5 gruba ayrıldı. 1-Kontrol 2- 
MCT(monokrotalin) uygulanan tedavisiz pulmoner hipertansiyon grubu, 3- 
Dipiridamol tedavi grubu, 4- Zaprinast tedavi grubu, 5- Silostamid tedavi 
grubu, tedavi gruplarına ilaçlar 5mg/kg/gün dozunda 2 hafta süre ile 
uygulanmıştır. MCT uygulamasından 21 gün sonra tüm gruplar 
hemodinamik ölçümler için anestezi altında mp150 sistemi ile kataterize 
edilerek arteryel kan basıncı, sağ ventrikül basıncı ve diğer vital bulguları 
kaydedilmiş olup deney sonunda sağ ventrikül ağırlığı alınmıştır. Ayrıca 1 
ml kan nitrit ölçümü için alınmıştır. 
BULGULAR: MCT grubunda belirgin sağ ventrikül hipertrofisi oluştuğunu, 
sağ ventrikül basıncının belirgin derecede arttığını gördük. Tedavi 
gruplarımızda;PDE enzim inhibisyonu ile pulmoner hipertansiyonda anlamlı 
oranda iyileşme sağlandığını ve özellikle de PDE tip 5 inhibisyonu yapan 
zaprinast ile diğer tedavi modalitelerine oranla daha da iyi fonksiyonel sağ 
ventrikül basıncı ve kardiyak yapısal iyileşmelerin oluştuğunu gördük 
SONUÇLAR: Dipiridamolün tip 5 PDE inhibisyonu yaptığını düşünecek 
olursak zaprinastın hemodinamik ve yapısal parametrelere olan daha iyi 
düzeltici etkilerinin ilave nitrit düzeylerini daha çok artırmasına bağlı 
olduğunu düşünmekteyiz. 
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KARDİAK İSKEMİ REPERFÜZYON HASARİNDA TİROZİN KİNAZ 
RESEPTÖRÜ ERBB2’NİN ROLÜ 

Kaleli D1,3, 4, Benter IF2, Ford W3, Broadley KJ3, Akhtar S1 
1Cardiff Üniversitesi, Galler Eczacılık Fakültesi, Genoma Dayalı Tedavi 
Merkezi, Cardiff, UK 
2Kuveyt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 
Safat, Kuveyt 
3Cardiff Üniversitesi, Galler Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Cardiff, UK 
4İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye 
AMAÇ: Tirozin kinaz reseptörü ErbB2, epidermal büyüme faktör reseptör 
(EGFR) ailesinin bir üyesidir. Göğüs ve yumurtalık kanseri başta olmak 
üzere bir çok kanser tipinde aşırı eksprese olduğu gösterilmiştir. Ayrıca 
gerek kardiak gelişimde gerekse de normal kalp fizyolojisinde önemli bir 
rolünün olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada iskemi reperfüzyon 
hasarına uğramış izole sıçan kalbinde ErbB2 reseptör kinazın 
inhibisyonunun kardiak fonksiyonu etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 250-350 g ağırlığındaki wistar erkek sıçanlardan 
izole edilen kalpler, sabit basınçlı langendorf perfüzyon sisteminde Krebs 
Ringer çözeltisi ile 30dak. perfüze edildikten sonra, 40dak. iskemiye ve 
sonrasında 60dak. reperfüzyona maruz bırakılmıştır. Kardiak fonksiyon; sol 
ventrikül sonu basıncı (LVDP) ve kalp atım hızı (HR) paramatreleri ile, 
koroner hemodinami ise koroner akış (CF) hızı üzerinden 
değerlendirilmiştir. Selektif tirozin kinaz ErbB2 reseptör inhibitörü, AG825 
(0.1- 0.2 µM) veya çözücüsü DMSO (0.1 %), koroner akışın % 10’u olacak 
şekilde, perfüzyonun 20.dakikasından itibaren iskemi ve reperfüzyon 
boyunca infüze edilmiştir. Bir grup deneyde ise AG825 (0.2 µM) yalnızca 
reperfüzyon süresince uygulanmıştır. Kullanılan dozlarda reseptör 
inhibisyonu Western Blot yöntemiyle test edilmiştir. 
BULGULAR: İskemi reperfüzyon süresince AG825 uygulaması LVDP, HR ve 
CF parametrelerinde istatistiksel bir değişiklik yapmamıştır. Ancak AG825’in 
reperfüzyon süresince uygulanması, HR ve CF parametrelerinde bir 
değişiklik yapmaksızın, LVDP’yi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
azaltmıştır. 
SONUÇLAR: Bulgularımız ErbB2’nin kardiyak fonksiyon için gerekli 
olduğunu gösteren diğer çalışmaları desteklemektedir. Bu çalışma ayrıca 
ErbB2’nin kalbin iskemi reperfüzyon hasarından geri dönüşünde gerekli 
olduğunu göstermektedir. AG825’in iskemi reperfüzyonda etkisiz 
kalmasının nedeni henüz tam olarak anlaşılamamakla beraber 
kompensatuar mekanizmaların varlığını düşündürmektedir. Çalışmanın 
bundan sonraki aşaması bu mekanizmalara odaklanacaktır. 
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[S9] 

SPİNAL 5-HT7 RESEPTÖRLERİ ROSTROVENTRAL MEDÜLLADAN 
SPİNAL KORDA İNEN İNİCİ İNHİBİTÖR YOLAKLARDA, SPİNAL 5-
HT3 RESEPTÖRLERİ İSE ROSTROVENTRAL MEDÜLLADAN SPİNAL 
KORDA İNEN İNİCİ AKTİVATÖR AĞRI YOLAKLARINDA SELEKTİF 
ROL OYNAMAKTADIR 

Doğrul A1, Ossipov M2, Porreca F2 
1GATA Tibbi Farmakoloji AD, 06018 Etlik-Ankara 
2Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Tucson-Arizona 
AMAÇ: Serotonin spinal ağrı iletiminde önemli rol oynamaktadır. Spinal 
kortta serotonin rostraventral medulla (RVM) çevresindeki yapılardan inen 
yolaklardan kaynaklanmaktadır. Nöropatik ağrı oluşumunda inici aktivatör 
sistemin aktivasyonunun önemli rölü olduğu ileri sürülmektedir. Spinal 5-
HT3 reseptörlerinin kronik ağrıda önemi elektrofizyolojik olarak 
gösterilmiştir. 5-HT7 reseptörünün spinal kortta rölü henüz 
incelenmemiştir. Çalışmamızda RVM’ ye lokal morfin ve kolesistokinin 
uygulama sonrası oluşan analjezi ve hiperaljezi üzerine spinal 5-HT7 ve 5-
HT3 reseptörlerinin rolünü inceledik. Ayrıca nöropatik ağrı üzerine spinal 5-
HT7 ve 5HT3 reseptörlerinin etkilerini araştırdık 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sprague Dawley erkek sıçanlara sterotaksik 
bilateral RVM kanül ve spinal PE-10 kateter yerleştirildi. L5 ve L6 spinal 
sinir ligasyonu (SSL) oluşturuldu. Analjezi ve termal hiperaljezi infrared 
pençe çekme testi, taktil allodini von frey filamentleri ile ölçüldü. 5-HT7 
reseptör antagonisti, SB-269970 (10 mikrogram) ve 5-HT3 reseptör 
antagonisti, ondansetron (10 mikrogram) spinal olarak 10 mikrolitre, 
kolesistokinin (50 mikrogram) ve morfin RVM’ ye 0.5 mikrolitre olarak 
uygulandı. 
BULGULAR: RVM-morfin mikroinjeksiyonu analjezik etki gösterdi ve bu 
analjezik etki spinal SB-269970 tarafından bloke edilirken, ondansetron 
analjezik etkiyi değiştirmedi. SSL deneklerde gelişen taktil allodini ve 
termal hiperaljezi ondansetron tarafından bloke edilirken, SB-269970 etki 
göstermedi. RVM-kolesistokinin mikroenjeksiyonu taktil allodini ve termal 
hiperaljezi oluşturdu. Kolesistokininle oluşan taktil allodini ve termal 
hiperaljezi ondansetron tarafından bloke edilirken, SB-269970 etkisiz 
bulundu. 
SONUÇLAR: RVM’ den spinal korda inen serotonerjik yolaklar akut ve 
kronik ağrıda önemli rol oynamaktadır. Nöropatik deneklerde RVM' de artan 
kolesistokinin serotonerjik inici aktivatör yolakları aktive ederek, hiperaljezi 
oluşturmaktadır. Morfin inici inhibitör sistemi aktive ederek spinal 5-HT7 
reseptörler aracılı analjezik etki oluştururken, nöropatik lezyon inici 
aktivatör sistemi aktive ederek 5-HT3 aracılı hiperaljezi oluşturmaktadır. 
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[S10] 

MERKEZİ YOLLA UYGULANAN CDP-KOLİN'İN AKUT AĞRI 
MODELLERİNDE ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİ 

Hamurtekin E, Gürün MS 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Bursa 
AMAÇ: Çalışmamızda, sıçanlarda intraserebroventriküler (isv) yolla enjekte 
edilen CDP-kolin'in akut ağrı modellerindeki antinosiseptif etkisini ve bu 
etkide rol oynayan muhtemel mekanizmaları araştırdık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde erkek Sprague-Dawley sıçanlar 
kullanıldı. İlaç enjeksiyonları için hayvanların sağ serebral yan 
ventriküllerine, eter anestezisi altında injeksiyon kanülü yerleştirildi. İlacın 
antinosiseptif etkisi Randall Selitto (mekanik basınç) testi ve asetik asit 
(Writhing test, %2 asetik asit, ip) testi kullanılarak değerlendirildi. İlaçlar 
10 µl volumde, tuzlu su içinde uygulandı. 
BULGULAR: CDP-kolin (0.5, 1, 2µmol,isv) Randall Selitto testinde pençe 
çekme yanıt eşiğini (PÇYE) doza ve zamana bağlı olarak arttırdı. Eşit molar 
dozlarda CDP-kolin (1µmol) ve kolin (1µmol)PÇYE'de benzer derecede 
artışa neden olurken; sitidin daha az ama anlamlı derecede artışa neden 
oldu. HC-3 (1µg), mekamilamin (50µg), metillikakonitin (25µg, a7 nikotinik 
reseptör blokeri), ön tedavileri CDP-kolin'in antinosiseptif etkisini önlerken, 
atropin (10µg) değiştirmedi.Asetik asit testi uygulanan sıçanlarda CDP-kolin 
(0.1, 0.5, 1µmol, isv) abdominal kasılma sayısını doza ve zamana bağlı 
olarak azalttı. Eşit molar dozlarda uygulanan CDP-kolin, kolin ve sitidin 
abdominal kasılma sayılarını anlamlı derecede azalttı. Atropin (10µg), 
mekamilamin (50µg), HC-3 (1µg) ve metillikakonitin (25µg) ön tedavileri 
CDP-kolin'in antinosiseptif etkisini değişik derecelerde ancak anlamlı 
biçimde bloke etti. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, merkezi yolla uygulanan CDP-kolin’in, akut ağrı 
modellerinde antinosiseptif etkisi olduğunu göstermiştir. Başlıca kolin ve 
santral kolinerjik mekanizmalar CDP-kolin'in antinosiseptif etkisine aracılık 
etmektedir. 
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 [SP14] 

FARELERDE PENTİLENTETRAZOL İLE GELİSTİRİLEN EPİLEPSİ 
MODELİNDE ANANDAMİDİN ETKİSİ 

Keskil ZA1, Yücel E2, Korkut O1, Gürkanlar D3, Evliyaoğlu Ç2, Keskil IS2 
1Kirikkale Üniversitesi Tip Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dali, Kirikkale 
2Kirikkale Üniversitesi Tip Fakültesi Nörosirürji Ana Bilim Dali, Kirikkale 
3GATA, Nörosirürji Ana Bilim Dali, Ankara 
AMAÇ: PTZ ile olusturulan epileptik nöbetlerin gelisimi, ataklarin sayisi ve 
siddeti üzerinde bir endokannabinoid olan anandamid ve kannabinoid 
reseptör agonisti WIN 55,212-2’nin etkilerini incelemek. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalismada 25-35 agirliginda Swiss Albino erkek 
fareler kullanildi. Randomize olarak deney hayvanlari kontrol, anandamid, 
WIN 55,212-2, etanol ve DMSO grubu olmak üzere 5 gruba ayrildi. 
Anandamid (5 mg/kg), WIN 55,212-2 (5 mg/kg), etanol ve DMSO, PTZ 
uygulamasindan 10 dakika önce i.p. olarak yapildi. PTZ (60 mg/kg, i.p.) 
enjeksiyonu sonrasindaki 30 dk.da ilk tonik klonik epileptik atagin ortaya 
çikmasina kadar geçen süre (latent periyod), ilk epileptik atagin süresi, 
geçirilen atak sayisi ve ataklarin toplam süresi izlendi. Ardindan 30 dakika 
daha mortalite açisindan deney hayvanlari gözlem altinda tutuldu. Gruplar 
arasindaki farkliliklari göstermek için, latent periyod, epileptik atak sayisi, 
ilk epileptik atagin süresi ve toplam epileptik atak süreleri parametreleri 
Kruskal Wallis varyans analizi ile ve fark tespit edildigi durumlarda ikili 
gruplar Dunn testi ile karsilastirildi. Mortalite verileri ise Ficher’in kesin testi 
ile degerlendirildi. p<0.05 ise fark anlamli olarak kabul edildi. 
BULGULAR: PTZ öncesi anandamid ve özellikle de WIN 55,212-2 
uygulamasi latent periyotu uzatirken çözücüleri olan etanol ve DMSO nun 
da benzeri etkilerinin oldugu gözlendi (p=0.0227). Ilk geçirilen epileptik 
atagin süresi de gruplar arasinda anlamli farklilik gösterdi (p=0.04). Bunun 
yaninda atak sayisi (p=0.6) ve toplam atak süresi (p=0.27) gruplar 
arasinda birbirinden farklilik göstermedi. 
SONUÇLAR: Epilepsi gibi nöronal bozukluklarda endokannabinoidlerin 
nöroprotektif rolü olabilecegi düsünülmektedir. Bu çalismada PTZ ile 
gelistirilen epileptik ataklarda ekzojen olarak verilen kannabinoidlerin latent 
periyodu uzattigi ancak epileptik atak sayilarini degistirmedigi gözlenmistir. 
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[SP15] 

STEREPTOZOTOSİN’E BAĞLI ALZHEİMER MODELİ İLE KRONİK 
ETANOL TÜKETİMİ ARASINDAKİ BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL 
BENZERLİK 

Çelik T, Kayır H 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Farmakoloji AD. 
Psikofarmakoloji Araştırma Ünitesi, Ankara 
AMAÇ: Alzheimer hastalarında gözlenen bilişsel, davranışsal ve 
histopatolojik değişiklikleri tam olarak yansıtan deneysel bir model yoktur. 
Sıçan beyin omurilik sıvısına uygulanan stereptozotosin ile oluşturulan sıçan 
Alzheimer modeli ile kronik etanol tüketen sıçanlarda oluşan nöropatolojik 
değişikliğin davranışsal ve bilişsel olarak bu modele benzerliği test 
edilmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Alzeimer modeli oluşturmak için bir gurup sıçana 
anestezi altında iki gün ara ile ICV stereptozotosin uygulandı. Diğer bir 
gurup ise 24 gün süre ile sıvı diyet tekniğine göre kronik etanol 
uygulandı.Kontrol gurubuna aynı şekilde salin uyglandı. Stereptozotosin, 
kronik etanol ve kontrol grubu sıçanlarda 25. gün, önce total lokomotor 
aktiviteleri 24 saat ara ile iki defa ölçüldü. Aktivite ölçümünden sonra, 24 
saat ara ile pasif sakınma (step- through) testi ile bilişsel fonksiyonları 
öçüldü. Birinci gün karanlık ve kapalı alana girmesi ile 2sn 0,2mA ayak 
şoku uygulandı.İkinci gün şok uygulanmadan, 300 sn süre ile sakınma 
latensisi ölçüldü. 
BULGULAR: : Lokomotor akivite ölçümleri stereptozotosin ve etanol 
guruplarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı. Kontrol gurubunda 
ise birinci gün (kazanım) lokomotor aktivite yüksek düzeyde iken, ikinci 
gün (birikim) anlamlı olarak azalmıştır. Stereptozotosin ve etanol 
guruplarında pasif sakınma testinde latensi kontrol gurubuna göre anlamlı 
derecede yüksektir. Etanol ve stereptozotosin guruplarında ise pasif 
sakınma testi latensisi düşüktür ve aralarında fark yoktur. 
SONUÇLAR: Kronik etanol tüketimi ve ICV stereptozotosin uygulanmasına 
bağlı oluşan nöropatolojik değişikler arasında bilişsel ve davranışsal olarak 
benzerlik vardır. Bu benzerliğin varlığı, kronik etanolun sıçanlarda 
Alzheimer modeli olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 
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[SP16] 

SIÇANLARDA ETANOL YOKSUNLUK SENDROMU ÜZERİNE S-
SİTALOPRAMIN ETKİLERİ 

Sağlam E1, Çelik T2, Kayır H2, Uzbay İT2 
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Maltepe-
İstanbul 
22Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Etlik-Ankara 
AMAÇ: Daha önceki çalışmalarımızda sıçanlarda alkol yoksunluk 
sendromunda (AYS) striatal serotonin düzeylerinin azaldığını1 ve seçici 
serotonin geri alım inhibitörü bir antidepresan olan fluoksetinin bazı AYS 
belirtilerini inhibe ettiğini2 gözlemlemiştik. Bu çalışmada, serotonin seçici 
özelliği daha yüksek olan s-sitalopramın AYS üzerine etkileri incelenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek Wistar sıçanlara (272±5.26 g) modifiye 
sıvı diyet yöntemi3 ile 21 gün boyunca alkol veya izokalorik sıvı diyet 
verildi. Uygulamanın son gününde alkol diyetten çıkarılarak AYS 
oluşturuldu. Sıçanlarda yoksunluğun 2., 4. ve 6. saatlerinde, lokomotor 
hiperaktivite, ıslak köpek silkinmesi, stereotipi, tremor, ajitasyon, kuyruk 
sertliği, anormal yürüme, anormal postür ve odiyojenik tutarıklar gibi AYS 
belirtileri kaydedildi. S-sitalopram (Lundbeck-Danimarka) yoksunluğun 2. 
ve 6. saatinde, gözlemlerden 30 dakika önce ip yoldan verildi ve bu 
belirtiler üzerine etkileri test edildi. 
BULGULAR: S-sitalopram (5 mg/kg) AYS’nun 6. saatindeki stereotipiyi 
anlamlı ölçüde azalttı [KW=9.772; p= 0.021]. İlacın 5 ve 10 mg/kg 
dozlarında AYS’un 2. saatinde, 2.5 mg/kg dozunda ise AYS’un 4. saatinde 
tremorları anlamlı ölçüde inhibe etti (p değerleri< 0.05). İlacın lokomotor 
hiperaktivite, ıslak köpek silkinmesi, ajitasyon, kuyruk sertliği ve sesle 
uyarılan tutarıklıklar üzerine istatistikçe anlamlı bir etkisi gözlenmedi. 
SONUÇLAR: Sonuçlarımız s-sitalopramın lokomotor hiperaktivite, ıslak 
köpek silkinmesi ve tutarık oluşumu gibi önemli AYS belirtilerini 
engelleyemediğine işaret etmektedir. S-sitalopramın stereotipi ve tremor 
üzerine etkili olması bu belirtilerin serotonin gerialımı ile ilişkisi olabileceğini 
düşündürmektedir. 
KAYNAKLAR:1. Uzbay ve ark., 1998. Drug Alcohol Depend. 53: 39-47.2. 
Uzbay ve ark., 2004. J Psychiat Res. 38: 445-450.3. Uzbay, İ.T. ve 
Kayaalp, S.O. 1995. Pharm Res. 31: 37-42. 
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[SP17] 

GABAPENTİNİN SIÇANLARDA YENİLİK UYARANINA BAĞLI 
SÜSLENME VE ÇEVREYE İLGİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özek M, Hatipoğlu İ, Enginar N 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa/İstanbul 
AMAÇ: Deney hayvanları yeni ortama alındıklarında yenilik uyaranına yanıt 
olarak kaygı düzeyini yansıtan davranışsal değişiklikler gösterirler. Yeni bir 
antiepileptik olan gabapentinin kaygı giderici ve belleği düzeltici etkileri 
olduğu öne sürülmektedir. Bu bağlamda, sıçanlarda gabapentinin yenilik 
uyaranına bağlı süslenme (“grooming”) ve çevreye ilgi davranışlarına 
etkileri, diazepam ve skopolamin ile karşılaştırılarak değerlendirildi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada 33 Wistar albino erişkin erkek sıçan 4 
gruba ayrıldı. Gruplara, serum fizyolojik, diazepam (1 mg/kg), gabapentin 
(30 mg/kg) ve skopolamin (1 mg/kg) uygulandı. Yirmi dakika sonra izleme 
kafesine alınan hayvanların 20 dakikalık test boyunca süslenme süreleri 
saptandı. Ardından eksplorasyon kafesinde 5 dakikalık test süresinde kare 
geçme, delik koklama, şahlanma ve defekasyon sayıları belirlendi. Bu 
testler, öğrenmeye bağlı alışmayı saptamak için 24 saat sonra drog 
uygulamadan tekrarlandı. Bulgular istatistiksel olarak tek yönlü ANOVA ve 
Dunnett testleri ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Birinci gün, kontrol grubuna göre gabapentin (p<0.05), 
diazepam (p<0.01) ve skopolamin (p<0.01) gruplarında süslenme süresi 
azalırken, kare geçme, delik koklama, şahlanma ve defekasyon anlamlı bir 
değişiklik göstermedi. İkinci gün, gruplarda anlamlı bir farklılık ortaya 
çıkmadı. Ancak, birinci güne göre kontrol (p<0.01), gabapentin (p<0.01), 
diazepam (p<0.001) ve skopolamin (p<0.01) gruplarında süslenme süresi 
artarken; kontrol (p<0.001), gabapentin (p<0.001) ve diazepam 
(p<0.001, p<0.01) gruplarında kare geçme ve şahlanma, skopolamin 
grubunda (p<0.05) ise kare geçme azaldı. 
SONUÇLAR: Gabapentin sıçanlarda yenilik uyaranına bağlı süslenme 
davranışını azaltmakta, öğrenmeye bağlı alışmada ise kontrol grubundan 
fark göstermemektedir. Gabapentinin süslenme davranışı üzerine bu etkisi, 
diazepam benzeri kaygı giderici bir etkiye ya da skopolaminde olduğu gibi 
postural kontrolun bozulmasına bağlı olabilir. 
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[SP18] 

NÖROPATİK AĞRI MODELİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA 
MİLNASİPRANIN NOSİSEPSİYON ÜZERİNE ETKİSİ 

Parlar A, Önal A, Koşay S 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Milnasipran yeni kuşak antidepresan ilaçlardan olup, serotonin ve 
noradrenalin geri alımını bloke eder. Histaminerjik ve kolinerjik reseptörleri 
etkilemediğinden yan etkileri daha azdır. Bu çalışmada, milnasipranın tek 
başına ve opioiderjik ilaç olan tramadol ile kombinasyonunun, sıçan 
nöropatik ağrı modelinde nosisepsiyon üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Nöropatik ağrı, sıçanların tek taraflı siyatik 
sinirlerinin bağlanmasıyla oluşturuldu. Operasyon öncesinde ve 15 gün 
sonra ağrı eşikleri pençe basınç testi ile değerlendirildikten sonra ilaçlar 
intraperitoneal yolla uygulandı. Gruplar, milnasipran (40,60,80 mg/kg), 
tramadol (20,40,60 mg/kg), milnasipran (40 mg/kg) + tramadol (20 ve 40 
mg/kg), noradrenalin sentez inhibitörü, alfa-metil-p-tirozin (AMPT) 
(100mg/kg, iki gün), serotonin sentez inhibitörü paraklorfenilalanin (PCPA) 
(300 mg/kg, iki gün) ve opioid reseptör antagonisti nalokson (1 mg/kg) tek 
başlarına ve milnasipran (60 mg/kg) ile kombinasyonlarından oluşturuldu. 
Enjeksiyon sonrası test 2 saat boyunca 30 dakikada bir tekrarlandı. 
Lokomotor aktivite, aktivite kafesi ile ölçüldü. İstatistiksel değerlendirme 
tek yönlü varyans analizini takiben LSD testi ile yapıldı. 
BULGULAR: Lezyonlu tarafta postoperatif ağrı eşikleri belirgin azaldı. 
Milnasipran 60 ve 80 mg/kg, tramadol 40 ve 60 mg/kg, antinosiseptif etki 
oluşturdu. Milnasipran 40 mg/kg + tramadol 20 ve 40 mg/kg 
kombinasyonlarında daha güçlü antinosiseptif etki gözlendi. AMPT, PCPA ve 
nalokson milnasipranın (60mg/kg)’ın etkisini geri çevirdi. Milnasipranın 
lokomotor aktivite üzerinde etkisi görülmedi.. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, milnasipranın nöropatik ağrının kontrolünde ve 
opioderjik ilaçların antinosiseptif etkilerinin potansiyalizasyonunda etkisi 
olduğunu ve bu etkide noradrenerjik, serotonerjik ve opioiderjik 
mekanizmaların rolü olduğunu göstermektedir 
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[SP19] 

ABSANS EPİLEPSİ MODELİNDE KORTİKAL YOLDAN UYGULANAN 
FENİTOİNİN ETKİSİ 

Gurbanova A1, Aker R1, Onat F1, Berkman K1, van Luijtelaar G2 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
2Radboud University, NICI, Biological Psychology, Nijmegen, Hollanda 
AMAÇ: Absans epilepsinin patogenezinde talamokortikal döngünün önemli 
rolü vardır. Son yıllarda yapılan çalışmalar absans aktivitesinin, 
somatosensoriyel korteksin perioral bölgesinden başladığını ve daha sonra 
hızla korteksin tamamına ve talamik yapılara yayıldığını göstermiştir. 
GAERS (Genetic Absence Epilepsy Rats from Strasbourg) ve WAG/Rij 
(Wistar Albino Glaxo/Rijswijk) iki farklı genetik absans epilepsi sıçan 
modelidir. WAG/Rij modelinde somatosensoriyel kortekste II.-IV. 
nöronlarda Na+ kanal ekspresyonu artmış olarak bulunmuştur. Bir Na+ 
kanal blokörü olan fenitoin, konvülsif epilepsilerde etkili olup absans 
epilepsi üzerine etkili değildir, hatta nöbetleri ağırlaştırdığı gösterilmiştir. 
Çalışmamızın amacı GAERS ve WAG/Rij modellerinde kortikal fenitoin 
enjeksiyonu sonrası diken-dalga deşarjlarının (DDD) elektroensefalogramda 
(EEG) değerlendirilmesidir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Stereotaksik cerrahi yöntemiyle GAERS ve 
WAG/Rij sıçanlarının frontal ve oksipital korteksine kayıt elektrotları, 
somatosensoriyel korteksine ise bilateral kanül yerleştirilmiştir. Bir haftalık 
iyileşme döneminden sonra WAG/Rij sıçanlarına kortikal Ringer ile fenitoin 
(360 pmol/500 nl) çözeltileri, sistemik olarak ise serum fizyolojik (SF) ve 
fenitoin (40 mg/kg) çözeltileri enjekte edilmiştir. GAERS’lere ise kortikal 
Ringer ve fenitoin (360 pmol/500 nl, 1.8 nmol/500 nl) çözeltileri; sistemik 
olarak ise SF ve fenitoin (40 mg/kg, 80 mg/kg) çözeltileri enjekte 
edilmiştir. 
BULGULAR: WAG/Rij sıçanlarında fenitoinin sistemik enjeksiyonu EEG’de 
DDD’leri artırırken, fenitoinin kortikal enjeksiyonu DDD’leri tamamen 
silmiştir. GAERS’lerde fenitoinin sistemik (80 mg/kg) enjeksiyonu DDD’leri 
artırmıştır; fenitoinin sistemik (40 mg/kg) ve kortikal (360 pmol/500 nl, 1.8 
nmol/500 nl) enjeksiyonlarının ise DDD üzerine hiçbir etkisi 
gözlenmemiştir. 
SONUÇLAR: WAG/Rij sıçanlarında absans aktivitesinin kortikal fenitoin 
enjeksiyonuyla baskılanması, daha önce absans epilepsinin kortikal 
odağının olduğunu gösteren çalışmaları desteklemektedir. GAERS’lerde ise 
bu odağın farklı yerleşimi olduğu ve ileri çalışmalarla korteksin farklı 
bölgelerinin incelenmesi gerektiği sonucuna varıldı. 
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[SP20] 

NÖROPATİK FARELERDE MELATONİNİN ANTİHİPERALJEZİK 
ETKİSİNDE L-ARGİNİN-NO YOLAĞI VE OPİOİD SİSTEMİN OLASI 
ROLÜ 

Ulugöl A, Dökmeci D, Güray G, Şapolyo N, Özyiğit F, Tamer M 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Edirne 
AMAÇ: Çalışmamızda, analjezik etkinliği daha önceden çeşitli araştırmalarla 
gösterilmiş olan melatoninin nöropatik ağrının davranışsal belirtileri olan 
mekanik allodini ve termal hiperaljezi üzerine olan etkilerini belirlemeyi ve 
varsa bu etkide NO prekürsörü L-arginin ve opioid antagonisti naloksonun 
rolünü araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek farelerde ketamin/ksilazin anestezisi 
altında Seltzer (1990) modeli kullanılarak siyatik sinirin 1/3 ila 1/2'si sıkıca 
bağlandı. Nöropatik ağrı belirtileri gelişen bu farelerin mekanik allodini 
ölçümleri von Frey filamentleri kullanılarak, termal hiperaljezi ölçümleri ise 
Hargreaves (1988) metodu ile saptandı. Cerrahi girişimin 2-3 hafta 
sonrasında gerçekleştirilen bu ölçümler ilaç enjeksiyonlarının hemen 
öncesinde ve 1/2, 1 ve 2 saat sonrasında yapıldı. Farklı dozlarda i.p. (30, 
60, 120 mg/kg) ve i.c.v. (0.001, 0.01, 0.1 nmol) melatonin uygulandıktan 
sonra, melatoninin etkin dozu (120 mg/kg, i.p.; 0.1 nmol, i.c.v.) ile birlikte 
L-arginin (200 mg/kg, i.p.; 80 µg, i.c.v.) ve nalokson (1 mg/kg, i.p.; 10 
µg, i.c.v.) verildi. L-arginin ve naloksonun tek başlarına olan etkileri ayrıca 
değerlendirildi. 
BULGULAR: Siyatik siniri bağlanan farelerde belirgin mekanik allodini ve 
termal hiperaljezi oluşumu gözlendi. Melatonin mekanik allodiniyi 
etkilemezken, yüksek dozlarıyla antihiperaljezik etki gösterdi. Tek başlarına 
etki oluşturmayan dozlarıyla hem L-arginin, hem de nalokson, melatoninin 
etkisini azalttılar. 
SONUÇLAR: Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar, hem i.p. hem de i.c.v. 
uygulanan melatoninin, yüksek dozlarıyla, nöropatik farelerde oluşan 
termal hiperaljeziyi bloke ettiğini, mekanik allodiniyi etkilemediğini ve halen 
fazla sayıda etkin ilacı bulunmayan kronik ağrılı durumların gelecekteki 
tedavisi için umut verici bir ilaç olduğunu göstermektedir. Melatoninin bu 
antihiperaljezik etkisine, belirli ölçüde, L-arginin-NO yolağı ve opioid sistem 
aracılık etmektedir. 
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[SP21] 

SERTRALİN’İN ANTİDEPRESAN VE ANKSİYOLİTİK ETKİSİNDE 
NO’UN ROLÜNÜN FARELERDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ilgın S, Bilge U, Eryılmaz ZB, Erol K 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
GİRİŞ: Santral sinir sisteminde önemli bir norotransmiter olan nitrik 
oksitin anksiyete ve depresyon gibi davranış bozukluklarının 
regülasyonunda da rolü olduğu kabul edilmektedir.Bu nedenle, selektif 
serotonin reuptake inhibitörlerinin(SSRI) anksiyete ve depresyon gibi 
davranış bozukluklarında terapotik önemi giderek artmaktadır. 
AMAÇ: Bu çalışmada bir SSRI olan sertralinin antidepresan ve anksiyolitik 
etkilerinde Nitrik Oksitin rolü olup olmadığı fareler üzerinde araştırılmıştır. 
METOD: Antidepresan aktivite değerlendirilmesi için zorlu yüzdürme testi 
ve anksiyolitik aktivite değerlendirilmesi için de + labirent testi 
kullanılmıştır. Sertralin 5 ve 30 mg/kg dozlarda intraperitoneal (ip) yolla 
verilmiştir. 
SONUÇ: 5 mg/kg dozda sertralin ile antidepresan ve anksiyolitik etki 
gözlenememiştir. Oysa 30 mg/kg dozda sertralin belirgin antidepresan etki 
gösterdiği halde anksiyolitik etki göstermemiştir. 30 mg/kg dozda sertralin 
ile birlikte 10 mg/kg dozda ip yolla verilen L-arginin ile belirgin bir etki 
gözlenmemiştir. Ancak 30 mg/kg dozda sertralin ile birlikte ip yolla verilen 
10 mg/kg dozda L-NAME belirgin olarak hem anksiyolitik hem de anti 
depresan etki göstermiştir. Bu sonuçlar NO inhibisyonun sertralinin 
antidepresan ve anksiyolitik etkisini güçlendirdiğini göstermektedir. 
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 [P40] 

GLUTAMAT İLE OLUŞTURULAN NÖROTOKSİSİTEYE CENTRANTHUS 
LONGİFLORUS SUBSP. LONGİFLORUS'UN ETKİSİ 

Büyükokuroğlu ME1, Gepdiremen A2, Halıcı Z3, Düzenli S4, Güvenalp Z5, 
Demirezer LÖ6 
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Afyon 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Samsun 
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum 
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
Anabilim Dalı, Samsun 
5Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Erzurum 
6Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Ankara 
AMAÇ: Valerianların farmakolojik etkileri eski çağlardan beri bilinmekte 
olup günümüze kadar anksiyolitik ve sedatif olarak kullanıla gelmiştir. 
Valerianların GABAerjik ve adenozinerjik etkinliği artırdığı, aynı zamanda 
antioksidan özelliklerinin olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı Valerian 
ailesine ait olan ve anadoluda yaygın olarak bulunan Centranthus 
Longiflorus subsp. Longiflorus'un nöroprotektif etkilerini incelemektir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bir günlük yavru sıçanlardan serebellar granüler 
hücre kültürü hazırlandı ve Centranthus Longiflorus subsp. Longiflorus sulu 
ekstresi 5 farklı dozda hücre kültürü yapılmış olan flasklara eklendi. Bir 
gruba yalnızca glutamat verildi. Glutamat verildikten 16 saat sonra 
flasklara tripan mavisi eklendi, inverted ışık mikroskobu yardımıyla farklı 
odaklar sayılarak her bir grup için ölü/canlı hücre oranları belirlendi. 
BULGULAR: Yalnızca glutamat verilen flasklarda ölü hücre yüzdesi 37.39 
+/- 3.49 olurken, bu değer 50 mcg/ml için 22.97 +7- 2.84; 100 mcg/ml 
için 26.92 +/- 1.33; 250 mcg/ml için 19.03 +/- 1.92; 500 mcg/ml için 
16.72 +/- 1.66 ve 1000 mcg/ml için 24.89 +/- 2.79 oldu. 
SONUÇLAR: Centranthus longiflorus subsp. Longiflorus’un sulu ekstresinin 
bütün dozları glutamat ile oluşturulan nörotoksisiteyi anlamlı bir şekilde 
azalttı ve en etkili doz 500 mcg/ml oldu. 
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[P41] 

ENKEFALİNLERİN BEYİN KAN DOLAŞIMINA ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI HAKKINDA 

Hazar H 
Fargem A.Ş.,Düzce 
AMAÇ: Bu çalışmada, met-enkefalin, ley-enkefalin ve opioidlerin sentetik 
analogu nitroanalok tetrapeptidamidin beyin kan dolaşımına olan etkileri 
araştırılmıştır. Bu çalışmada, ayrıca Naloksonun opioidlerle oluşturulan 
hemodinamik değişikliklere etkisi de incelenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu çalışmada ağırlığı 200-250 gram olan Wistar 
siçanlarının (1.5 g/kg i.p. Üretan anestezisi) NTS'i (nükleus traktus 
solitaryus) içerisine enkefalinler(met-enkefalin 10-100 pg, ley-enkefalin 1 
ng ve sentetik enkefalin olan nitroanalok tetrapeptidamid 1-10 ng) ve 
onların antagonisiti olan Nalokson 10 ng dozunda enjekte edilerek 
hemodinamik (karotid arterin kateterizasyonu ve poligraf yardımı ile) 
değişikler izlenmiştir. 
BULGULAR: Araştırılan maddelerden met -enkefalin, ley-enkefalin ve 
nitroanalok tetrapeptidamid arteriyel tansiyonu ve kalbin çalışma hızını 
önemli şekilde artırmıştır.Araştırılan maddelerden 10 dakika önce 
uygulanan Nalokson, met-enkefalin, ley-enkefalin ve nitroanalok 
tetrapeptidamid tarafından oluşturulan hemodinamik değişikliklere reversibl 
şeklinde etki göstermiştir.Kontrol grupta ise Naloksonun etkisine benzer 
etki görülmemiştir. 
SONUÇLAR: Alınan sonuçlarla enkefalinlerin santral sinir sistemine presör 
etki gösterdiği ve bu presör etkinin Nalokson tarafından reversibl şeklinde 
inhibe edildiği tesbit edilmiştir. 
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[P42] 

5-ETOKSİ-2-(2-(MORFOLİNO)-ETİLTİO)-BENZİMİDAZOL'UN 
SEDATİF ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Hazar H1, Sağmanlıgil Özdemir H2 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Bolu 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Van 
AMAÇ: Bu çalışmada,BALB/C,C57BL/6 ve ırkı belirsiz 
faralerde,merkaptobenzimidazol türevi bir maddenin (5-Etoksi-2-(2-
(Morfolino)-Etiltio)-Benzimidazol) sedatif etkisi incelendi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu çalışmada 18-22 gram ağırlığında, aktif 
hareketli siyah fareler ( C57BL/6), pasif hareketli beyaz fareler (BALB/C) ve 
ırkı belirsiz fareler kullanıldı. deney grubuna araştırılan maddenin 0.001-
100.0 mg/kg dozlarının suda çözünmüş hali, kontrol gruba ise serum 
fizyolojik i.p. olarak uygulandı.Araştırılan maddenin sedatif etkisinin 
incelenmesinde Açık Saha Testi, Korazol ile antagonizm testi ve Tiopental 
sodyum ile oluşturulan uyku testi uygulanmıştır.Alınan sonuçlar Student-t 
testi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Araştırılan madde açık saha testinde, BALB/C ırkı farelerin 
aktivitesini yükseltti,ancak C57/BL/6 ırkı farelerin aktivitesini değiştirmedi. 
Ayrıca,ırkı belirsiz farelerde de bu maddenin hareket aktivitesini yükselttiği 
ve sedatif etki göstermediği belirlenmiştir.Böylece araştırılan maddenin 
sedatif etki göstermediği saptandı. Korazol ile antagonizm testinde, BALB/C 
ırkı ve belirsiz farelerde araştırılan maddenin Korazol'un yaptığı kasılmaları 
ve letal sonucu değiştirmediği gözlendi. 
SONUÇLAR: Merkaptobenzimidazol türevi bu maddenin, geniş bir doz 
aralığında, tipik trankilizanlara özgü olan sedatif etkiyi göstermediği, bu 
nedenle gelecekte güvenli ve seçkin bir ilaç olabileceği kanısındayız. 
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[P43] 

SİTALOPRAMIN PASİF-SAKINMA TESTİNDE ÖĞRENME-BELLEK 
FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Göçmez SS, Ulak G, Erden F, Tanyeri P, Yıldız F, Gacar N, Utkan T 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 
AMAÇ: Depresyonlu hastalarda düşünme ve konsantre olma kapasitesinin 
azalması ve bunun sonucunda öğrenme ve bellek gibi bilişsel fonksiyon 
bozukluklarının görülmesi nedeniyle, depresyon ve bellek bozuklukları 
arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, selektif 
serotonin reuptake inhibitörü (SSRİ) antidepresan bir ilaç olan sitalopramın 
sıçanlarda step-through pasif sakınma testinde öğrenme ve bellek üzerine 
etkilerinin araştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: bu çalışmada sitalopram (5, 10, 20, 50 mg/kg) 
veya serum fizyolojik sıçanlara intraperitoneal olarak ilk deneme 
(acquisition session) ‘den 60 dakika önce verilmiştir. Aletin aydınlık 
bölümüne bırakılan sıçanlar 300 sn süre ile izlenerek karanlık bölüme 
geçme süreleri ölçülmüştür. 2. deneme (retention session) bundan 24 saat 
sonra uygulanmıştır. Hayvanların lokomotor aktiviteleri de ölçülerek 
sitalopramın motilite üzerine etkileri değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: 1. gün karanlık bölüme geçiş süreleri, 2. günkü geçiş süreleri 
ile (retansiyon latansı) karşılaştırıldığında, sitalopramın (10, 20, 50 mg/kg) 
sıçanlarda pasif sakınma testinde retansiyon latanslarını belirgin olarak 
kısalttığı saptanmıştır(p<0.05), 
SONUÇLAR: Bulgular SSRİ antidepresan ilaçların öğrenme ve bellek 
bozukluğuna neden olabileceğini göstermektedir. 
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[P44] 

SİTALOPRAMIN YÜKSELTİLMİŞ ARTI LABİRENT TESTİNDE 
ÖĞRENME VE BELLEK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Mutlu O, Göçmez SS, Ulak G, Erden F, Yıldız F, Utkan T, Gacar N 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 
AMAÇ: Depresyonlu hastalarda öğrenme ve bellek gibi fonksiyon 
bozukluklarının görülmesi nedeni ile, depresyon tedavisinde sıklıkla 
kullanılan SSRİ grubu bir ilaç olan sitalopamın sıçanlarda yükseltilmiş artı 
labirent testinde öğrenme ve bellek üzerine etkisi araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Artı labirent testinde açık kollardan birinin ucuna 
bırakılan sıçanın, kapalı kollardan birine girerek orta hattı geçme süresi 
olarak bilinen geçiş süresi, öğrenme ve bellek indeksi olarak 
kullanılmaktadır. Bu süre, doğal sakınma davranışı nedeniyle ilk gün kapalı 
kolu öğrenen hayvanlarda, 2. gün kısalır. Sitalopram (5, 10, 50 mg/kg) 
veya serum fizyolojik intraperitoneal olarak verildikten 60 dakika sonra 1. 
seans (acquisation session), bundan 24 saat sonra da 2. seans (retantion 
session) uygulanmıştır. 
BULGULAR: 1. seansta sitalopram ve kontrol grubunda geçiş süresi 
arasında istatistiksel olarak fark bulunmazken, retansiyon seansında 
sitalopram (10 ve 50 mg/kg) geçiş süresini istatistiksel olarak önemli 
derecede uzatmıştır (p<0.05). 
SONUÇLAR: Bulgular sitalopramın yükseltilmiş artı labirent testinde 
öğrenme ve bellek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilediğini 
göstermektedir. 
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[P45] 

FLUOKSETİN TEDAVİSİ İLE ARTAN GABA DÜZEYİ OLUMLU BİR ETKİ 
Mİ? 

Küçükibrahimoğlu E, Terzioğlu B, Berkman K, Gören MZ 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Antidepresan ilaçlar, serotonin ve/veya noradrenalin düzeyini 
artırarak beyinde adaptif değişiklikler yaparak antidepresan etki gösterirler. 
Bu ilaçların bazı istenmeyen etkilerinin ortaya çıkış mekanizmaları da 
bilinmemektedir. İçinde, fluoksetinin de bulunduğu pek çok yeni 
antidepresan ilaçla yapılan tedavinin ilk 10 günü içinde intihar riskinin 
arttığı bildirilmiştir. Amino asit nörotransmitterlerinin intihar vakalarındaki 
rolleri araştırılmışsa da bu konu hakkında çok fazla çalışma yapılmamıştır. 
Anksiyete ve stresin regülasyonunda katılan, bir amino asit nörotransmitter 
olan, GABA’nın (γ-aminobütirik asit) intihar gibi trajik bir olaya katkıda 
bulunması muhtemel görünmektedir. Depresyonlu hastalarda, GABA 
aktivitesinin frontal kortekste azaldığı gösterilmiştir. İntihar kurbanlarının 
beyinlerinde yapılan kısıtlı sayıdaki post-mortem çalışmada, benzodiazepin 
bağlanma bölgesi açısından bazı bölgelerde (hipokampüs, amigdala) fark 
olmadığı bildirilmiştir. Diğer yandan GABA agonistlerinin, antidepresan etki 
gösterebildikleri de bilinmektedir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Birbiriyle çelişen bu bilgilere ışık tutmak 
amacıyla, akut (2,5 ve 5 mg/kg, intraperitoneal) ve kronik uygulanan 
fluoksetin tedavisinin (Prozac® oral solüsyon, 5mg/kg, 3 hafta), Sprague-
Dawley sıçanların (n=6-7/grup) beyin omurilik sıvılarında GABA düzeylerini 
göstermek üzere, intraserebroventriküler olarak yerleştirilen mikrodiyaliz 
problarıyla perfüzyon yapılmış (1 µl/dak), diyalizatlar gradyen elüsyonla 
“High Performance Liquid Chromatography” tekniğiyle floresan dedektörle 
analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Akut fluoksetin tedavisi 2,5 mg/kg dozunda 
intraserebroventriküler perfüzatlarda GABA düzeyini değiştirmezken, 5 
mg/kg dozunda [30-60] dakika örneğinde bazal düzeye göre farklı bir 
yükselme yapmıştır (p<0,05). Yirmibir gün boyunca 5 mg/kg dozunda oral 
yoldan uygulanan fluoksetin ise bazal GABA düzeyini 2 kat artırmıştır 
(p<0,05). 
SONUÇLAR: Bu nörokimyasal bulgular, fluoksetinin GABA düzeyini 
etkilediğini göstermekte ve GABA’nın fluoksetin tedavisindeki olumlu veya 
olumsuz etkilerinin pek çok klinik çalışma ile araştırılması gerektiğine işaret 
etmektedir. 



 196

[P46] 

MORFİN BAĞIMLI İZOLE KOBAY İLEUMUNDA NALOKSONLA 
OLUŞTURULAN YOKSUNLUĞA VENLAFAKSİNİN ETKİSİ 

Göçmez SS1, Utkan T1, Arıcıoğlu F2 
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
2Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
AMAÇ: Venlafaksin santral sinir sisteminde etkisini serotonin ve 
noradrenalin reuptake’ini inhibe ederek gösteren SNRİ grubu bir 
antidepresandır. Venlafaksinin morfin bağımlısı sıçanlarda morfin yoksunluk 
sendromunun semptomlarını baskılayabileceği bildirilmiştir. Bu çalışma 
morfin bağımlı izole kobay ileumunda naloksonla oluşturulan yoksunluk 
sendromuna venlafaksinin etkilerini araştırmak amacıyla planlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada erişkin erkek (300-400g) kobaylar 
kullanıldı. 24 saat aç bırakılan kobaylar servikal dislokasyonla dekapite 
edildi ve ileumları çıkarıldı. Tirod solüsyonu içinde yıkanıp 1 cm’lik 
segmentlere ayrıldı ve 1 g ön gerim verilerek organ banyosuna asıldı. 
İçerisinde 10-6 M morfin bulunan Tirod çözeltisinde %95 O2 ve %5 CO2 li 
ortamda 4 saat süre ile inkübe edildi. Bu sürenin sonunda 10-6 M nalokson 
eklendi ve alınan kontraktil yanıt o doku için yoksunluk kasılması olarak 
kabul edildi. Venlafaksin (10-6, 10-5, 10-4 M) farklı konsantrasyonlarda 
banyoya eklendi, 15 dakika sonra nalokson yanıtı tekrar edildi. Tüm 
sonuçlar günlük nalokson yanıtlarıyla karşılaştırılarak değerlendirildi. 
BULGULAR: Morfin bağımlı olmayan dokuda ne nalokson ne de venlafaksin 
bir yanıt oluşturdu. Morfin bağımlı ileuma nalokson uygulanması yoksunluk 
kasılmasına neden oldu. Oluşan kontraktil yanıt venlafaksin ile doza bağımlı 
bir biçimde inhibe oldu. 
SONUÇLAR: Böylece venlafaksinin morfin yoksunluk sendromunun 
semptomlarını baskılayabileceği in vitro olarak gösterilmiştir. 
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MORFİN BAĞIMLI İZOLE KOBAY İLEUMUNDA NALOKSONLA 
OLUŞTURULAN YOKSUNLUĞA NORHARMANIN ETKİSİ 

Göçmez SS1, Mutlu O1, Arıcıoğlu F2, Utkan T1 
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
2Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
AMAÇ: Endojen bir beta-karbolin bileşiği olan norharmanın madde 
bağımlılığı ile ilgili olabileceği ve sıçanlarda morfin yoksunluk sendromu 
belirtilerini baskılayabileceği öne sürülmektedir. Bu çalışma morfin bağımlı 
izole kobay ileumunda naloksonla oluşturulan yoksunluk sendromuna 
norharmanın etkilerini araştırmak amacıyla planlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada erişkin erkek (300-400g) kobaylar 
kullanıldı. 24 saat aç bırakılan kobaylar servikal dislokasyonla dekapite 
edildi ve ileumları çıkarıldı. Tirod solüsyonu içinde yıkanıp 1 cm’lik 
segmentlere ayrıldı ve 1 g ön gerim verilerek organ banyosuna asıldı. 
İçerisinde 10-6 M morfin bulunan Tirod çözeltisinde %95 O2 ve %5 CO2 li 
ortamda 4 saat süre ile inkübe edildi. Bu sürenin sonunda 10-6 M nalokson 
eklendi ve alınan kontraktil yanıt o doku için yoksunluk kasılması olarak 
kabul edildi. Norharman (10-6, 10-5, 10-4 M) farklı konsantrasyonlarda 
banyoya eklendi, 15 dakika sonra nalokson yanıtı tekrar edildi. Tüm 
sonuçlar günlük nalokson yanıtlarıyla karşılaştırılarak değerlendirildi. 
BULGULAR: Morfin bağımlı olmayan dokuda ne nalokson ne de norharman 
bir yanıt oluşturdu. Morfin bağımlı ileuma nalokson uygulanması yoksunluk 
kasılmasına neden oldu. Oluşan kontraktil yanıt norharman ile doza bağımlı 
bir biçimde inhibe oldu. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak norharmanın morfin yoksunluk sendromunun 
sempromlarını baskılayabileceği in vitro olarak gösterilmiştir. 
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EKOPLANAR MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (EP-MRI) 
YÖNTEMİNİN ZORUNLU YÜZDÜRME TESTİNDE ANTİDEPRESAN 
BENZERİ ETKİSİ 

Aksöz E1, Bilge SS1, Aksöz T2, Diren HB2, Çelik S1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
AMAÇ: EP-MRI beyin dokularına penetre olabilen, zayıf manyetik ve 
elektriksel alan güçlü bir MR görüntüleme yöntemidir. Bipolar depresyonlu 
hastalarda manyetik alan stimulasyonunun depresif fazda düzelme 
sağladığı bildirilmektedir (1). Bu çalışmanın amacı EP-MRI’nın 
depresyondaki etkisini bir hayvan depresyon modeli olan zorunlu yüzdürme 
testi’nde araştırmaktır 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada ağırlıkları 20-40 g arasında olan erkek 
fareler kullanıldı. EP-MRI grubunda, MRI (Siemens 1,5T Symphony, 
Almanya) cihazında baş koili içine yerleştirilen farelerin baş bölgesine 
ekoplanar manyetik uyarım uygulandı. Sham grubundaki hayvanlara 
manyetik uyarım uygulanmadı. Uygulamadan 30 dakika ve 24 saat sonra 
zorunlu yüzdürme testi’nde ölçümler yapıldı. Antidepresan etkinin pozitif 
kontrolü için imipramin (30 mg/kg, ip) kullanıldı. Tüm deney gruplarında 
ölçümlerden önce, lokomotor aktivite cihazı (Ugo Basile,7430-Varese, 
İtalya) kullanılarak motor aktivite ölçüldü. 
BULGULAR: EP-MRI uygulanan farelerin 30. dakika ölçümlerinde 
lokomotor aktivitede artış ve immobilite süresinde azalma gözlendi. 24. 
saat ölçümlerde ise lokomotor aktivitede değişiklik olmadan immobilite 
süresinde azalma saptandı. İmipramin verilen grupta hem lokomotor 
aktivitede hem de immobilite süresinde anlamlı olarak azalma görüldü. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, EP-MRI uygulamasının farelerde antidepresan 
benzeri etki oluşturduğunu göstermektedir. EP-MRI uygulamasının, tüm 
dokulardaki proteinlerin içinde bulunan protonların (H+ atomu) hareket ve 
dönüş yönünü etkilediği bilinmektedir. Bu olayın depresyonun 
patogenezinde yer alan nörotransmitter sistemlerini etkileyerek 
antidepresan benzeri etkiye neden olduğu düşünülebilinir. 
1. Rohan M, Parow A. Low-field magnetic stimulation in bipolar depression 
using an MRI-based stimulator. Am.J.Psychiatry, 2004;161, 93-98 
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30 VE 60 GÜNLÜK YAVRU WİSTAR SIÇANLARDA “KİNDLİNG” 

Çarçak N1, Gurbanova A2, Aker R2, Özdemir O1, Onat F2 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Kindling; düşük şiddette tekrarlayan elektriksel uyarılar ile ortaya 
çıkan nöbetlerle karakterize, sekonder jeneralize temporal lob epilepsi 
modelidir.Yetişkin hayvanlarda art arda, sık aralıklarla verilen elektriksel 
uyarılar (örn:15–30 dakika), kindling gelişimini yavaşlatmakta ya da 
durdurmaktadır. Yavru sıçanlarda ise sık aralıklarla verilen elektriksel 
uyarıların kindling gelişimini sağladığı bildirilmektedir. Bu çalışmada 
kindling gelişim sürecine yaşın ve uyarı aralığının etkisinin gösterilmesi 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada 30 ve 60 günlük erkek Wistar sıçanlar 
kullanılmıştır. Stereotaksik cerrahi yöntemle hayvanların bazolateral 
amigdalasına tek taraflı bipolar uyarı ve kayıt, kortekse ise kayıt elektrodu 
yerleştirilmiştir. İki günlük iyileşme döneminden sonra hayvanlar iki gruba 
ayrılmıştır; birinci grup 90 dakika, ikinci grup ise 20 dakika aralıklarla 2 
saniye süre ile 80 Hz,1 ms,400 mikroamper şiddetinde bir akımla 
uyarılmıştır. Uyarı öncesi ve sonrasında korteks ve amigdaladan 
elektroanselografi kaydı alınmıştır. Nöbet evresi Racine’in skalasına göre 
değerlendirilmiştir. Üç kez 5.evre nöbet geçiren hayvanlar “kindled” kabul 
edilmişlerdir. 
BULGULAR: : Tekrarlayan elektriksel uyarılar sonrasında 20 ve 90 dakika 
aralıklarla uyarılan gruplardaki bütün hayvanlar 5.evre nöbet geçirmiş ve 
“kindled” olmuşlardır. 20 dakika grubunda sıçanların 5.evre nöbet 
geçirmesi için gerekli olan ortalama uyarı sayısı 15,3 ± 3, 90 dakika 
grubunda ise 15,2 ± 1,3 olarak saptanmıştır. Gruplar arasında “kindling” 
gelişim sürecinde istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır. Sıçanların 
5.evre nöbet geçirdiklerinde, amigdaladan kaydedilen art-deşarj süreleri ise 
20 dakika grubunda 27.07 ± 3,7 sn, 90 dakika grubunda 34,52 ± 1,5 sn 
olarak saptanmıştır. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
SONUÇLAR: : Yavru sıçanlarda 20 ve 90 dakika aralıklarla verilen uyarılar 
“kindling” oluşturabilmekte, “kindling” evreleme süreci birbirine benzer 
olmakla beraber art-deşarj süreleri farklılık göstermektedir. 
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DİYABETİK FARELERDE PAROKSETİN VE FLUOKSETİNİN 
ANTİNOSİSEPTİF ETKİLERİNİN GLİSEMİYLE İLİŞKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

Kadıoğlu M1, Kesim M1, Duman E2, Ülkü C1, Muci E1, Kalyoncu Nİ1, Yarış E1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Ana Bilim Dalı, Trabzon 
AMAÇ: Periferik nöropati, diyabette önemli bir sorundur. Diyabetik 
hayvanlarda hipergliseminin hiperaljeziye neden olduğu yolunda deneysel 
bulgular literatürde bulunmaktadır. Diyabetik nöropatinin tedavisinde 
selektif serotonin re-uptake inhibitörü (SSRİ) ilaçlar analjezik yönleriyle 
klinikte kullanılmaktadır. SSRİ ilaçlar, ilaca özgü hiperglisemik veya 
hipoglisemik etkileriyle diyabette gliseminin kontrolunu güçleştirirken diğer 
yandan antinosiseptif etkinlikleri değişebilmektedir. Bu çalışmada, diyabetik 
farelerde paroksetin ve fluoksetinin antinosiseptif etkilerinin glisemi ile olan 
ilişkisi incelendi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Nondiyabetik ve streptozotosin (200 mg/kg; i.p.) 
ile diyabet oluşturulmuş farelerde, paroksetin (5, 10, 20 mg/kg; i.p.) ve 
fluoksetin (5, 10, 20 mg/kg; i.p.)’in antinosiseptif etkileri hot plate testiyle 
0, 15, 30 ve 60. dakikalarda test edildi. Ayrıca, diyabetik ve nondiyabetik 
farelerde, paroksetin (5, 10, 20 mg/kg; i.p.) ve fluoksetin (5, 10, 20 
mg/kg; i.p.)’in glisemiye etkileri 0, 15, 30, 60 ve 90. dakikalarda ölçüldü. 
İstatistiksel analizde Mann-Whitney U testi kullanıldı ve P<0,05 olduğunda 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Paroksetin ve fluoksetin diyabetik ve nondiyabetik farelerde 
hot plate testinde antinosiseptif etki gösterdi. Paroksetin, nondiyabetik 
farelerde glisemiyi 10 ve 20 mg/kg dozlarında 60 ve 90. dakikalarda 
anlamlı olmak üzere düşürdü. Fluoksetin ise glisemiyi 5 mg/kg dozunda 
sadece 15. dakikada anlamlı biçimde düşürürken 20 mg/kg dozunda 30 ve 
60. dakikalarda anlamlı olmak üzere yükseltti. Diyabetik farelerde 
paroksetin, 60 ve 90. dakikalarda anlamlı olmak üzere glisemiyi kullanıldığı 
tüm dozlarda düşürürken fluoksetin etkisizdi. 
SONUÇLAR: Her iki ilacın glisemi üzerine farklı yönde etkiler ortaya 
koyarken antinosiseptif etkilerinin değişmemesi, bu SSRİ ilaçların söz 
konusu etkilerinin glisemiyle korelasyon içinde olmadığını 
göstermektedir.Bu çalışma KTÜ Araştırma Projeleri Müdürlüğü’nce 
(2004.114.003.11) desteklenmiştir. 
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SIÇANLARDA LPS İLE OLUŞAN HİPOTERMİYE, HİPOTALAMİK 
DÜZEYDE SİKLOOKSİJENAZ-1 BAĞIMLI SELEKTİF BİR PGD2 ARTIŞI 
EŞLİK EDİYOR 

Usanmaz SE, Mamuk S, Akarsu ES 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klin. Farmakoloji ABD, 
Ankara 
AMAÇ: Sıçanlarda lipopolisakkarit (LPS) ile oluşan hipoterminin, 
siklooksijenaz-1 selektif inhibitör valeril salisilatla (VS) bloke edilebilmesi 
(1), yanıtın prostaglandin (PG) bağımlı olduğunu düşündürmektedir. 
Çalışmada, hipoterminin başlangıcında hipotalamusta, termoregülatuvar 
yönden önemi olan PGD2 ve PGE2nin düzey değişimlerini ve bu değişimler 
üzerine VSın etkilerini araştırdık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erişkin Wistar albino erkek sıçanların vücut 
sıcaklığı telemetrik yöntemle (Mini-Mitter) kaydedildi. LPS (E. coli O111:B4, 
250 mikrog/kg) intraperitoneal yolla enjekte edilerek 10 saatlik kayıtlar 
alındı. VS (20 mg/kg) cilt altına, LPS ile eş zamanlı olarak uygulandı. Diğer 
bir grup denek, LPS ve/veya ilaç uygulamasından 40 dakika sonra, baş 
bölgesine odaklanabilen bir mikrodalga uygulayıcısı (4,5 kWatt, 1,2 saniye; 
Toshiba) yardımı ile öldürülerek hipotalamus makrodiseksiyonu yapıldı. 
Hipotalamus örneklerinde, PGD2 ve PGE2nin floresan BrMMC (4-
Bromometil-7-metoksikumarin) türevlerinin düzeyleri, HPLC (Jasco) 
yöntemi kullanılarak ölçüldü (2). Kan örneklerinde, serum tümör nekrozis 
faktör-α (TNF-α) düzeyleri, ELISA (Biosource) yöntemiyle değerlendirildi 
(A.Ü.T.F. Etik Kurul onayı: 32-762). 
BULGULAR: LPS enjeksiyonundan 40 dakika sonra vücut sıcaklığı düşmeye 
başladı ve yaklaşık 180 dakika süren monofazik bir hipotermi (∆T: -2,12 ± 
0,2°C; 95. dakikada) gözlendi. VS bu yanıtı inhibe etti. Serum TNF-α 
düzeyleri ise dramatik olarak arttı (medyan: 19292 pg/ml). VS bu artışı 
önleyemedi. Hipotalamusta bazal PGD2 düzeyi 58 ± 5 pg/mg yaş doku 
ağırlığı iken, hipoterminin başlangıcında 272 ± 34 pg/mg yaş doku ağırlığı 
oldu. PGE2 düzeyinde artış olmadı. VS, PGD2 artışını tümü ile bloke etti. 
SONUÇLAR: Hipotalamik PGD2 sentezi, LPS ile oluşan hipoterminin 
başlangıç döneminde selektif olarak artmakta; artışa siklooksijenaz-1 
enzimi aracılık etmektedir. Bu durumda, endojen kriyojenik sinyalin (TNF-α 
gibi) hipotalamusta, sikloksijenaz-1 ve PGD-sentaz aktivasyonuna yol açtığı 
öne sürülebilir. 
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PAROKSETİNİN ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNDE CİNSİYET FARKININ 
ARAŞTIRILMASI 

Duman E1, Kadıoğlu M2, Kesim M2, Ülkü C2, Kalyoncu Nİ2, Yarış E2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Ana Bilim Dalı, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
AMAÇ: Antidepresan ilaçlarla tedaviye cevap açısından cinsiyet farkı 
olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Yapılan çalışmalarda erkeklere kıyasla 
kadınların trisiklik antidepresanlarla tedaviye daha az, selektif serotonin 
reuptake inhibitörleri(SSRİ) ile tedaviye daha iyi yanıt verdiği gösterilmiştir. 
SSRİ’ler analjezik yönleriyle kronik ağrı tedavisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ancak cinsiyet farkının SSRİ’lerin antinosiseptif 
etkinliklerini değiştirip değiştirmediği bilinmemektedir. Bu çalışmada potent 
bir SSRİ olan paroksetinin antinosiseptif etkinliğinin cinsiyete göre farklılık 
gösterip göstermediği farelerde hot-plate testi aracılığıyla araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Dişilerde bir gruba salin, diğer üç gruba sırasıyla 
paroksetin 1; 5 ve 10 mg/kg, intraperitoneal olarak verildi. Aynı protokol 
çerçevesinde erkek farelerden de deney grupları oluşturuldu. İlaç 
enjeksiyonundan hemen önce, 1 saat sonra ve 1,5 saat sonra hot-plate 
testi uygulandı. Hayvanın teste sokulduktan sonraki ilk zıplama ve/veya 
ayak yalama latensleri ölçüldü. Veriler % maksimum olası etki (Maximum 
Possible Effect) değerleri hesaplanarak, Mann-Whitney U testi ile 
istatistiksel olarak değerlendirildi ve P<0,05 olduğunda fark istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: %MPE değeri erkeklerde ağrı eşiğinin daha yüksek olduğunu 
gösterir biçimde dişilerden daha yüksek bulundu. Paroksetin 1 mg/kg 
dozunda her iki cinste de antinosiseptif etki göstermedi. Paroksetin 5 
mg/kg dozunda 60. dakikada her iki cinste de anlamlı antinosiseptif etki 
gösterirken; 90. dakikada bu anlamlılık erkeklerde kayboldu. Paroksetinin 
10 mg/kg dozundaki antinosiseptif etkisi her iki cinste, 60. ve 90. 
dakikalarda anlamlıydı. Bu antinosiseptif etkinlik hiçbir dozda ve hiçbir 
dakikada cinsiyet farkı göstermedi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular bize paroksetinin akut ağrıdaki antinosiseptif 
etkisinde cinsiyete göre farklılık bulunmadığını ancak ağrı eşiğinde erkekler 
lehine varolan farkı da kaldırdığını göstermektedir. 
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LORNOKSİKAM VE LORNOKSİKAM-NİTRİK OKSİDİN AKUT AĞRI 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

Şen S1, Dost T2, Aydın ON1, Temoçin S3, Oğurlu M1, Gürsoy F1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Aydın 
AMAÇ: Lornoksikam, non-selektif siklooksijenaz enzim inhibisyonu yapan 
non-steroid antienflamatuar (NSAI) ilaçlardandır. NSAI ilaçların nitrik oksit 
(NO) ile kombinasyonunun gastrointestinal yan etkileri azalttığı, analjezik 
etkiyi ise arttırdığı ya da değiştirmediği bildirilmektedir. Çalışmamızın 
amacı, lornoksikamın nitrogliserinle (NO prekürsörü) kombinasyonunun 
akut ağrı üzerine etkilerini araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmamızda Wistar türü erkek sıçanlar 
kullanıldı ve randomize olarak 5 gruba ayrıldı. Birinci gruba serum fizyolojik 
(n= 7, Grup K), ikinci gruba 1.3 mg/kg lornoksikam (n=8, Grup L-1), 
üçüncü gruba 1.3 mg/kg lornoksikam+1 mg/kg nitrogliserin (n=8, Grup 
LNO-1), dördüncü gruba lornoksikam 2.6 mg/kg (n=8, Grup L-2), beşinci 
gruba lornoksikam 2.6 mg/kg+1 mg/kg nitrogliserin (n=8, Grup LNO-2) 
intraperitoneal yolla verildi. Analjezimetre olarak tail-flick ve hot-plate testi 
kullanıldı. Tail flick testinde kontrol 3-5 sn. olacak şekilde radyan ısı 
ayarlandı ve cut-off zamanı 20 sn olarak alındı, hot plate ölçümünde ise ısı 
55°C’ye ayarlandı ve cut-off zamanı 60 saniye olarak alındı. İlk ölçümden 
sonra ilaç uygulandı ve ilaç sonrası ölçümler ilacın uygulanmasından 
sonraki 30,60 ve 90. dakikada yapıldı. Ölçümler % maksimum olası etkiye 
(%MPE) dönüştürüldü. 
BULGULAR: Gruplar arasında 30,60 ve 90. dakikada, hot-plate 
ölçümlerinde anlamlı farklılık izlenirken, tail-flick testinde anlamlılık 
bulunamadı. LNO-1'de diğer 4 gruba göre hot-plate testinin 30. dakikasında 
daha anlamlı değerler saptandı. Kontrol grubuna göre hot-plate testinin 30 
ve 60. dakikasında LNO-1'de artış saptanırken, 90. dakikasında kontrol 
grubuna göre L-1 ve LNO-1'de sürelerde uzama saptandı. L-1 ve LNO-
1'deki ölçümler, L-2 ve LNO-2'ye göre istatistiksel olarak daha anlamlı 
bulundu. 
SONUÇLAR: Lornoksikamın 1.3 mg/kg dozunun NO ile kombinasyonunun 
sağladığı analjezinin daha güçlü olduğu, lornoksikam dozunun 2.6 mg/kg’a 
çıkarılmasının analjezik etkiyi arttırmadığı sonucuna varıldı. 
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MERKAPTOBENZİMİDAZOL TÜREVİ 5-ETOKSİ-2-(2-(MORFOLİNO)-
ETİLTİO)-BENZİMİDAZOL'UN BEYİN MONOAMİN VE AMİNOASİT 
METABOLİZMALARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI HAKKINDA 

Hazar H 
Fargem A.Ş.,Düzce 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı merkaptobenzimidazol türevi 5-Etoksi-2-(2-
(Morfolino)-Etiltio)-Benzimidazol olan maddenin anksiyolitik etki 
mekanizmasında, monoaminler, onların metabolitlerinin ve aminoasitlerin 
rolünü araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu çalışmada Wistar ırkı sıçanlar(striatum, 
hipokampus ve frontal korteks) kullanıldı. Araştırılan madde 5 ve 15 mg/kg 
dozlarda i.p. olarak dekapitasyondan 30-60 dakika önce 
uygulanmıştır.Tayin için yüksek basınçlı likit kromatografi 
kullanıldı.Sonuçlar Student-t testi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Araştırılan maddenin, monoaminlerden noradrenalinin(NA) 
metabolizmasını etkilemediği, 5-hidroksi indol asetik asid (5-HIAA) ile 
Dopamin ve metabolitlerinin miktarını azalttığı, 5- hidroksi triptofan (5-
HTP) miktarını ise artırdığı(p değeri 0.05 ile 0.001 arasında) gözlendi. 
Ayrıca aspartat, glutamat, glisin ve taurin amino asitlerinin düzeyini 
değiştirmediği, ancak beynin her 3 bölümündede gama amino bütirik 
asit(GABA) düzeyini önemli şekilde azalttığı(p değeri 0.05 ile 0.01 arasında) 
saptandı. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak araştırılan maddenin anksiyolitik etki 
mekanizmasında dopaminerjik, serotoninerjik ve GABAerjik sistemlerin rolü 
olduğu ancak, adrenerjik sistemin rolü olmadığı belirlendi. 
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STRES VE NİTRİK OKSİTİN SIÇANLARDA REM UYKU 
YOKSUNLUĞUNA BAĞLI ANTİDEPRESAN AKTİVİTEYE ETKİLERİ 

Özek M, Bozkurt MM, Çakabay T, Eroğlu L 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa/İstanbul 
AMAÇ: Hızlı göz hareketi (“Rapid Eye Movement”-REM) uykusu ile 
depresyon arasındaki ilişki iki yönlü olup, bir yandan depresyonda REM 
uykusu bozuklukları görülürken diğer yandan da REM uykusu yoksunluğu 
(REM-y) antidepresan etki göstermektedir. Bu antidepresan etkinin 
mekanizmasında nitrik oksitin rolü giderek önem kazanmaktadır. Öte 
yandan REM-y’nun da bir stres etmeni olduğu öne sürülmektedir. Bu 
amaçla, REM-y'na bağlı antidepresan aktivite ile stres ve nitrik oksit sentaz 
inhibitörü L-NAME’nin etkileşimleri değerlendirilmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada 56 Wistar albino erişkin sıçan 
kullanıldı. Sıçanların yarısına 14 gün boyunca öngörülemeyen hafif stres 
uygulanırken diğer yarısı kontrol olarak kabul edildi. 15-17. günler tüm 
hayvanların yarısına 72 saatlik REM-y uygulandı. Yine bu 3 günlük sürede 
sıçanlara serum fizyolojik (1 ml/kg/gün) ya da L-NAME (50 mg/ml/kg/gün) 
intraperitoneal olarak verildi. Deneyin 18. gününde hayvanların 
"immobilizasyon süresi ile antidepresan etkinin" ters orantılı olduğu 
“Zorunlu Yüzme Testi”ndeki immobilizasyon süreleri ve lokomotor aktivite 
kafesindeki motor aktivite sayıları ölçüldü. Bulgular istatistiksel olarak tek 
yönlü ANOVA ve Dunnett testleriyle değerlendirildi. 
BULGULAR: Hem REM-y (p<0.01) hem de L-NAME (p<0.05) gruplarında 
zorunlu yüzme testindeki immobilizasyon süreleri kısaldı. Sadece stres 
uygulanan grupta değişiklik görülmezken, stresle birlikte REM-y ve/veya L-
NAME uygulanan gruplarda immobilizasyon süreleri anlamlı olarak azaldı 
(p<0.01). L-NAME uygulanan gruplardaki değerlendirmede REM-y'nun L-
NAME’nin immobilizasyon süresini azaltıcı etkisini güçlendirdiği (p<0.05) 
belirlendi. REM-y uygulanan gruplardaki analizde ise L-NAME uygulamasının 
immobilizasyon süresini daha da azalttığı (p<0.05) görüldü. Lokomotor 
aktivite sayılarında kontrole göre REM-y gruplarında anlamlı artışlar 
saptandı (p<0.01, p< 0.05). 
SONUÇLAR: Sonuç olarak REM yoksunluğunun oluşturduğu antidepresan 
etkide nitrerjik sistemin rolü olabileceği kanısına ulaşıldı. 
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NEPETA STRİCTA VAR. STRİCTA UÇUCU YAĞININ ANALJEZİK 
ETKİSİ 

Beis R1, Böcük H2, Türe C2, Aydın S1 
1Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fak., Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Eskisehir 
Anadolu Univ. Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Eskişehir 
2Anadolu Üniversitesi Fen Fak., Biyoloji Bölümü, Eskişehir 
AMAÇ: Bu çalışmada Nepeta stricta var. stricta uçucu yağının analjezik 
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu çalışmada karvakrolün analjezik etkisi ‘tail 
clip’ ve ‘tail immersion’(52.50C) testleri, her iki cinse ait fareler kullanılarak 
incelenmiştir. 
BULGULAR: Test maddesinin 0.3 mL/kg dozunda tail-immersion 
yönteminde etkisiz fakat mekanik aljezik uyarana karşı analjezik etkili 
olduğu bulunmuştur. 
SONUÇLAR: Nepeta stricta var. stricta uçucu yağının analjezik etkisinin 
bulunduğu, ayrıca yapılan bilgi taramalarının,ilk farmakolojik bulguların bu 
çalışmada yapıldığını göstermiştir. 
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SEREBELLAR GRANULAR HÜCRE KÜLTÜRÜNDE NMDA İLE 
İNDÜKLENEN NÖROTOKSİSİTEYE RUTHENYUM KIRMIZISI, 
NİMODİPİN VE DANTROLENİN ETKİLERİ 

Gepdiremen A1, Bakuridze K2, Düzenli S3 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
2Tiflis Tıp Üniversitesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Gürcistan 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
AMAÇ: Literatür bilgilerine göre ruthenyum kırmızısı’nın santral sinir 
sistemi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmada NMDA ile indüklenen 
nörotoksisite modelinde, L-tipi kalsiyum kanal blokeri nimodipin, 
endoplazmik retikulum kalsiyum salıverilme blokeri dantrolen ve 
mitokondriyal kalsiyum transport blokeri ruthenyum kırmızısı’nın olası 
koruyucu etkileri, tek tek ve kombinasyon şeklinde test edildi. Ayrıca, 
ruthenyum kırmızısı’nın kültüre edilmiş nöronlar üzerine direk etkileri de 
ardışık dozlarda denendi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 3 günlük sprague dawley sıçanlardan hazırlanan 
serebellar hücre kültürleri, DMEM besiyeri içerisinde 7-10 gün süre ile 
üretildi. Haftada 2 kez olmak üzere taze medyum ile değiştirilen flasklar, bu 
sürelerin sonunda farmakolojik ajanlarla muameleyi takip eden 16. saat 
sonunda dye-exclusion test yapılarak %0.4'lük tripan mavisi ile boyandı. 
Ölü hücrelerin populasyondaki oranları tespit edilerek, ANOVA ve 
independent samples t test ile değerlendirildi. 
BULGULAR: NMDA ile indüklenen bu toksik model üzerinde koruyucu etkisi 
en yüksek olan madde, ruthenyum kırmızısı olarak tespit edildi. Ancak 
ortamda NMDA olmaksızın kullanıldığında, ruthenyum kırmızısı’nın 
nörotoksik etki gösterdiği bulunmuştur. Dantrolen ve nimodipinin de NMDA 
toksisitesinde koruyucu etki profilleri gösterdiği tespit edildi. Adıgeçen 
maddeler kombinasyon halinde de test edildi. Ancak, hiçbir 
kombinasyonda, ruthenyum kırmızısı’nın tek başına oluşturduğu 
nöroprotektif potansiyele ulaşılamadı. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar bize ruthenyum kırmızısı’nın NMDA toksisitesinde 
parsiyel agonistik bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. 
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KARVAKROL YÜZDESİ FARKLI ORIGANUM ONITES L. UÇUCU 
YAĞININ ANALJEZIK ETKİSİ 

Aydın S1, Beis R2 
1Anadolu Üniv., Eczacılık Fak., Farmakoloji Ab.D., Eskişehir 
2Anadolu Üniv., Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi, (Bibam) 
Eskişehir 
AMAÇ: Bu çalışmada farklı yüzdelerde karvakrol oranlarına sahip O.onites 
L. ucucu yağının analjezik etkileri araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Karvakrol oranı düşük (%23) ve yüksek (%86) 
O.onites uçucu yağlarının analjezik etkisi ‘tail clip’ ve ‘tail 
immersion’(52.50C) testleri kullanılarak incelenmiştir. Deneylerde her iki 
cinse ait albino fareler kullanılmıştır. 
BULGULAR: Karvakrol oranı düşük olan O.onitel uçucu yağın (% 23) etkisi 
tail clip testinde düşük (% 4.6), karvakrol oranı yüksek olan test 
maddesinin (% 86) ise etkisinin yüksek olduğu (% 86.3) bulunmuştur. Tail 
immersion testinde ise herhangi bir etki gözlenmemiştir. 
SONUÇLAR: O.onites uçucu yağının sadece mekanik aljezik uyaranlar 
üzerinde analjezik etkili olduğu ve etkinin karvakrol miktarı ile doğru 
orantılı olarak arttığı anlaşılmıştır. Bileşiminde karvakrol bulunan 
karışımlarda santral etki ve analjezik etkinin gözleneceği beklenmelidir. 



 209

[P59] 

PERİFERAL ADRENERJİK VE İMİDAZOLİN RESEPTÖR AGONİSTİ 
UYGULANMASI SONRASI GÖRÜLEN ANALJEZİ VE TERMAL 
HİPERALJEZİK ETKİDE Α1 VE Α2 ADRENERJİK RESEPTÖRLERİN 
ROLÜ 

Doğrul A, Çoşkun İ, Uzbay İT 
GATA Tıp Fakültesi, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, T. Farmakoloji AD, 
Psikofarmakoloji Araştırma Ünitesi, 
AMAÇ: Primer afferent nöronlar ağrıyı inhibe eden ya da kolaylaştıran 
reseptörler içerirler. Adrenerjik α1 ve α2 reseptörler primer afferent 
nöronlarda bulunmaktadır. Bununla beraber, imidazolin reseptörlerinin 
periferal yerleşimi henüz net olarak gösterilememiştir. Bu çalışmada 
periferal olarak uygulanan adrenerjik ve imidazolin reseptör agonistlerinin 
termal ağrı eşiği üzerine etkilerini ve bu etkilerde α1 ve α2 reseptörlerin 
olası rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: İlaçlar farelerin (Bulb-C, erkek, 25-30 gram) 
kuyruk bölgesininin cilt altına 10 µl hacimde lokal olarak uygulandı. Termal 
ağrı eşiği tail flick testi ile ilaç verilmesinin öncesi ve sonrasında ölçüldü. Isı 
şiddeti analjezi ölçümlerinde 2-3 saniye ve hiperaljezi ölçümünde 7-9 
saniye olarak ayarlandı. 
BULGULAR: α2 reseptör agonisti klonidin (1, 3 ve 10 µg) ve imidazolin 
reseptör agonisti agmatin (3, 30 ve 50 µg) doza bağlı ve anlamlı bir 
analjezik etki oluşturdu. Buna zıt olarak, selektif olmayan α reseptör 
agonisti noradrenalin (1, 10 ve 30 µg) ile selektif α1 agonisti fenilefrin (1, 
10 ve 30 µg) uygulaması doza bağlı bir termal hiperaljezi oluşturdu. 
Klonidin (10 µg) ve agmatin (50 µg) ile oluşturulan analjezik etki selektif 
α2 reseptor antagonisti yohimbin (2.5 mg/kg, i.p) ön tedavisi ile bloke 
edilirken, selektif α1 reseptör antagonisti, prazosin (1 mg/kg, i.p.) etkisizdi. 
Buna karşın, noradrenalin (30 µg) ve fenilefrin (30 µg) ile oluşturulan lokal 
termal hiperaljezi prazosin (1 mg/kg, i.p.) ön tedavisi ile tamamen bloke 
edilirken, yohimbin uygulaması (2.5 mg/kg, i.p) etkisizdi. 
SONUÇLAR: Periferal olarak alfa-2 reseptörlerinin aktivasyonu analjezik 
etkiye yol açmakta, alfa-1 reseptör aktivasyonu ise termal hiperaljezik etki 
oluşturmaktadır. Imidazolin reseptör agonisti agmatin ise periferal olarak 
alfa-2 reseptör aracılı analjezik etki göstermektedir. 
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KANABİNOİDLER VE NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLAR 
(NSAİİ) ARASINDA ADDİTİF BİR ANTİNOSİSEPTİF ETKİLEŞİM 
BULUNMAKTADIR 

Ulugöl A1, Özyiğit F1, Yeşilyurt Ö2, Doğrul A2 
11Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Edirne 
2GATA Tibbi Farmakoloji AD, 06018, Etlik-Ankara 
AMAÇ: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla opioidlerin kombinasyonu ağrı 
tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kanabinoidler yeni bir analjezik 
ilaç grubu adayı olup, farmakolojik özellikleri opioidlere benzemektedir. 
Ancak kanabinoidlerin ağrı tedavisinde kullanımı, ciddi psikomimetik yan 
etkileri nedeniyle kısıtlı olacaktır. Ağrı tedavisinde ilaç kombinasyonunun 
hedefi, ilaçların tek başına kullanımlarına göre daha yüksek analjezik etki 
ve daha düşük yan etki oluşturulmasıdır. Bu çalışmamızda kanabinoidlerle 
nonsteroidal ilaçlar arasında analjezik etkileşimi incelemeyi amaçladık 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bulb-C, erkek, 25-30 gram fareler kullanıldı. 
Nosisepsiyon asetik asid (% 0.6) kıvranma ve tail flick testi kullanılarak 
değerlendirildi. Etkileşim izobol analiz yöntemi ile incelendi. Çalışmamızda 
kanabinoid reseptörleri CB1 ve CB2 agonisti, WIN 55, 212-2 ve potent bir 
nonsteroid antiinflamatuvar, ketorolac kullanıldı. İlaçlar cilt altına tek ya da 
kombine olarak uygulandı. 
BULGULAR: WIN 55, 212-2 ve ketorolak (1, 5 and 10 mg/kg.) asetik asit 
kıvranma testinde doza bağlı analjezik etki gösterdi. WIN 55, 212-2’ nin 
ketorolakla 1:1 sabit doz kombinasyonu additif bir analjezik etki ortaya 
çıkardı. Tail flick testinde WIN 55, 212-2 (1, 5 and 10 mg/kg) analjezik etki 
gösterirken, ketorolak (1, 5 and 10 mg/kg) etki göstermedi. WIN 55, 212-2 
(1, 5 and 10 mg/kg)’ nin ketorolakla (10 mg/kg) kombinasyonu tail-flick 
testinde WIN 55, 212-2’ nin analjezik etkisini değiştirmedi. 
SONUÇLAR: Sonuçlarımız inflamatuvar ağrı modelinde kanabinoidlerle 
nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar arasında additif bir etkileşim olduğunu 
göstermektedir. Kanabinoid NSAİİ kombinasyonu ağrı farmakoterapisinde 
yeni bir alternatif potansiyeli taşımaktadır. 
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AMİODARONUN ANTİ-EPİLEPTİK AKTİVİTESİ 

Özbakış Dengiz G1, Bakırcı A2 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Van 
AMAÇ: Epilepside, nöron düzeyinde eksitebilite Na+, Ca++, K+ ve Cl– 
iyonlarına karşı membran permeabilitesinin değişmesine bağlıdır. Bu 
yüzden, anti-aritmik bir ilaç olan ve kalp hücresinde Ca ++, K + ve Na + 
kanal blokajı yapan amiodaronun antiepileptik aktivitesini değerlendirmek 
istedik. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada 25-30 gr ağırlığında beyaz fareler 
kullanıldı. Çalışmanın bir grubunda kafein (300 mg/kg) ile diğer grubunda 
pentilentetrazol (PTZ-100 mg/kg) ile generalize tonik-klonik konvulsiyonlar 
oluşturuldu. (-) kontrol gruplarına distile su, (+) kontrol gruplarına 
diazepam (PTZ ile oluşturulan konvülsiyonlar için 0,5 mg/kg, kafein ile 
oluşturulan konvülsiyonlar için 5 mg/kg) ve diğer gruplara amiodaron (50 
mg/kg ila 200 mg/kg arası) tek doz i.p olarak enjekte edildi. 30 dk sonra 
tüm gruplara PTZ veya kafein (i.p.) enjeksiyonları yapıldı. Hayvanlarda ilk 
generalize tonik-klonik konvülsif atağın başlamasına kadar geçen süreler 
(latent periyod) ve ölüm zamanları saniye olarak ölçüldü, gruplardaki 
konvülsiyon oranları ve mortalite değerlendirildi. İstatistiksel analiz Student 
t-testi ve Fisher’in exact testi ile yapıldı. 
BULGULAR: PTZ modelinde amiodaron latent periyodları (p< 0.05) ve 
ölüm zamanlarını (75 mg/kg dozda p=0.048) uzattı. Amiodaron 
konvülsiyon oranlarını (p> 0.05) ve mortaliteyi azalttı (p<0.05), 150 
mg/kg dozda mortalite % 0 idi. Kafein modelinde yine latent periyodları 
(p< 0.05) ve ölüm zamanlarını (100 mg/kg dozda p=0.035) uzattı, ancak 
konvulsiyon oranlarını ve mortaliteyi etkilemedi. 
SONUÇLAR: Amiodaron her iki epilepsi modelinde de anti-epileptik aktivite 
göstermesine rağmen PTZ modelinde daha etkili olmuştur. PTZ 
nöbetlerinde özellikle nöron seviyesinde hücre içi Ca++ artışı, hücre dışı K+ 
artışı önemli olduğundan; amiodaronun, PTZ modelinde nöron hücresinde 
Ca++ ve Na+ ‘un hücre içine girişini, K+’un hücre dışına çıkışını 
engelleyerek anti-epileptik aktivite gösterdiğini düşünmekteyiz. 
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CRATAEGUS MONOGYNA MEYVELERİNDE ANALJEZİK AKTİVİTE 

Can ÖD1, Öztürk N2, Demir Ü3, Öztürk Y3 
1Anadolu Üniversitesi, Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırma Merkezi (BİBAM) 
26470 Eskişehir, Türkiye 
2Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
26470 Eskişehir, Türkiye 
3Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakolji Anabilim Dalı, 26470 
Eskişehir, Türkiye 
AMAÇ: Crataegus monogyna (Rosaceae), halk arasında alıç, yemişen, 
akdiken, ekşi muşmula, edran, geviş olarak da bilinen bir bitkidir. Bu 
bitkiden elde edilen çeşitli ekstreler Türkiye ve Almanya gibi Avrupa 
ülkelerinin yanı sıra Amerika’da da gıda takviyesi olarak 
pazarlanmaktadır.Alıç ağacının flavonoidler (hiperosid, kersetin, kersitrin, 
hiperin), flavon-C-glikozidler (viteksin, izoviteksin, orientin, izoorientin), 
kateşinler, aminler, triterpen saponinler, ve oligomerik prosiyanidinler 
taşıyan yaprak, çiçek ve meyveleri, kardiyovasküler sistem üzerindeki 
olumlu etkileri, nörosedatif özellikleri, antioksidan aktiviteleri ve düşük 
toksisiteleri nedeniyle yedi yüz yıldan beri halk arasında kullanılmaktadır. 
Diğer yandan yapılan literatür taramalarında bitkinin meyvesinin analjezik 
aktivitesi hakkında her hangi bir rapora rastlanmamıştır. Bu çalışmanın 
amacı Crataegus monogyna bitkisinin meyveleri kullanılarak hazırlanan 
ekstrenin analjezik aktivite açısından araştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu amaçla 28-38 g albino fareler ile mekanik 
aljezik stimulus uygulamak üzere “tail-clip” ve termal aljezik stimulus 
uygulamak üzere “tail-immersion” deneyleri yapılmıştır. Ekstrenin 10 mg/ 
kg, 100 mg/ kg ve 1000 mg/ kg (i.p) dozları denenmiştir. 
BULGULAR: “Tail clip” deneylerinde 10 mg/ kg, 100 mg/ kg ve 1000 mg/ 
kg dozlarında güçlü bir analjezik etki gözlenirken, “tail-immersion” 
deneylerinde hiçbir dozda istatistiksel olarak anlamlı bir analjezik etkiye 
rastlanmamıştır. Uygulanan dozlar akut toksisite açısından 
değerlendirildiğinde, ekstrenin LD50 değeri 1000 mg/ kg’ dan yüksek 
bulunmuştur. 
SONUÇLAR: Bu çalışma ile ülkemizde sıklıkla tüketilen Crataegus 
monogyna meyvelerinden hazırlanan ekstrenin analjezik aktivitesinin 
ortaya koyulmasının yanısıra söz konusu ekstrenin akut toksisite değerinin 
düşük olduğu ortaya koyulmuştur. Yan etkisi düşük ve güvenilir analjezik 
ilaçlara duyulan ihtiyaç açısından bakıldığında, konu daha ileri düzeyde 
araştırmalara açıktır. 
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[P63] 

CRATAEGUS MONOGYNA TOHUMLARINDA ANKSİYOLİTİK AKTİVİTE 

Demir Ü1, Can ÖD2, Öztürk N3, Bektaş N2, Öztürk Y1 
1Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 26470 
Eskişehir, Türkiye 
2Anadolu Üniversitesi, Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırma Merkezi (BİBAM) 
26470 Eskişehir, Türkiye 
3Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
26470 Eskişehir, Türkiye 
AMAÇ: Rosaceae familyasına ait olan Crataegus monogyna’ nın meyve, 
yaprak ve çiçeklerinin kardiyovasküler sistem üzerine olumlu etkileri, çiçek 
ve meyve ekstrelerinin santral sinir sistemi üzerindeki sedatif etkileri çeşitli 
çalışmalarda rapor edilmiştir. Yapılan literatür taramalarında Crataegus 
monogyna’ nın yaprak, çiçek ve meyveleriyle ilgili birçok rapora 
rastlanmasına rağmen tohumlarıyla yapılan herhangi bir çalışmaya veya 
bildirilen farmakolojik bir aktiviteye rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı 
Crataegus monogyna bitkisinin tohumlarından hazırlanan ekstrenin 
farelerde keşif davranışı üzerine etkilerinin incelenmesidir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu çalışma için keşif davranışlarının bağımsız 
ölçümlerine olanak sağlayan ve kemirgenlerde anksiyete durumunu test 
etmek için kullanılan Hole-board cihazı (No.6650, Ugo Basile, Varese, 
Italya) ile deney yapılmıştır. 28-38 g albino farelere tohum ekstresinin 10 
mg/ kg, 100 mg/ kg ve 1000 mg/ kg (i.p) dozları verilmiş ve hole-board 
cihazı yardımıyla deliklere baş daldırma sayıları ölçülmüştür. 
BULGULAR: İstatistiksel değerlendirme sonucunda 100 mg/ kg ve 1000 
mg/ kg dozları uygulanan farelerde baş daldırma sayısının kontrollere göre 
anlamlı ölçüde düştüğü saptanmıştır. Sonuçlar anksiyolitik özelliği bilinen 
bir madde olan Diazepam (2 mg/kg) ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 
SONUÇ: Günümüzde çeşitli psikolojik rahatsızlıklıkların tedavisinde 
kullanılmak üzere, santral sinir sistemi üzerine etki gösteren etken 
maddelere ilişkin araştırmalar sürdürülmektedir. Beklenen farmakolojik 
aktiviteyi gösteren etken maddelerin doğal kaynaklı ve kolay elde edilebilir 
olması, yan etki potansiyelinin düşük olması yapılan çalışmalara ayrıca 
önem kazandırmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye florasında sıklıkla rastlanan 
bir bitki olan Crataegus monogyna ‘nın tohum ekstresinin anksiyolitik etkisi 
ortaya koyulmuştur. Çalışma söz konusu ekstrenin psikotrop etkinlikleri 
hakkında daha detaylı çalışmalara açıktır. 
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[P64] 

OPİOİD ANALJEZİSİNDE SPİNAL 5-HT7 RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ 

Doğrul A, Seyrek M 
GATA, Tibbi Farmakoloji AD, 06018 Etlik-Ankara 
AMAÇ: Sistemik olarak uygulanan opioidlerin antinosiseptif etkilerinin 
spinal kesi sonrası azalması, supraspinal yapılardan spinal bölgeye inen 
inici yolakların sistemik opioid analjezide önemli rolü olduğunu 
göstermektedir. Spinal serotonin deplesyonu morfinin analjezik etkisini 
ortadan kaldırmaktadır. Daha önceki çalışmamızda sistemik kanabinoid 
analjezide 5-HT7 reseptörlerinin çok önemli olduğuna dair bulgular elde 
etmiştik. Opioid ve kanabinoidlerin analjezik etki profilleri birbirine 
benzemekte ve kombinasyonu additif bir analjezik etkiye yol açmaktadır. 
İki grup ilaçta aynı inici sistemi aktive edebilir. Bu çalışmamızda spinal 5-
HT7 reseptörlerinin sistemik morfin analjesine olan olası katkılarını 
araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bulb-C erkek fareler (25-30 gr) kullanılmıştır. 
Analjezi, tail-flick ve hot plate testleri ile değerlendirilmiştir. Morfin (1, 5 ve 
10 mg/kg) sistemik olarak ciltaltına ve selektif 5-HT7 reseptör antagonisti, 
SB-269970 (10 µg)intratekal yoldan verilmiştir. 
BULGULAR: Sistemik morfin tail-flick ve hot plate testlerinde doza bağlı 
antinosiseptif etki oluşturmaktadır. İntratekal SB-269970 (10µg) tek başına 
etki oluşturmazken, ön tedavisi sistemik morfinin analjezik etkisini 
tamamen bloke etmiştir. 
SONUÇLAR: Sistemik uygulanan opioidlerin analjezik etkilerinde inici 
serotonerjik sistem ve spinal 5-HT7 reseptörler önemli rol oynamaktadır. 
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[P65] 

VAGAL SİNİR STİMÜLASYONUNUN SIÇAN HİPOKAMPAL NÖRONAL 
AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİLERİ 

Aksöz E, Sara Y, Onur R 
Farmakoloji Ab.D., Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Sıhhıye, Ankara, 
06100 
AMAÇ: Vagal sinir stimulasyonu (VSS) ilaca yanıt vermeyen epilepsi 
hastalarında kullanılmaya başlanmış yeni bir tedavi yöntemidir. Alzheimer, 
depresyon ve migren gibi diğer birçok hastalıkların tedavisinde de 
denenmektedir. VSS’nun normal insan ve hayvan elektroensefalografi 
kayıtlarında aktivite değişikliklerine neden olduğu gösterilmiştir. VSS’nun 
lokus serulousda nöronal deşarj frekansında artışa yol açtığı ve nöbetleri 
sonlandırmada etkili olabilmesi için noradrenerjik inervasyonun intakt 
olması gerektiği bildirilmiştir. VSS’nun antikonvülzif etki mekanizması 
henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada hipokampal elektriksel 
aktivite üzerine VSS’nun meydana getirdiği değişiklikler üzerinden, VSS 
etki mekanizmasının aydınlatılması amaçlanmaktadır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçanlar, üretan aneztezisi altında, stereotaksik 
olarak yerleştirilen elektrotlar ile fimbria/komissürden elektriksel olarak 
uyarıldılar (15-20V, 0.1ms, 0.1Hz) ve hipokampal CA1 piramidal tabakadan 
alan cevapları kayıt edildi. VSS’nun (15-25V, 0.2ms, 20Hz, 3s) alan cevabı 
üzerine etkileri, EPSP eğimi, “population spike” (PS) amplitudü ve çift 
“pulse” depresyonda (ÇPD) oluşturduğu değişiklikler üzerinden incelendi. 
BULGULAR: VSS, PS amplitudlerinde ve EPSP eğimlerinde belirgin 
azalmaya neden oldu. Çift “pulse” deneylerinde 20-80ms aralığında ikinci 
alan cevabında depresyon, 100 ms ve daha uzun aralıklarda fasilitasyon 
gözlendi. VSS, 20-50ms aralığında depresyonu belirgin olarak artırdı, diğer 
aralıklarda değişikliğe yol açmadı. Tüm VSS etkileri 60s içinde tamamiyle 
kayboldu. Konvülsif bir ajan olan pentilentetrazol uygulaması (40-60 
mg/kg, iv) ile oluşturulan "multiple PS"lar üzerine VSS’nun belirgin bir 
etkisi saptanmadı. 
SONUÇLAR: Çift “pulse” depresyonun GABAerjik internöronal aktiviteyle 
ilişkili olduğu bilinmektedir. VSS’nun ÇPD’u artırması, VSS’nun internöronal 
aktiviteyi artırdığına işaret etmektedir. EPSP eğimi, presinaptik 
nörotransmiter salıverilmesi ile doğru orantılıdır. PS amplitüdlerindeki 
belirgin azalma, VSS’nun hipokampus piramidal nöronlarında eksitabiliteyi 
azaltığını ve buna ilaveten presinaptik salıverilmeyi de azaltarak 
konvülsiyon eşiğini yükseltiğini düşündürmektedir. 
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[P66] 

GABAPENTİN'İN FARELERDE ANALJEZİK ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

Kılıç FS1, Sırmagül B1, Yıldırım E1, Öner S2, Doğan AE1, Kaygısız B1, Erol K1 
1Osmangazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı. 
ESKİŞEHİR 
2Osmangazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı. 
ESKİŞEHİR 
AMAÇ: Son yıllarda bir antiepileptik olan gabapentin’in analjezik etkisinin 
de var olabileceği, özellikle nöropatik ağrı sendromlarında yapılan klinik 
çalışmalarla gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada deneysel olarak 
gabapentin’ in analjezik etkisinin olup olmadığı, bu etkinin santral veya 
periferik oluşu ve etki mekanizmasında serotonerjik, nitrerjik, ve 
opiyaterjik yolağının rolünü fareler üzerinde araştırmak istedik. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Gabapentin 10, 30, 100 mg/kg, dozlarda i.p 
yolla verildi. Daha sonra 30 mg/kg dozda gabapentin ile birlikte, 
siproheptadin (2ug/kg) /kg) L-NAME (100mg/kg), L-Arginin (100mg/kg), 
ve Naloxon (1mg/kg) birlikte verilerek sonuçlar karşılaştırıldı.Gruplardaki 
ilaçlar, intraperitoneal olarak verildikten 1 saat sonra, farelere hot plate, 
tail clip, tail flick testleri uygulanarak santral; asetik asit testi ile periferik 
antinosiseptif etkiler değerlendirildi.İstatistik değerlendirmede; Tail Clip, 
Tail Flick ve Hot Plate için Kruskal-Wallis tek yönlü ANOVA ; Asetik asit ile 
yapılan kıvranma testi için ise tek yönlü ANOVA yapıldı. 
SONUÇLAR: Gabapentin ve Siproheptadin periferik yolla antinosiseptif etki 
göstermiş olup, siproheptadin gabapentinin  santral antinosiseptif etki 
göstermesini sağlamış, ancak periferik antinosiseptif etkisini azaltmıştır. 
Nalokson gabapentinin santral ve periferik etkilerini değiştirmemiştir. L-
arginin, gabapentinin periferik antinosiseptif etkisini azaltmış, L-NAME ise 
santral antinosiseptif etki göstermesini sağlamış, ancak periferik etkiyi 
değiştirmemiştir. 
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[P67] 

GENEL AMAÇLI AKSİYON POTANSİYELİ ANALİZ YAZILIMI 

Aksöz E, Sara Y, Onur R 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Sıhhıye, Ankara 
AMAÇ: Uyarılabilir dokulardan gelen biyoelektriksel sinyallerin alınması ve 
bilgisayara kaydedilmesi için çeşitli “data acquisition” cihazları 
kullanılmaktadır. Bu cihazlarla birlikte kullanılan yazılımlar çoğu zaman 
verilerin ayrıntılı analizi için yeterli olmamaktadır. Bu yazılımlar verileri 
kendilerine özgü bir dosya uzantısıyla kaydetmekte ve işlemektedir. 
Elektrofizyolojide çok çeşitli sinyallerin analizi için programlara gereksinim 
olmakla beraber, membran potansiyeli, spontan veya uyarılmış sinaptik 
aktivite ve özellikle aksiyon potansiyellerinin değişik parametrelerinin analiz 
edilebilmesi önem taşır. Elektrofizyolojik deneylerde en sık kullanılan 
programlardan biri olan Axoscope (Axon Ins.) aksiyon potansiyeli 
karakteristiklerini incelemek için yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla, 
laboratuvarımızda elde ettiğimiz deneysel verilerin analiz edilmesini 
sağlayan bir yazılım geliştirdik. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Analiz programı MATLAB(Mathworks) 
matematiksel programlama ortamında yazılmıştır ve Axoscope ile 
kaydedilen verileri Matlab ortamına aktararak analiz edilmesini 
sağlamaktadır. 
BULGULAR: Bu yazılım aksiyon potansiyeline ait amplitüd, % 10-90 
yükselme hızı (rise time), ½ sönme hızı (decay time), istirahat membran 
potansiyeli, dV/dt, aksiyon potansiyeli devam süresi 20-50-90 (APD 20, 50, 
90) ve “overshoot” gibi parametrelerin hızlı ve güvenilir analizinde 
kullanılabilir. Programda, kaydedilen aksiyon potansiyelleri bir pencere 
içinde görüntülenmekte ve analiz edilmesi istenen kayıtlar 
seçilebilmektedir. 
SONUÇ: Yazılım her ne kadar nöronal aksiyon potansiyeli ölçümü için 
geliştirilmiş olsa da bu yazılım ile kardiyak, çizgili kas aksiyon 
potansiyellerini, ve “twitch” gibi kasılma verilerini de analiz etmek 
mümkündür. Program analiz edilen tüm parametreleri, bunların 
ortalamasını, standart sapma ve standart hatasını hesaplayarak unicode 
text dosyasına veya Microsoft Excel dosyasına aktarabilmektedir. 
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[P68] 

LİTYUM-PİLOKARPİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL EPİLEPSİDE 
MİTOKONDRİYAL ATP DUYARLI K+ KANAL AÇICISI DİAZOKSİDİN 
ETKİSİ 

Tezcan A, Gök Ş, Vural K 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Manisa 
AMAÇ: Mitokondriyal ATP duyarlı K+ (mitoKTAP) kanal açıcılarının nöronal 
koruyucu etkisi özellikle beyin iskemi modellerinde gösterilmiştir. Bu 
çalışmada lityum ve pilokarpin ile oluşturulan epilepsi modelinde 
mitokondriyal ATP duyarlı K+ kanal (mitoKATP) açıcısı diazoksid’in 
konvülsiyon şiddeti üzerine etkisi araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Kontrol sıçanlara (n=18) lityum (3mEq/kg, i.p.) 
verildikten 24 saat sonra pilokarpin (40 mg/kg, i.p.) uygulandı. Sıçanlar 2 
saat boyunca konvülsiyon şiddet skoru, status epileptikus insidensi ve 
latens süre açısından izlendi. Deneyi izleyen 2 saat boyunca ölüm oranları 
saptandı. Diazoksid (5, 10, 20 mg/kg, i.p., n=10) pilokarpin verilmeden 30 
dakika önce uygulandı. Seçici bir mitoKATP kanal blokörü olan 5- 
hidroksidekonoat (5-HD) diazoksid tedavisinden 10 dakika önce uygulandı. 
BULGULAR: Diazoksid (5 mg/kg) ile tedavi edilen sıçanlarda konvülsiyon 
şiddet skoru kontrol grubuna göre anlamlı derecede azaldı (Kontrol: 4,9 ± 
0.2; Diazoksid: 3.7 ± 1,1 p <0.01). Bu ilaç 10 ve 20 mg/kg dozlarda 
uygulandığında konvülsiyon skorunda azalma olmasına rağmen istatistiksel 
anlamlılık bulunmadı (sırasıyla; 4 ± 1, 4,3 ± 0,8). Kontrol sıçanların 
tümünde status epileptikus oluşurken diazoksid (5mg/kg) ile tedavi edilen 
sıçanlarda bu oran % 40 bulundu (p<0.01). Diazoksidin (5mg/kg) 
konvülsiyon şiddetini düşürücü etkisi 5- HD (20 mg/kg, i.p., n=10) 
tarafından tamamen ortadan kaldırıldı. Latens ve ölüm oranı açısından 
gruplar arasında fark bulunmadı. 
SONUÇLAR: Bulgularımız sıçanlarda mitoKATP kanal açıcısı diazoksidin 
lityum-pilokarpin ile oluşturulan epilepsiye karşı koruyucu etkisinin 
olduğunu göstermektedir. 
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[S11] 

İNSAN SAFRA KESESİNDE RHO-KİNAZ ENZİM EKSPRESYONU VE 
KONTRAKTİL AKTİVİTEDEKİ ESASLI ROLÜ 

Büyükafşar K1, Akça T2, Tiftik RN1, Şahan Fırat S1, Aydın S2 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin 
AMAÇ: Rho-kinaz enzimi (ROCK) düz kas hücrelerinde Ca2+ 
duyarlaşmasını indükleyen kontraktil bir proteindir. Çeşitli düz kasların 
fonksiyonel cevaplarına katkısı araştırılmış olmasına rağmen, insan safra 
kesesindeki rolü incelenmemiştir. 
YÖNTEM: Bu amaçla, ROCK proteininin safra kesesi homojenatlarında 
ekspresyonu Western blot ile incelendi. Ardından ROCK’a spesifik inhibitör 
olan Y-27632’nin, elektriksel saha stimülasyonu (ESS, 60 V, 0.5 ms, 2, 4, 
8, 16 Hz, 20 sn, 2 dk aralıklarla), kolesistokinin (CCK, 10-8 M), karbakol 
(10-6-10-5 M) ve potasyum klorür (KCl, 25-50 mM) ile indüklenen 
kontraktil yanıtlara etkisi araştırıldı. Genel Cerrahi AD’dan temin edilen 
safra keselerinden boylamasına 2-3 mm x 3-4 cm ebatlarında şeritler 
hazırlandı ve Krebs solüsyonu içinde, sıcaklığı 37 oC’da sabit, %95 O2+% 5 
CO2 ile sürekli gazlandırılan organ banyolarında iki platin elektrod arasında 
1 g ön yükle asıldı. Doku yanıtları, izometrik transdüsırlar yardımıyla veri 
kaydedici ortama aktarıldı. Kastırıcı ajanlarla 1. ve 2. seri kasılmalar 
oluşturuldu. Y-27632, iki seri arasında (45 dk) uygulandı. Tonik cevaplar 
üzerine ise kümülatif uygulandı. İstatistiksel değerlendirmeler için ANOVA 
ve Bonferroni post hoc testi kullanıldı. 
BULGULAR: Y-27632 (10-5 M), ESS, CCh ve KCl ile oluşturulan kasılmaları 
belirgin olarak baskıladı. Ayrıca, CCK-8 ile ön kastırılmış dokuları doza 
bağımlı olarak gevşetti. Y-27632’nin pEC50 değeri 5.73±0.12 M idi. 
Western blot analizi sonucunda insan safra kesesi düz kasının Rho-kinaz 
enzimini (ROCK-1, ROCK-2) eksprese ettiği görüldü. Sonuç olarak, ROCK 
safra kesesi düz kasında yoğun olarak eksprese edilmektedir ve dokunun 
kontraktil cevaplarına önemli katkı sağlamaktadır. 
Bu çalışma Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını 
Ödüllendirme Programı tarafından desteklenmiştir (TÜBA-GEBİP, 2002-1-
5). 
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 [SP22] 

İZOLE TAVŞAN MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE 
NİKOTİNİN ETKİSİ: SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİNİN ROLÜ. 

Özger İlhan S, Sarıoğlu Y, Vural İM, Barun S, Dileköz E, Ercan ZS 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Fare ve kobay vas deferensinde nikotin, elektriksel alan uyarısına 
bağlı noröjenik kasılmaların gücünde geçici bir artışa neden olduğu ve 
eksitatör kavşak potansiyelinin amplitüdünde ve spontan eksitator kavşak 
potansiyellerinin frekansını arttırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, nikotinin 
nöronal nikotinik asetilkolin reseptörleri(nAChR) aracılığı ile oluşturduğu 
geçici nörojenik kasılmalar üzerindeki etkisinin araştırılması ve hidrojen 
peroksit(H2O2), katalaz ve süperoksitdismutaz(SOD)’un katkısının olup 
olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Tavşan mide fundusu üzerindeki mukoza 
tabakası sıyrılarak longitüdinal şeritler hazırlandı. Elektriksel Alan 
Uyarısı(EAU) için dokular iki platin elektrod arasına asıldı. Dokulara değişik 
frekans ve voltajlar altında EAU yapılarak kasılma cevapları elde edildi. 
Uygun parametreler 60V, 8-32Hz., 1ms. olarak 120 saniyede bir 5s süre ile 
uygulandı. Deneylerde H2O2 ve SOD ortama eklenirken, katalazda ise 
banyo ortamı değiştirildi. 20dk inkubasyondan sonra nikotin eklendi ve 
nikotine ait kasılma cevapları tekrar edildi. 
BULGULAR: EAU kasılma cevaplarının konsantrasyon bağımlı olarak 
atropin(10-8-10-6M)’le azalması, neostigmin(10-6-10-5M)’le artması ve 
bupivakain(10-5M) ile uyarıların azalması gözlenen bu cevapların kolinerjik 
sinirlerin aktivasyonuna bağlı olduğunu gösterir. Kadmiyum sülfat(10-4M) 
presnaptik sinir ucunda kalsiyum girişini önleyerek nörotransmitter 
salıverilmesinin inhibisyonuna ve uyarıların azalmasına neden olmaktadır. 
Nikotin(10-6-10-4M) konsantrasyon bağımlı olarak EAU kasılma cevaplarını 
arttırdı. H2O2(10–7-10–5M) düşük konsantrayonlarda nikotin cevaplarını 
etkilemezken, yüksek konsantrasyonda(10–4M) nikotine ait kasılma 
cevaplarını azalttı. Katalaz(1500Ü/ml-1000Ü/ml) yüksek konsantrasyonda 
nikotin kasılma cevaplarını etkilemedi, düşük 
konsantrasyonda(500Ü/ml)nikotinin farklı konsantrasyonlarındaki etkisini 
azalttı veya arttırdı. SOD(75Ü) cevapları etkilemedi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular tavşan mide fundusu düz kasında nikotinin, 
elektriksel alan uyarısına bağlı noröjenik kasılmaların gücünde neden 
olduğu geçici artışın kolinerjik aşırım üzerinden gerçekleştiğini ve yüksek 
konsantrasyonlarda H2O2 cevabı azaltırken, katalazın konsantrasyona 
bağımlı arttırıcı veya azaltıcı etkilerinin olması serbest oksijen radikallerinin 
bu mekanizmaya katkıda bulunduğunu göstermektedir. 
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 [P69] 

TİMOL, KARVAKROL, ORTO- VE META-KREZOL'UN MİDE FUNDUS 
ÜZERİNDE KOLİNERJİK KASILMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Duman S1, Aydın S2, Öztürk Y1 
1Anadolu Univ. Eczacilik Fak. Farmakoloji Ab.D Eskisehir 
2Anadolu Univ. Bitki Ilac ve Bilimsel Arastirmalar Merkezi (Bibam), Eskisehir 
AMAÇ: Bu çalışmada izole sican mide fundus uzerinde timol, karvakrol, 
orto- ve meta-krezol'un 3 farklı dozda asetilkolin kasılmaları üzerindeki 
etkileri ve bu etkiler üzerinde çeşitli antagonistlerle etkilesmeleri 
araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Ticari olarak elde edilen timol, karvakrol, orto-
krezol ve meta-krezol kullanılmış, asetilkolin cevapları ile test edilen 
maddelerinin izole sıçan mide fundusundaki kolinerjik kasılmalar üzerindeki 
etkisi izole organ banyosu yöntemleriyle test edilmiştir. 
BULGULAR: Test maddelerinin hepsinin kolinerjik kasılmalar üzerinde 
inhibitör etkili olduğu gözlenmiştir. En az etkili bileşiğin karvakrol olduğu 
bulunmuştur. 
SONUÇLAR: Gözlenen etkiler arasında en az etkili bilesigin karvakrol, en 
fazla etkili bilesigin ise orto-krezol oldugunun deneylerimizde gözlenmiş 
olması, sıçan mide fundus uzerindeki kolinerjik kasilmalara etkili olan 
molekullerin yapılarında izopropil grubu taşımalarının önemli olduğunu 
göstermiştir. Dolayısıyla izopropil grubunun ilaç etkisi açısından onemli bir 
grup olduğu, kalsiyum cevaplarının aksine, etkinin azalmasına neden 
olabildiği sonucuna varılmıştır. 
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[P70] 

İZOLE TAVŞAN MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE 
NİKOTİNİN ETKİSİ: NİTRİK OKSİT VE PROSTOGLANDİNLERİN 
ROLÜ. 

Özger İlhan S, Vural İM, Sarıoğlu Y, Barun S, Dileköz E, Ercan ZS 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Nikotinin nöronal nikotinik asetilkolin reseptörlerini (nAChR) 
etkileyerek norötransmitter salıverilmesini arttırdığı bilinmektedir. Fare ve 
kobay vas deferensinde nikotin, elektriksel alan uyarısına bağlı noröjenik 
kasılmaların gücünde geçici bir artışa neden olduğu gösterilmiştir. Bu 
çalışmada tavşan mide fundusu düz kasında elektriksel alan uyarısının 
oluşturduğu nörojenik kasılmalar üzerinde nikotinin etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Tavşan mide fundusu üzerindeki mukoza 
tabakası sıyrılarak longitüdinal şeritler hazırlandı. Elektriksel Alan 
Uyarısı(EAU) için dokular iki platin elektrod arasına asıldı. Dokulara değişik 
frekans ve voltajlar altında EAU yapılarak kasılma cevapları elde edildi. 
Uygun parametreler 60V, 8-32 Hz., 1ms. Olarak 120 saniyede bir 5s süre 
ile uygulandı. Deneylerde etkisi incelenecek maddeler ortama eklenip, 20dk 
inkubasyondan sonra nikotin eklendi ve nikotine ait kasılma cevapları 
tekrar edildi. 
BULGULAR: EAU kasılma cevaplarının konsantrasyon bağımlı olarak 
atropin(10-8-10-6M)’le azalması, neostigmin(10-6-10-5M)’le artması ve 
bupivakain(10-5M) ile uyarıların azalması gözlenen bu cevapların kolinerjik 
sinirlerin aktivasyonuna bağlı olduğunu gösterir. Kadmiyum sülfat(10-4M) 
presnaptik sinir ucunda kalsiyum girişini önleyerek nörotransmitter 
salıverilmesinin inhibisyonuna ve uyarıların azalmasına neden olmaktadır. 
Nikotin(10-6-10-4M) konsantrasyon bağımlı olarak EAU kasılma cevaplarını 
arttırdı. Nikotinin EAU üzerindeki etkilerini hekzametonyum (10-4M) inhibe 
etti, L-NAME (10-4M) ve indometazin (10-5M) ise etkilemedi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular tavşan mide fundusu düz kasında nikotinin, 
elektriksel alan uyarısına bağlı noröjenik kasılmaların gücünde neden 
olduğu geçici artışın kolinerjik aşırım üzerinden gerçekleştiğini ve bu etkide 
nikrik oksidin ve prostaglandinlerin etkisinin olmadığını göstermektedir. 
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[P71] 

ADRENOMEDÜLLER TİROZİN HİDROKSİLAZ DÜZEY DEĞİŞİKLİĞİ 
DAMARSAL ADRENERJİK KASILMA YANITLARINI NASIL ETKİLER?: 
SIÇANLARDA YAPILAN BİR STRES ÇALIŞMASI 

Erdem ŞR1, Tecder Ünal M1, Tufan H1, Sarışık S1, Ataç FB2 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, 
Ankara 
GİRİŞ: Anjiotensin-II doğrudan etkisinin yanında, adrenomedüller 
katekolamin biyosentezinin moleküler regülasyonunu da etkileyerek 
organizmanın strese verdiği yanıtın düzenlenmesinde rol oynar. 
Anjiotensin-II ve stres bu yolaktaki hız kısıtlayıcı basamak olan tirozin 
hidroksilaz (TH)’ın ekspresyonunu artırır. 
AMAÇ: Çalışmada tekrarlayan stres ve/veya anjiotensin-II uygulamasının 
adrenomedüller TH üzerine etkisinin periferdeki yansımasını 
değerlendirmek amacıyla sıçanlarda adrenomedüller TH düzeyi ve izole 
torasik aortta α1-adrenoseptör-aracılı vazokonstriksiyon yanıtları incelendi. 
Gereç ve 
YÖNTEMLER: Sprague-Dawley sıçanlar (erkek, 231,1±20,0 g) rasgele 4 
gruba (n=6’şar) ayrıldı. Deney grupları; kontrol grubu (1cc SF, i.p.), stres 
uygulanan grup (1cc SF, i.p.), anjiotensin-II uygulanan grup (100 
µg/kg/1cc SF, i.p.), stres ve anjiotensin-II uygulanan grup (100 µg/kg/1cc 
SF, i.p.) şeklinde düzenlendi. Stres modeli olarak tekrarlayan hareket 
kısıtlaması stresi (2 saat/gün, 5 ardışık gün) uygulandı. Enjeksiyonlar, stres 
protokolü ile paralel olarak 5 ardışık gün boyunca yapıldı. Tiyopental (50 
mg/kg, i.p.) anestezisi altında servikal dislokasyon/dekapitasyon ile 
sakrifiye edilen sıçanlardan izole edilen adrenal bezler dondurularak ilgili 
deneylerin başlamasına kadar –80°C’da tutuldu, torasik aort halka 
preparatlarının izometrik gerim değişiklikleri izole organ banyosu 
düzeneğinde kaydedildi. Fenilefrin (FE, 10-8–10-4 M)’le oluşturulan kasılma 
yanıtları ve bu yanıtlara prazosin (10-9-10-7 M) pre-inkübasyonunun etkisi 
incelenerek EC50, Emax ve pA2 değerleri hesaplandı. 
BULGULAR: Tekrarlayan stres FE’in potensini azalttı (EC50=6,948x10-8 vs 
4,857x10-8 M). Anjiotensin-II ise FE’in potensini stresten bağımsız olarak 
artırdı (EC50=3,233x10-8 ve 3,267x10-8 M). Anjiotensin-II ve/veya stres 
uygulamaları FE’in efikasitesini ve prazosinin antagonistik etki gücünü 
değiştirmedi. Western blotlama ön-deneylerinde adrenomedüller TH 
düzeyinin stresle ve anjiotensin-II’yle arttığı görüldü. Stres, anjiotensin-
II’nin yaptığı artışı potansiyalize etmedi. 
SONUÇ: Stresin FE potensini azaltması adrenomedüller TH düzeyini 
artırması üzerinden açıklanabilirken, anjiotensin-II’nin etkisine farklı bir 
mekanizmanın aracılık edebileceği düşünüldü. 
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[S12] 

DİYABETİK FARELERDE PAROKSETİN VE FLUOKSETİNİN KAN 
GLUKOZ DÜZEYİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Kesim M1, Kadıoğlu M1, Duman E2, Ülkü C1, Muci E1, Kalyoncu Nİ1, Yarış E1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Ana Bilim Dalı, Trabzon 
AMAÇ: Depresyon, diyabette sık gelişen bir durum olup tedavisinde başta 
selektif serotonin re-uptake inhibitörü (SSRİ) ilaçlar olmak üzere 
antidepresanlar kullanılmaktadır. Kronik kullanımlarında SSRİ ilaçların 
gliseminin kontroluna olumsuz etkileri klinik ve deneysel anlamda 
bildirilmiştir. Kullanılan SSRİ ilaca bağlı olarak hiperglisemi veya 
hipoglisemi gibi ters yönlü etkiler olabilmektedir. Bu çalışmada, paroksetin 
ve fluoksetin gibi iki SSRİ ilacın glisemi düzeyi üzerine akut etkileri 
farelerde incelendi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Nondiyabetik ve streptozotosin (200 mg/kg;i.p.) 
ile diyabet oluşturulmuş farelerde, paroksetin (5,10,20 mg/kg) ve 
fluoksetin (5,10,20 mg/kg) intraperitoneal olarak uygulandıktan sonra 
15,30,60 ve 90. dakikalarda glisemi ölçüldü. Nondiyabetik bir başka fare 
grubunda ise intraperitoneal glukoz tolerans testi uygulanarak paroksetinin 
glisemi profiline etkileri incelendi. Diyabet için 200 mg/dl’lik glisemi alt sınır 
olarak kabul edildi. İstatistiksel analizde Mann-Whitney U testi kullanıldı ve 
P<0,05 olduğunda farklar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Paroksetin, nondiyabetik farelerde glisemiyi 10,20 mg/kg 
dozlarında 60 ve 90. dakikalarda anlamlı olmak üzere düşürürken, 
fluoksetin 5 mg/kg dozunda sadece 15. dakikada anlamlı biçimde düşürdü. 
Fluoksetin 20 mg/kg dozunda ise kan glukoz düzeyini 30 ve 60. dakikalarda 
anlamlı olmak üzere yükseltti. Diyabetik farelerde paroksetin, 60 ve 90. 
dakikalarda anlamlı olmak üzere glisemiyi tüm dozlarda düşürürken 
fluoksetin etkisizdi. Paroksetin, glukoz tolerans testi paternini bozarak 
glisemiyi düşürdü. 
SONUÇLAR: SSRİ ilaçlar glisemiyi farklı yönde etkileyebilmekte ve glisemi 
kontrolunu güçleştirme potansiyeli taşımaktadırlar. Diyabetle birlikte 
seyreden depresyonun tedavisinde kullanılacak olan genelde antidepresan, 
özelde ise SSRİ ilacın seçimi diyabette gliseminin regülasyonu açısından 
önem taşımaktadır.Bu çalışma KTÜ Araştırma Projeleri Müdürlüğü’nce 
(2004.114.003.11) desteklenmiştir. 
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[S13] 

STREPTOZOTOSİNLE DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA 
KRONİK MELATONİN UYGULAMASININ RENAL İSKEMİ 
REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Kurçer Z1, Parlakpınar H2, Vardı N3, Taşdemir S2, Iraz M2, Fadıllıoğlu E4, Gül 
M3 
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Şanlıurfa 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji, Malatya 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD, Malatya 
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji4 AD, Malatya 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, streptozotosinle diyabet oluşturulan 
sıçanlarda, kronik melatonin uygulanmasının, iskemi/reperfüzyon (İ/R) 
hasarına etkisi ve olası etkide nitrik oksit (NO) üretiminin katkısı olup 
olmadığını araştırmaktır. 
YÖNTEM: Bu çalışmada 48 adet, erkek Spraque-Dawley sıçan (150-200g,) 
randomize olarak; kontrol, diyabetik, kontrol+ İ/R, diyabetik+ İ/R, 
melatonin+ İ/R, Diyabetik+ melatonin+İ/R olarak 6 gruba ayrıldı. Sıçanlara 
tek doz streptozotosin (45 mg/kg i.p.) uygulanarak diyabet oluşturuldu. 
Melatonin uygulanması planlanan diyabetik ve kontrol sıçanlara 15 gün 
melatonin (4 mg/kg, i.p.) uygulanıldı. Sıçanlara İ/R uygulanmadan önce 
kan glukoz düzeyleri ölçüldü. Ketamin hidroklorid (75 mg/kg i.p.) ve 
ksilazin (8 mg/kg i.p.) ile anestezi edilen sıçanların, sol renal damarları 30 
dak. oklüze edildi ve 24 saat süreyle reperfüze edildi. Reperfüzyon sonrası 
böbrek dokuları çıkarılarak, lipid peroksidasyonunun göstergesi olan 
malondialdehid (MDA), protein oksidasyonu (PO) ve nitrik oksidin son 
ürünü olan nitrit seviyeleri ölçüldü ve histolojik olarak ışık mikroskpisi ile 
değerlendirildi. Veriler ANOVA, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis 
testleriyle değerlendirildi. 
BULGULAR: İ/R uygulanmayan diyabetik ve İ/R uygulanan kontrol ve 
diyabetik sıçan dokularındaki MDA (50.36±4.6 nmol/g, 51.86±2.7 nmol/g 
ve 58.00±4.8 nmol/g), PO (0.88±0.09 nmol/mg, 0.95±0.04 nmol/mg 
0.90±0.07 nmol/mg) ve nitrit düzeyleri (181.84±21.4 nmol/g, 
189.42±19.3 nmol/g ve 179.35±23.6 nmol/g), kontrol dokulara 
(35.50±3.1 nmol/g, 0.70±0.06 nmol/mg ve 127.34±10.1 nmol/g) göre 
anlamlı olarak yüksek bulundu. Melatonin MDA, PO ve nitrit düzeylerindeki 
yükselmeleri geri çevirdi. Melatonin, İ/R uygulanan diyabetik sıçanlarda 
histolojik olarak gözlenen tübüler atrofi ve dilatasyon gibi dejeneratif 
değişiklikleri anlamlı olarak azalttı. 
SONUÇ: Bu çalışma, kronik uygulanan melatoninin diyebetik sıçanlardaki 
İ/R hasarında koruyucu olduğunu ve bu etkisinde NO üretimini azaltmasının 
da rolü olduğunu göstermektedir. 
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[P72] 

(1R)-(+)-Α-PİNENE (C10H16) VE (R)-(+)-LİMONENE’İN (C10H16) 
HİPOGLİSEMİK AKTİVİTE YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI 

Özbek H1, Sever B2 
1Yüzüncü Yl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van 
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Ankara 
AMAÇ: Bu çalışmada α-pinene (AP) ve Limonene’in (LM) sağlıklı ve 
alloksanla diyabet oluşturulmuş farelerde kan şekerini düşürücü aktivite 
yönünden araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Mus musculus Swiss albino farelerde, 150 mg/kg 
dozda periton içi yolla toplam üç kez alloksan monohydrat uygulanarak 
deneysel diyabet oluşturuldu. AP 0.25 mL/kg ve LM 0.15 mL/kg dozda 
periton içi yolla hem diyabetli farelere (açlık kan şekeri>200 mg/dL) hem 
de sağlıklı farelere periton içi yolla uygulanarak farelerin açlık kan şekeri 
düzeyleri uygulama öncesi ile uygulamadan sonraki 1., 2., 4. ve 24. 
saatlerde olmak üzere toplam beş kez ölçüldü. Çalışmada kontrol grubu 
olarak serum fizyolojik grubu, referans grup olarak glibenclamide grubu 
kullanıldı. Sonuçlar tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: İstatistik analiz sonuçlarına göre AP’nin diyabetli farelerde 
çalışmanın 2. ve 24. saatlerinde açlık kan şekeri düzeyini anlamlı derecede 
düşürdüğü, sağlıklı farelerde ise 1., 2. ve 4. saatlerde açlık kan şekerini 
anlamlı derecelerde yükselttiği, fakat bu yükselmenin fizyolojik sınırlar 
içerisinde olduğu saptandı. LM’nin ise diyabetli farelerde herhangi bir 
hipoglisemik etki göstermediği, sağlıklı farelerde ise 1. ve 2. saatlerde açlık 
kan şekerini yükselttiği, ancak bu yükselmenin fizyolojik sınırlar içerisinde 
olduğu tespit edildi. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak AP’nin uygulandıktan sonra 2. ve 24. saatler 
içerisinde açlık kan şekerini glibeclamide’e denk seviyede düşürebilecek bir 
hipoglisemik aktivite gösterdiği, LM’nin ise herhangi bir hipoglisemik 
aktiviteye sahip olmadığı kanaatine varıldı. 
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[P73] 

DİYABETİK RATLARDA AMİNOGUANİDİN’İN CİLT FLEBİ 
YAŞAYABİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Parlakpınar H1, Öztürk A2, Gürlek A2, Aydoğan H2, Bay Karabulut A3, Acet 
A1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim 
Dalı, Malatya. 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya. 
AMAÇ: Diyabet ve diyabete bağlı gelişen ciddi komplikasyonlardan önemli 
bir tanesi de cerrahide flep nekrozu olmasından dolayı bu deneysel çalışma, 
diyabete bağlı ikincil komplikasyonları önlediği düşünülen 100 mg/kg 
dozundaki Aminoguanidinin (AG) diyabetik ve diyabetik olmayan sıçanların 
dorsal cilt flebi üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla planlandı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Her grupta 7 hayvan olmak üzere 4 deneysel 
grup oluşturuldu; flep kaldırılan sağlıklı kontrol grubu (grup 1), AG verilip 
flep kaldırılan sağlıklı grup (grup 2), flep kaldırılan diyabetik grup (grup 3), 
AG verilip flep kaldırılan diyabetik grup (grup 4). Diyabet oluşturmak için 
streptozotosin kullanıldı. Diyabetin kronik etkilerinin oluşması için iki ay 
beklendi. Sıçanlarda deney öncesi ve sonrası kan şekeri, HbA1C ve vücut 
ağırlığı takipleri yapıldı. Diyabet oluşumundan 2 ay sonra 10x3 cm’lik 
kaudal pediküllü dorsal random flepler kaldırılıp tekrar yerine dikildi. AG 
uygulamasına, flep kaldırılmasından bir saat önce başlandı ve sonraki altı 
gün boyunca devam edildi. 7. günde yüksek doz anestezi ile öldürülen 
sıçanlarda flep nekroz alanları planimetrik olarak ölçüldü ve istatistiksel 
değerlendirme yapıldı. 
BULGULAR: Gruplardaki nekroz alanları (grup 1-4 sırası ile %) 50.9±13.0, 
32.9±12.5, 65.2±11.5, 43.5±14.7 olarak ölçüldü. AG, hem diyabetik hem 
de diyabet yapılmayan grupta flep nekrozunda istatistiksel olarak anlamlı 
bir düşme sağladı.Flep dokusundaki MDA ve NO düzeyleri diyabetik grupta 
kontrol grubuna göre daha yüksek iken AG verilen gruplarda daha düşük 
olduğu bulundu. GSH ve SOD enzim aktiviteleri ise diyabetik grupta kontrol 
grubuna göre daha düşük bulunurken, AG verilen gruplarda daha yüksek 
bulundu. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak diyabetik ayak veya bası yaraları yada flep 
transferinin gerekli olduğu diğer durumlarda diyabetik hastalarda AG, flep 
yaşayabilirliği artırabilir diye düşünmekteyiz. 
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[P74] 

DENEYSEL DİYABETİK SIÇAN İZOLE GASTRİK FUNDUS 
PREPARATINDA Β3-ADRENOSEPTÖR YANITLARINDAKİ 
DEĞİŞİKLİKLER 

Ozakca I, Arıoğlu E, Güner Ş, Altan VM, Özçelikay AT 
-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Bu çalışmada sıçan mide fundusunda β-adrenoseptör aracılı 
gevşemelerde β3 reseptör alt tipi’nin rolü ve kronik diyabetin bu 
gevşemelere olan etkisi araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçan gastrik fundus şeritleri 60 dakikalık 
dengeleme süresi boyunca 1 g’lık gerim altında tutulmuştur. Karbakol (1 ya 
da 3 µM) ile ön kasılma oluşturulan preparatlarda selektif β3-AR agonisti 
BRL 37344’ün (0,001-100 µM) gevşetici etkisi tek başına ve antagonistler ( 
nadolol β1/β2-AR antagonisti 1µM ve SR 59230A, selektif β3-AR 
antagonisti,1 µM) kullanılarak araştırılmıştır. Deneysel diyabet sıçan kuyruk 
veninden tek doz (40mg/kg) streptozotosin verilerek oluşturulmuştur. 20 
hafta sonra diyabetik ve kontrol sıçanların gastrik fundus şeritlerinde BRL 
37344’ün gevşeme yanıtları incelenmiştir. Fonksiyonel yanıtlara ek olarak 
RT-PCR tekniği ile her iki grupta β3-AR mRNA ekspresyonları saptanmıştır. 
Sonuçların istatistiksel analizi unpaired t-testi ile yapılmıştır. 
BULGULAR: BRL 37344 sıçan gastrik fundusunda konsantrasyona bağımlı 
olarak iki fazlı bir gevşeme yanıtı oluşturmuştur. Nadolol, BRL 37344 
konsantrasyon-yanıt eğrisinin her iki fazında da herhangi bir inhibisyona 
neden olmamıştır. Buna karşın SR 59230A, BRL 37344 konsantrasyon-yanıt 
eğrisinin ilk fazını ortadan kaldırmış,ancak ikinci fazı etkilememiştir. Kronik 
diyabet, sıçan gastrik fundusunda BRL 37344 konsantrasyon-eğrisinin her 
iki fazındaki gevşeme yanıtlarını kontrollere göre anlamlı olarak azaltmıştır. 
Fonksiyonel sonuçlara paralel olarak, β3-AR mRNA ekspresyonları da 
kontrollerle karşılaştırıldığında diyabetik sıçan gastrik fundusunda anlamlı 
olarak düşük bulunmuştur. 
SONUÇLAR: Sıçan gastrik fundusunda β-adrenoseptör aracılı 
gevşemelerde β3 reseptörlerin rolü bulunmaktadır. Kronik diyabette gastrik 
fundusda β3-adrenoseptör aracılı gevşemelerin azalması, klinikte diabetik 
gastroparesis’in gelişmesine katkıda bulunabilir. 
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5. Farmakoepidemiyoloji 
[29.09.2005] 
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[SP23] 

ANKARA ÇUBUK DEVLET HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
YAZILAN REÇETELERİN ANALİZİ 

Özger İlhan S, Doğukan MN, Hülür Ü, Mollahaliloğlu S 
Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha 
Mektebi Müdürlüğü, Ankara 
AMAÇ: Akılcı İlaç Kullanımı ilkeleri doğrultusunda hekimlerin 
performanslarını değerlendirmenin önemli göstergelerinden birisi de formatı 
ve yazılan ilaç(ların) uygunluğu bakımından reçete analizidir. Bu 
araştırmada, sağlık hizmetlerine en rahat ulaşan grup olan sağlık 
çalışanlarına yazılan reçetelerin maliyetleri, ilaçların ne kadarının tanıya 
uygun olarak reçetelendiği ve uygun olmayan reçetelemenin getirdiği 
tahmini mali yükün hesaplanmasının yanısıra, hekimlerimizin Akılcı İlaç 
Kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu araştırma Ankara Çubuk Devlet Hastanesi'nde 
2003 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında görev yapan personel ve bakmakla 
yükümlü oldukları yakınlarına yazılan, poliklinik defterlerinde kayıtlı olan 
223 adet farklı protokol numaralı reçetedeki ilaçlar üzerinden yapılmıştır. 
Çalışma sırasında, ilaç(lar) ve tanı(lar) arasında bir ilişki olmasına dikkat 
edilmiştir. Bu değerlendirmede kaynak olarak “Birinci Basamağa Yönelik 
Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003” kullanılmış, tanılara göre ilaçlar akılcı olan 
veya olmayan olarak değerlendirilmiştir. Rehberlerde yer almayan 
tanılarda, ruhsat endikasyonlarına göre uygun olan ve olmayan ilaçlar 
belirlenmiştir. 
BULGULAR: İncelenen 223 reçetede yer alan ilaçların %43’ünün ve toplam 
ilaç kalem sayısının %57’sinin akılcı olmadığı tespit edilmiştir. Reçete 
başına düşen ortalama maliyet 50.125.947TL(36$)’dir. Reçetelerde yazılan 
ilaçlar içinde en fazla maliyete %28,6 ile Anatomik-Terapödik-
Kimyasal(ATC)sistem sınıflamasına göre JO kodlu Sistemik Antibiyotikler 
sahiptir. Bu grupta akılcı olmayan reçeteleme oranı %49,3’tür. Reçete başı 
maliyet oranları karşılaştırıldığında çalışanlara yazılan reçete maliyetleri 
daha yüksektir. 
SONUÇLAR: Bu çalışmanın bulguları reçeteyi yazan kişi olan hekimler 
tarafından Akılcı İlaç Kullanımı ilkelerinin mezuniyet öncesinde ve 
sonrasında yeterince öğrenilmesine gereksinim duyulduğunu göstermiştir. 
Akılcı İlaç Kullanımı izleme değerlendirme sisteminin kurulması, burada tanı 
ve tedavi rehberlerinin referans olarak kullanılmasıyla toplam ilaç 
maliyetlerinde ve tanılara uygun olmayan reçete yazma oranlarında düşüş 
sağlanabilir. 
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[P75] 

BOLU İLİ SAĞLIK OCAKLARI AKILCI İLAÇ ARAŞTIRMASI 

Çelepçıkay BL, Özger İlhan S, Hülür Ü, Mollahaliloğlu S 
Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha 
Mektebi Müdürlüğü, Ankara 
AMAÇ: İlaç; üretim, tüketim, fiyat gibi pek çok boyutuyla toplumu ve 
toplum sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu araştırma ile Bolu İli’nde 
reçete edilmiş ilaçların, konulan tanı ile uygunluk ilişkilerinin ve bunlar 
içerisinden akılcı veya akılcı olmayan ilaçların getirdiği tahmini mali yükün 
araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu araştırma Bolu ilindeki 30 sağlık ocağından 
toplanan, oto karbonlu poliklinik defterlerine kaydedilmiş olan hasta bilgileri 
ve ilaçları üzerinden yapılmıştır. Değerlendirmede “Birinci Basamağa 
Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003” ve Türkiye İlaç Kılavuzu(TİK)’ndan 
yararlanılmış ve tanılara göre ilaçlar, “akılcı” veya “akılcı olmayan” olarak 
değerlendirilmiştir. Kasım 2002 verilerinin tam olması, bu ayda tatil 
olmaması nedeniyle 30 Ekim- 29 Kasım 2002 tarihleri arasındaki kayıtlar 
değerlendirmeye alınmıştır. 
BULGULAR: Değerlendirmeye alınan 4536 reçetede yer alan ilaçların 
toplam maliyetinin %47,1’isinin, toplam kutu sayısının ise %53,6’sının 
akılcı olmadığı tespit edilmiştir. Reçete başına düşen ortalama maliyet 
27.621.224TL olup 18,4 A.B.D. Dolarıdır*. En sık reçete edilen ilk beş 
tanının maliyet analizlerine bakıldığında, en fazla reçete edilen tanı olan 
Viral Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu (%15,8) için yazılan reçetelerin toplam 
maliyetinin %87,6’sının akılcı olmadığı bulunmuştur. İkinci sırada olan 
hipertansiyon reçetelerinin %34,86’sı, üçüncü sırada bulunan 
osteoartritlerin %53,6’sı akılcı olmayan reçetelemedir. Tonsillofarenjit 
reçetelerinde akılcı olmayan reçeteleme %78,9’dur. En düşük akılcı 
olmayan reçeteleme peptik ülser(%19) reçetelerindedir. Bu beş tanı, tüm 
tanıların %42,2’sini oluştururken toplam maliyetin %36,37’sinden 
sorumludurlar. Toplam akılcı olmayan maliyet içinde, %40,91’lik bir yer 
kaplamaktadırlar. 
SONUÇLAR: Reçete izleme değerlendirme sisteminin kurulması, burada da 
tanı ve tedavi rehberlerinin referans olarak kullanılması ve konulan tanılara, 
rehberlere uygun olarak ilaçların reçete edilmesiyle toplam ilaç 
maliyetlerinde önemli düşüşler sağlanabilir. 
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[S14] 

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA ADE GEN POLİMORFİZMİ 

Alaşehirli B1, Balat A2, Kont A3, Kara AF1 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk 
Nefroloji BD, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, 
Gaziantep 
AMAÇ: Ağır proteinüri, ödem ve hipoalbuminemi ile karakterize olan 
minimal lezyon hastalığı (MLH), çocuklardaki nefrotik sendrom vakalarının 
yaklaşık %75’ini oluşturmaktadır. Etiyolojide çeşitli faktörlerin yanı sıra 
genetik faktörlerin de rolü olabileceği düşünülmektedir. Renin-anjiotensin 
sistemi renal hastalıkların patofizyolojisinde önemli rol oynamaktadır. 
Anjiotensin II, sistemik ve renal hemodinamik etkilerinin yanı sıra 
mezangial hipertrofi ve interstisyel fibrozisi artırarak progresif renal 
fonksiyon kaybına neden olmaktadır. Anjiotensin I’in anjiotensin II’ye 
dönüşümünü sağlayan anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) insersiyon-
delesyon (I/D) polimorfizmi plazma angiotensin II düzeylerini etkileyerek 
çeşitli renal hastalıklarda bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bu çalışmada 
çocuklardaki MLH olgularında ADE I/D polimorfizminin hastalık riski, tedavi 
cevabı ve çeşitli klinik parametrelerle ilişkisi araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmaya yaş ortalamaları 5.8 ± 3.3 olan, klinik 
ve laboratuar tetkikleriyle MLH tanısı almış 97 hasta ile benzer yaş ve 
cinsiyetteki sağlıklı kontroller alınmıştır. ADE gen polimorfizminin tayini için 
periferik lökositlerden DNA izolasyonunu takiben PCR uygulanmiştır. Elde 
edilen PCR ürünleri %2’lik agaroz jelde yürütülerek görüntülenmiştir. 
BULGULAR: Hasta ve sağlıklı kontrol grubunda ADE genotip dağılımları 
sırasıyla; DD: %37.9 ve % 41.6, ID; % 49.4 ve % 48.6 ve II; %12.6 ve % 
8.3 olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında genotip 
dağılımları istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). ADE genotipleri ve 
siklofosfamid cevabı, steroide erken/geç cevap, hematüri varlığı ve rölaps 
sıklığı gibi klinik parametreler arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken ADE 
geni DD genotipi MLH'li erkek çocuklarda kızlara göre anlamlı olarak daha 
yüksek bulunmuştur (p<0.05). 
SONUÇLAR: Sonuç olarak; erkek çocuklarda daha sık olarak görüldüğü 
bilinen MLH’de DD genotipinin bir risk faktörü olabileceği söylenebilir. 
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[S15] 

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ NEDENİYLE KOLŞİSİN KULLANAN 
HASTALARDA TEDAVİ YANITI İLE İLAÇ TRANSPORTER GENİ ABCB1 
C3435T POLİMORFİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Babaoğlu MÖ1, Yaşar Ü1, Tufan A2, Akdoğan A3, Kalyoncu U3, Çalgüneri M3, 
Bozkurt A1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji 
Ünitesi, Ankara 
GİRİŞ: ABCB1 çok sayıda ilacın hücre dışına atılmasından sorumlu bir 
taşıyıcı (transporter) proteindir. İnsan dokularının çoğunda eksprese edilen 
bu proteinin akyuvarlarda da bulunduğu ve kolşisinin hücre dışına 
atılmasından sorumlu olduğu in vitro deneylerde bildirilmiştir. ABCB1’i 
kodlayan genin 3435. pozisyonunda bulunan C/T tek nokta polimorfizminin 
protein ekspresyonunu değiştirdiği bildirilmiştir. 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ailesel Akdeniz ateşi tanısı konmuş hastalarda 
kolşisin tedavisine alınan yanıt ile transporter geni ABCB1 üzerindeki 
C3435T tek nokta polimorfizmi arasında ilişki olup olmadığını incelemek idi. 
YÖNTEMLER: Ailesel Akdeniz ateşi dışında başka hastalığı olmayan, 
kolşisini en az altı ay süreyle düzenli kullanan 64 hastada ABCB1 C3435T 
polimorfizmi PCR-RFLP yöntemi ile saptandı ve klinik yanıtları sorgulandı. 
BULGULAR: Çalışma grubunun tümünde yanıtsız hasta oranı %12.5 idi. CC 
(n=12), CT (n=37) ve TT (15) genotipli hastalarda tedaviye yanıt 
vermeyenlerin oranı sırasıyla %8.3, %18.9 ve %0.0 olarak saptandı. TT 
grubunda tedaviye yanıtsız hasta bulunmamasına rağmen genotip grupları 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P = 0.15, ki-kare testi). 
SONUÇ: Ailesel Akdeniz ateşi olan 64 hastada, ABCB1 taşıyıcı proteininin 
genotipleri ile kolşisin tedavisine alınan yanıt arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmadı. TT genotipindeki hastalarda tedaviye yanıt vermeyen hasta 
görülmemesi, genotip-yanıt ilişkisinin daha geniş bir hasta grubunda 
incelenmesi gerektirdiğini düşündürmektedir. 
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[S16] 

KORONER ARTER HASTALARINDA NADH/NADPH OKSİDAZ 
P22PHOX GENİ C242T POLİMORFİZMİ 

Boşnak AS1, Demiryürek Ş2, Dinçkal H3, Aksoy M3, Arslan A1, Demiryürek 
AT4 
1Gaziantep Üniveristesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim 
Dalı, Gaziantep 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Gaziantep Üniveristesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
4Gaziantep Üniveristesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
AMAÇ: NADH/NADPH oksidaz sistemi, fagositik hücrelerde süperoksit 
anyonu oluşumunda rol oynaması yanında vasküler sistemde serbest 
radikal oluşumunda önemli potansiyel kaynaklardan biri olarak kabul 
edilmektedir. NADH/NADPH oksidazın 22kDa’lık α-alt ünitesi olan p22phox, 
süperoksit anyon oluşumu sırasında son elektron taşıyıcısı olarak rol oynar. 
p22phox geni C242T polimorfizmi 72. pozisyonda bulunan histidinin yerini 
tirozin ile değiştirir. Bu çalışmanın amacı, C242T polimorfizminin 
kardiyovasküler hastalıklar için oluşturduğu riski Türk toplumundan alınan 
örnekler ile analiz etmektir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Olgulardan, anjiyografik tetkik sonrasında, 
koroner arter hastalığı olanlar hasta grubu (n=158), koroner arter hastalığı 
olmayanlar kontrol grubu (n=42) olarak belirlendi. Bu çalışmada, C242T 
polimorfizmi ile koroner arter hastalığı riski arasındaki ilişki, PCR-RFLP 
yöntemi ile araştırıldı. 
BULGULAR: C242T polimorfizmi incelendiğinde CC genotipinin hasta 
grubunda (%54.4) kontrol grubuna (%26.2) göre daha fazla, CT+TT 
genotipinin ise kontrol grubunda %73.8) hasta grubuna (%45.6) göre daha 
yüksek olduğu saptandı (P<0.05). Hasta ve kontrol gruplarında plazma 
malondialdehit düzeyleri (4.28±0.14 µM hasta, 4.33±0.29 µM kontrol) ve 
NO düzeyleri (57.5±3.3 µM hasta, 58.2±6.4 µM kontrol) anlamlı farklılık 
göstermedi. Hasta ve kontrol grubunda CC ve CT+TT genotipleri 
malondialdehit ve NO düzeyleri bakımından incelendiğinde de anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, Türk toplumunda p22phox geni C242T 
polimorfizminin koroner risklerden korunma anlamında genetik bir belirteç 
olabileceğini göstermektedir. Bununla beraber, sonuçlar plazma 
malondialdehit ve NO düzeyleri üzerine bu polimorfizmin etkisinin 
bulunmadığını düşündürmektedir. 
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 [SP24] 

LOSARTAN OKSİDASYONU İLE ABCB-1 (P-GLİKOPROTEİN) C3435T 
POLİMORFİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Yaşar Ü, Babaoğlu MÖ, Bozkurt A 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara. 
GİRİŞ: Selektif anjiyotensin reseptör blokörü olan losartan, sitokrom P450 
2C9 (CYP2C9) enzimi tarafından aktif olan E-3174 metabolitine 
dönüşmektedir. Losartan oksidasyonu CYP2C9 enzim aktivitesinin bir 
belirteci olarak kullanılmaktadır. İn vitro bir çalışmada losartanın P-
glikoprotein için bir substrat olabileceği gösterilmiştir. P-glikoprotein pek 
çok ilacın taşınmasından sorumlu olan bir proteindir. Bu proteini kodlayan 
gende C3435T nokta mutasyonu ABCB1 ekspresyonunda değişmeye neden 
olmaktadır. 
AMAÇ: Bu çalışmada amaç, ABCB-1 C3435T polimorfizminin sağlıklı 
gönüllülerde losartanın CYP2C9 aracılı metabolizmasını etkileyip 
etkilemediğini araştırmak idi. 
YÖNTEMLER: Tek doz oral 25 mg losartan sonrası 84 sağlıklı gönüllüde 
sekiz saat boyunca toplanan idrarda losartan ve metaboliti yüksek basınçlı 
sıvı kromatografisi ile ölçüldü. Fenotipin belirlenmesinde losartan/metabolit 
oranı (metabolik oran) kullanıldı. Bu gönüllülerden elde edilen DNA 
örnekleri PCR ile çoğaltıldıktan sonra MboI restriksiyon enzimi kullanılarak 
ABCB-1 C3435T polimorfizmi açısından analiz edildi. 
SONUÇLAR: Bireylerin ABCB-1 CC, CT ve TT genotip frekansları sırasıyla 
0.25 (n=21), 0.49 (n=41) ve 0.26 (n=22) olarak belirlendi. Losartan 
fenotiplemesi ile elde edilen metabolik oranlar CC, CT ve TT genotip 
gruplarında sırasıyla 1.5±1.4 (ortalama±SD), 1.3±1.1 ve 1.1±0.9 idi 
(p>0.05). 
TARTIŞMA: Losartanın P-glikoprotein substratı olduğu in vitro bir 
çalışmada bildirilmiş olmasına rağmen, bizim çalışmamızda insanda 
losartan metabolizmasının ABCB1 genotiplerinden etkilenmediği 
gösterilmiştir. Bu bulgu, losartanın CYP2C9 aktivitesinin ölçülmesinde 
güvenilir bir belirteç ilaç olarak kullanılabileceği yönündeki önceki 
çalışmalarımızı desteklemektedir.(TUBA-GEBIP 2005 (ÜY) tarafından 
desteklenmiştir). 
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[SP25] 

SAĞLIKLI TÜRK TOPLUMUNDA SİTOKROM P450 1A2 (CYP1A2) 
GENETİK POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Güneş A1, Özbey G2, Scordo MG1, Uluoğlu C2, Bumin MA3, Zengil H2, Dahl 
ML1 
1Uppsala Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Klinik 
Farmakoloji, Uppsala 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Sitokrom P450 1A2 (CYP1A2) enzimi imipramin, klozapin, 
olanzapin, parasetamol, teofilin, kafein, fenasetin gibi birçok ilaç ile 
melatonin, östradiol gibi endojen maddelerin biyotransformasyonunda 
önemli rol oynamaktadır. CYP1A2 geni için polimorfizm tanımlanmış olup 
klinik açıdan önemi son zamanlarda yoğun olarak incelenmektedir.Bu 
çalışmanın amacı sağlıklı Türk topumunda CYP1A2 genetik polimorfizminin 
değerlendirilmesidir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Ankara civarında yaşamakta olan 300 gönüllüden 
elde edilen genomik DNA, CYP1A2*1C (-3860G>A), CYP1A2*1D (-
2457delT), CYP1A2*1E (-740T>G), CYP1A2*1F (-164C>A) ve CYP1A2*1K 
(-164C>A;730C>T;740T>G) allelleri için PCR-RFLP metoduyla analiz 
edilmiştir. 
BULGULAR: CYP1A2*1C, *1D, *1E, *1F, *1K allelik varyantlarının 
frekansları sırasıyla 0.07, 0.24, 0.06, 0.72 ve 0.01 olarak tespit edilmiştir. 
CYP1A2*1C,*1D ve *1E varyant allelleri daha önce rapor edilen diğer 
toplumlarla karşılaştırıldığında çalışma grubumuzda Ingilizler’e (0.01, 0.05, 
0.01) göre daha sık, Japonlar’a (0.21, 0.42, 0.08) göre daha seyrek olarak 
tespit edilmiştir. CYP1A2*1F sıklığı Ingilizler (0.67) ve Mısırlılar’a (0.68) 
benzer olup, Etiyopyalılar (0.61) ve özellikle Japonlar’a (0.38) göre yüksek 
bulunmuştur. CYP1A2*1K ise Etiyopyalılar (0.03), Suudi Arabistanlılar 
(0.04) ve İspanyollar’a (0.05) göre daha düşük sıklıkta tespit edilmiştir. 
SONUÇLAR: CYP1A2 genetik polimorfizminin, enzimin klinikte 
kullanılmakta olan substratlarının metabolizmaları, tedavideki etkinlikleri ve 
yan etkileri açısından öneminin değerlendirilebileceği çalışmalara 
gereksinim vardır. 
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[SP26] 

5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN ANTİEMETİK ETKİNLİĞİ 
İLE ABCB1 3435C>T POLİMORFİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Bayar B1, Babaoğlu MÖ1, Aynacıoğlu AŞ2, Kerb R3, Abalı H4, Çelik İ4, 
Bozkurt A1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
3Pharmacogenetics Laboratory, Epidauros Biotechnology AG, Bernried, 
Germany 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara 
GİRİŞ: 5-HT3 antagonistleri, kanser hastalarında kemoterapi nedeniyle 
oluşan bulantı ve kusma tedavisinde en etkin ilaçlardandır. Ancak 
hastaların %20-%30’u antiemetik tedaviye yeterli cevabı vermemektedir. 
5-HT3 antagonistlerinin farmakokinetiğinde taşıyıcı protein ABCB1’in katkısı 
olabilir ve bu katkı nedeniyle antiemetik tedaviye verilen cevapta bireysel 
farklılıklar izlenebilir. 
AMAÇ: Bu çalışmada 5-HT3 antagonistlerinin antiemetik etkinliği ile ABCB1 
3435C>T polimorfizmi arasındaki olası ilişkinin saptanması amaçlandı. 
YÖNTEM: Yüksek emetojenik kemoterapi ve antiemetik olarak tropisetron, 
ondansetron veya granisetron uygulanan 216 kanser hastası çalışmaya 
alındı. Antiemetik cevap, hastaların doldurduğu 5 günlük bulantı/kusma 
takip formları ile değerlendirildi. ABCB1 3435C>T polimorfizmi  nuclease 
assay”(Taqman®)ve PCR yöntemi kullanılarak incelendi. Hastalar′“5 ABCB1 
3435C>T mutasyonuna göre yabanıl(CC),heterozigot mutant(CT)ve 
homozigot mutant(TT)olmak üzere 3 gruba ayrılarak değerlendirildi. 
BULGULAR: Kemoterapi sonrası erken dönemde granisetron kullanan 
hastalarda ABCB1 TT genotipli bireylerin %90’ında “tam antiemetik kontrol” 
gözlendi ve bu antiemetik tedavi başarısının CC ve CT bireylere göre 
belirgin olarak yüksek olduğu saptandı (p=0.014). Ondansetron kullanan 
ABCB1 TT hastalar da antiemetik tedaviye daha iyi cevap verme 
eğilimindeydi. Erken dönemde tropisetronun antiemetik etkinliğinin ABCB1 
genotipleri arasında farklılık göstermediği saptandı. Kemoterapi sonrası geç 
dönemde ise her üç ilaç grubunda da ABCB1 genotipleri arasında 
antiemetik tedavi başarısı farklı bulunmadı.Fakat granisetron kullanan TT 
genotipli hastaların %78.6’sında (%95 güven aralığı (GA95%) = 68.0-89.1) 
hiç kusma görülmezken, bu oranın CT’lerde %58.5’e (GA95% = 51.1 – 
65.9), CC’lerde ise %51.1’e (GA95% = 46.8 – 67.5) düştüğü gözlendi. 
SONUÇ: Bu çalışmada ABCB1 3435C>T polimorfizmi ile 5-HT3 antagonisti 
ilaçların antiemetik etkinliği arasında bir ilişki saptanmıştır. Bu polimorfizm 
bakımından homozigot olan kanser hastalarında kemoterapi sonrası erken 
dönemde granisetronun antiemetik tedavi başarısının daha yüksek olduğu 
gösterilmiştir. 
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 [P76] 

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARDA N-
ASETİLTRANSFERAZ 2 FARMAKOGENETİĞİ 

Çetintaş BV1, Balım Z1, Topçuoğlu N1, Özdemir İ2, Erer O2, Aktoğu S2 
1Ege Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı 
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi 
AMAÇ: İlaç kullanımına bağlı olarak gelişen en yaygın karaciğer hastalığı, 
antitüberküloz ilaç kaynaklı hepatotoksisitedir. Hepatotoksisite nedeni olan 
başlıca ilaç izoniazid, NAT2 enzimi ile metabolize olmaktadır. Bununla 
birlikte, polimorfik NAT asetilatör durumu ve antitüberküloz ilaç kaynaklı 
hepatotoksisite arasındaki ilişki hala tartışılmaktadır.Asetilatör durumunun 
antitüberküloz ilaç kaynaklı hepatotoksisite için risk faktörü olup 
olmadığının belirlenmesi için, tüberküloz tedavisi gören 100 hastada 
NAT2*5A, NAT2*6A, NAT2*7A/B ve NAT2*14A polimorfizmleri çalışılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Tüberküloz tedavisi gören hastalardan, tedavi 
sırasında yan etki olarak hepatotoksisite gelişen 30 kişi çalışma grubu, 
diğer 70 kişi de kontrol grubu olarak sınıflandılmıştır. NAT2 polimorfizmleri 
real time PCR cihazı kullanılarak Floresans Rezonans Enerji Transferi (FRET) 
yöntemi ile analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Kontrol grubunda 14 (% 20) hastanın hızlı, 37 (% 52.85) 
hastanın orta ve 19 (% 27.10) hastanın yavaş asetilatör fenotipte olduğu 
belirlenmiştir. Çalışma grubundaki 30 hastadan 3’ ünün (% 10) hızlı, 4’ 
ünün (% 13.30) orta ve 23’ ünün (% 76.60) yavaş asetilatör fenotipinde 
olduğu belirlenmiştir. 
SONUÇLAR: Kontrol ve çalışma grubu, hızlı, orta ve yavaş asetilatör 
fenotipleri açısından karşılaştırıldığında, aralarındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu ve çalışma grubunda yavaş asetilatör fenotipinin 
oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, NAT2 genindeki 
polimorfizmler nedeniyle meydana gelen yavaş asetilatör fenotipi 
antitüberküloz ilaç kaynaklı hepatotoksisite için risk faktörüdür. Yavaş 
asetilatörler hızlı asetilatörlere oranla ciddi hepatotoksisik reaksiyonlara 
daha yatkındırlar. Bu nedenlerle, tüberküloz tedavisi gören yavaş asetilatör 
fenotipindeki hastaların serum aminotransferaz düzeylerinin düzenli olarak 
takip edilmeleri gerekmektedir. 
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[P77] 

MİNİMAL LEZYONLU NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA ENOS 
GEN POLİMORFİZMİNİN ROLÜ 

Alaşehirli B1, Balat A2, Oğuzkan S3, Güngör M4 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, 
Çocuk Nefroloji BD, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Gaziantep 
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, 
Gaziantep 
AMAÇ: Minimal Lezyon hastalığı (MLH), glomerüler geçirgenliğin artması 
sonucu ağır proteinüri, hipoproteinemi ve ödemle karakterize olup çocukluk 
çağının en yaygın glomerüler hastalıklarından birisidir. İn-vitro çalışmalar 
güçlü vazodilatör etkisiyle sistemik ve renal hemodinamide önemli rol 
oynayan nitrik oksit (NO)'in sentezinden sorumlu olan üç nitrik oksit sentaz 
(NOS) izoformunun da böbrekte endotelyal hücreler, düz kas hücreleri, 
mezangial hücreler ve tübüloepitelyal hücrelerde bulunduğunu göstermiştir. 
Böbrekte bulunan NO renal kan akımı, sodyum homeostazı ve arteriyal kan 
basıncının akut ve kronik regülasyonuna katkıda bulunmaktadır. MLH’li 
hastalarda NO yolağının hastalık patogenezindeki rolü kesin olarak 
bilinmemekle birlikte bu hastalarda idrarda NO metabolitlerinin yüksek 
olarak bulunması olası bir rolü düşündürmektedir. eNOS genindeki önemli 
polimorfizmlerden birisi olan Glu298Asp polimorfizminin endotelyal 
disfonksiyonla karakterize olan çeşitli hastalıklarla ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. eNOS genetik polimorfizmi enzimatik aktiviteyi değiştirerek 
ve/veya endotel disfonksiyonuna neden olarak MLH patogenezinin ve 
oldukça geniş bir yelpazede olan klinik bulguların açıklanmasına katkıda 
bulunabilir. Bu çalışmada eNOS geni Glu298Asp polimorfizminin MLH’li 
hastalarda hastalık riski ve tedavi cevapları ile ilişkisi değerlendirilmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmaya MLH tanısı almış 78 çocuk ve benzer 
yaş ve cinsiyetteki 114 sağlıklı kontrol alınmıştır. Periferik lökositlerden 
DNA izolasyonunu takiben PCR/RFLP uygulanmış, elde edilen ürünler 
%3'lük agaroz jelde yürütülerek görüntülenmiştir. 
BULGULAR: Hasta ve kontrol grubunda genotip dağılımları istatistiksel 
olarak farklı değildi. (MLH grubunda GG %51.7, TG % 33.3 ve TT %15.0, 
kontrol grubunda GG % 61.4, TG %25.4 ve TT %13.2). Genotiplerin 
steroid cevabı, relaps sıklığı, hematüri gibi klinik parametrelerle 
karşılaştırılmasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
SONUÇLAR: Bizim çalıştığımız hasta populasyonunda MLH patogenezi ve 
klinik parametrelerde eNOS gen polimorfizminin rolü bulunmamaktadır. 
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[P78] 

FİBROMYALJİ HASTALARINDA ENOS GENOTİP DAĞILIMI VE 
NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ 

Alaşehirli B1, Demiryürek Ş2, Arıca E3, Gürsoy S3, Demiryürek AT1 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Gaziantep 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Ankara 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, 
Gaziantep 
AMAÇ: Fibromyalji sendromu (FM) yaygın kas-iskelet ağrısı ve hassas 
noktalarla karakterize non-inflamatuar bir hastalıktır. Etiyoloji tam olarak 
bilinmemekle birlikte çeşitli faktörlerlerle birlikte genetik faktörler de 
araştırılmaktadır. FM hastalarında arjinin konsantrasyonları ve ağrı şiddeti 
arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır. Bundan dolayı FM hastalarında 
ağrı şiddeti ile nitrik oksit (NO) sentezinin arttığı düşünülebilir. Ayrıca bu 
hastalarda semptomları hafiflettiği bilinen hafif ekzersizler de laminar shear 
stresi artırarak NO sentezinin artmasına neden olmakta ve böylece NO’nun 
antiinflamatuar etkileriyle hastalarda yararlı sonuçlar elde edildiği 
düşünülmektedir. eNOS geni Glu298Asp polimorfizmi çeşitli çalışmalarda 
NO düzeylerini etkilemektedir. Bu çalışmada FM hastalarında eNOS gen 
polimorfizmi ile hastalık riski arasındaki ilişki ve bu hastalarda NO 
düzeylerinin sağlıklı kişilerle karşılaştırılması yapılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmaya American College of Rheumatology 
(ACR) tanı kriterlerine göre FM tanısı almış olan 96 kadın hasta ve benzer 
yaşta 79 sağlıklı gönüllü kadın kontrol alınmıştır. eNOS Glu298Asp genotip 
tayini için periferik lökositlerden DNA izolasyonunu takiben PCR/RFLP 
uygulanarak jel elektroforezi ile görüntülenmiştir. NO düzeylerinin tayininde 
ise Sievers NO kemiluminisans analizörü kullanılmıştır. 
BULGULAR: eNOS genotip ve allel dağılımları ve NO düzeyleri gruplar 
arasında farklı değildi (p>0.05). Hasta ve kontrol grupları arasında GG, GT 
ve TT genotip dağılımları %63.3 ve %58.8, %15.2 ve %18.5, %21.5 ve 
%22.7 olarak bulundu. Serum NO düzeyleri ise hasta ve kontrol 
gruplarında sırasıyla 62.1±35.8 µM ve 61.0±41.2 µM (ort ± SD) olarak 
bulundu. 
SONUÇLAR: Bu çalışmada, bizim çalıştığımız populasyondaki FM hastaları 
ile sağlıklı kişiler arasında hastalık riski, eNOS genotip sıklığı ve NO 
seviyeleri arasında ilişki bulunamamıştır. Ayrıca eNOS genotipleri ile NO 
düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
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[P79] 

TÜRK TOPLUMUNDA ALKOL DEHİDROGENAZ 3 (ADH3) GENETİK 
POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ 

Kortunay S1, Babaoğlu MÖ2, Işık T2, Yaşar Ü1, Bozkurt A2 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
GİRİŞ: Alkol dehidrogenaz (ADH) ve aldehid dehidrogenaz (ALDH) 
enzimleri etanol metabolizmasında rol oynayan başlıca enzimlerdir. 
Etanolden alkol dehidrogenaz oksidasyonu ile oluşan asetaldehid, toksik ve 
reaktif bir metabolittir. Alkolik karaciğer hastalığının patogenezinde 
asetaldehidin rolü olduğu bildirilmiştir. ADH birden fazla izoformu olan bir 
enzimdir. Bunlardan ADH3 genetik polimorfizm göstermektedir. 
Toplumumuzda bu enzimin alel sıklıkları konusunda bir bilgi 
bulunmamaktadır. Bu ön çalışmanın amacı, sağlıklı Türk toplumunda ADH3 
genotip ve alel frekanslarını saptamaktır. 
YÖNTEMLER: Karaciğer hastalığı olmayan sağlıklı gönüllülerden kan 
örnekleri toplandı (n=92). Lökositlerden DNA izolasyonu yapıldı. Yabanıl 
(ADH3*1) ve mutant (ADH3*2) alellerin sıklıklarını saptamak amacıyla PCR 
sonrasında endonükleaz (SspI) restriksiyonu yöntemi kullanıldı. 
BULGULAR: ADH3*1 ve ADH3*2 alel frekansları sırasıyla 0,64 (%95 güven 
aralığı (GA) = 0,57-0,71) ve 0,36 (%95 GA = 0,29-0,43) olarak saptandı. 
Genotip sıklıkları ADH3*1/*1, ADH3*1/*2 ve ADH3*2/*2 için sırasıyla %35 
(%95 GA = %25-%45), %58 (%95 GA = %49-%69) ve %7 (%95 GA = 
%1-%12) olarak bulundu. 
SONUÇ: Bu bulgular ADH3 alellerinin Türk toplumunda diğer Beyaz ırktan 
olan toplumlar ile benzer sıklıkta bulunduğunu göstermektedir. 



 245

7. Farmakoloji Eğitimi  
[30.09.2005] 
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[S17] 

TEKİRDAĞ’DA DÜZENLENEN ‘AKILCI FARMAKOTERAPİ EĞİTİMİ’NE 
KATILAN PRATİSYEN HEKİMLERİN YAZDIKLARI REÇETELERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Coşkun Ö1, Oktay İ2, Yarış E3, Kalyoncu Nİ3, Erden F4, Güç MO5 
1Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara 
2Tabip Odası, Tekirdağ 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı,Trabzon 
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Pratisyen hekimlere (PH) akılcı ilaç seçimi ilkelerini öğretmek, 
seçilmiş endikasyonlarda kişisel ilaç listelerini oluşturup simüle hastalar 
üzerinde denetmek ve kurallara uygun reçete yazma alışkanlığı 
kazandırmak amacıyla verilen eğitimin retrospektif analizi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Onaltı PH’e, 30 Haziran - 4 Temmuz 2004 
tarihleri arasında Tekirdağ’da Tekirdağ Tabip Odası ve Pratisyen Hekimlik 
Derneği desteğiyle “Akılcı Farmakoterapi Eğitimi” verildi. Eğitimden önce ve 
sonra beş farklı endikasyon için yazılı simüle vakalara reçete yazdırma 
uygulaması ve “Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav”(OSCE) yapılarak 
öğrencilerin başarısı değerlendirildi. Reçeteler, ilaç formlarının doğru olup 
olmaması, birim dozlarının, doz aralıklarının, kullanım yolunun, tedavi 
süresinin, maksimum dozun ve diğer açıklamaların bulunup bulunmaması 
yönleriyle reçete yazma tekniği açısından incelendi. 
BULGULAR: Reçete başına ilaç sayısı 1,80’den 1,53’e geriledi. İlaçların 
farmasötik formları eğitim öncesinde %98,61 oranında doğru yazılırken 
eğitim sonrasında %100 oldu. Birim dozların yazılma oranı %20,14’ten 
%32,71’e, kutudaki miktarların belirtilme oranı %1,39’dan %14,02’ye, doz 
aralığının yazılma oranı %92,36’nda %100’e, kullanım yolunun vurgulanma 
oranı %2,78’den %39,25’e, ilaçlarla ilgili hastaya verilen özel tavsiyeler gibi 
“diğer açıklamalar” ise %2,78’den %18,69’a çıkarak eğitim öncesine göre 
anlamlı bir artış gösterdi. Tedavi süresi, eğitim öncesinde 10 PH tarafından 
reçetede belirtilirken eğitim sonrasında 15 PH tarafından belirtilmeye 
başlandı. Maksimum doz ise yalnızca 1 PH tarafından reçeteye yazılırken 
eğitim sonrası 3 PH tarafından yazıldı. Hipertansiyon ve akut bakteriyel 
sistit modüllerinin OSCE puanları sırasıyla 42.5±12.98 ve 36.4±16.05’ten, 
62.3±10.28 ve 70.5±12.22’ye yükseldi. 
SONUÇLAR: Reçetelerin farmakolojik içeriği çok büyük oranda düzelirken, 
eğitimle reçetelerde yazım tekniği açısından kısmen bir düzelme 
sağlanabilmesi, geçmişten gelen ihmalin düzeltilebilmesi için eğitimlerde bu 
konunun üzerinde daha fazla durulmasının gerekli olduğunu 
göstermektedir. 
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 [SP27] 

DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN AKILCI İLAÇ SEÇİMİ VE 
KULLANIMI EĞİTİMİNİN SONUÇLARI 

Yarış E1, Kalyoncu Nİ1, Kesim M1, Çan G2, Topbaş M2, Yarış F3, Kadıoğlu M1, 
Ülkü C1, Muci E1, Özgün Ş2, Çan E2, Yavuzyılmaz A2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
AMAÇ: Entegre sistemle eğitim vermekte olan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine, probleme dayalı öğrenim 
yöntemleri (Groningen Modeli) kullanarak akılcı ilaç seçimi ilkelerini öğretip 
uygulatmak, seçilmiş endikasyonlarda kişisel ilaç listelerini oluşturup 
bunları simüle hastalar üzerinde test ettirmek ve reçete yazma becerisini 
kazandırmak üzere Dönem VI öğrencilerine yönelik eğitim vermektir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 2004-2005 tarihleri arasında KTÜ Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda staja gelen toplam 117 son sınıf öğrencisine, 
4 işgününe yayılan küçük grup eğitimleriyle bu kurs verildi. Kurs öncesinde 
ve sonrasında beş endikasyon için yazılı simüle vakalara reçete yazdırma 
uygulaması ve “Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav” (OSCE) yapılarak 
öğrencilerin başarısı değerlendirildi. Öğrencilerin kursa ilişkin geribildirimleri 
kurstan sonra dağıtılan anket üzerinden değerlendirildi. 
BULGULAR: Öğrenciler hipertansiyon ve akut bakteriyel sistit olmak üzere 
iki klinik modüle katıldılar. Kurs öncesi ve sonrası OSCE puanları 
karşılaştırıldığında; hipertansiyon ve akut bakteriyel sistit modüllerinde 
sırasıyla 30.6±1.5’dan 60.7±1.4’e, 31.5±1.3’den 70.8±1.4’e yükseldiği 
görüldü. Öğrencilerin sık görülen beş hastalık için yazılı standart simüle 
vakalara yazdıkları reçetelerde hem farmakoterapötik içerik hem de 
reçeteleme tekniği olarak önemli düzelmeler gözlendi. Geribildirimlerden ise 
öğrencilerin çok yararlandıkları, bilgilerini nasıl kullanacaklarını anladıkları, 
hasta karşısında özgüvenlerinin arttığı, eğitimden memnun oldukları ancak 
bu yöntemle geç temas etmiş olmanın onları rahatsız ettiği anlaşıldı. 
Öğrenciler bu eğitim için, internlik dahil klinik staj dönemlerinin uygun 
olduğunu belirttiler. 
SONUÇLAR: Akılcı ilaç kullanımı, rasyonel tedavi yönüyle iyi hekimlik 
uygulamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Probleme dayalı eğitim ilkeleri 
çerçevesinde verilecek olan böylesi bir eğitim öğrencinin bilgilerini kliniğe 
yansıtmasını kolaylaştırmakta ve eğitimle ilgili olarak memnuniyetini de 
artırmaktadır. 



 248

 [P80] 

SÜZER FARMAKOLOJİ 4. BASKI GELİŞTİRME ÇABALARI 

Süzer Ö, Dedeoğlu BD 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Tıp fakültesi öğrencileri eğitim hedeflerine yönelik kendi dillerinde 
yazılmış farklı kitaplara gereksinim duyarlar. Şu anda piyasada 
Farmakolojinin Temelleri projesinin ürünü 3. baskı bulunmaktadır. Bu 
baskıda iki renk kullanılmış ve yeni bir format ve sayfa tasarımına 
geçilmiştir. Bu kitabın hedef kitlesi olarak tıp, eczacılık ve sağlık 
bilimlerindeki öğrenciler, pratisyen hekimler ve pek çok branştan uzman 
hekim seçilmiştir. 4. baskının geliştirme çalışmaları da başlamıştır. Henüz 
lisans düzeyi farmakoloji eğitiminde Türkiye’ye özgü üzerinde uzlaşmaya 
varılmış bir çekirdek müfredat bulunmamaktadır. Kitabı geliştirme 
çabalarında, Türkiye’de piyasada bulunan ve öğrencinin meslek hayatında 
kullanacağı ilaçlara öncelik tanımak, farmakoloji derslerinde aktarılanlarla 
klinik branşların beklentileri arasında var olan uçurumları azaltmak, daha 
önceki baskılarda yer almayan ve gerekli görülen yeni konulara yer vermek 
ve hastalıkların tedavi şemalarındaki değişiklikleri izlemek 
amaçlanmaktadır. Kuşkusuz gelişen yayıncılık ve baskı tekniklerini de 
uygulama çabası da gösterilmektedir. 
SONUÇ: Kongrede kitabın geliştirilme çabaları sunulurken, kongre 
üyelerinden kitapla ilgili beklentileri, eleştirileri ve önerileri toplanacaktır. 
Çeşitli bölümlerin farklı öğretim üyeleri tarafından geliştirilmesi olanakları 
da tartışılacaktır. 
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SINAVLARDAN SONRA ÖĞRENCİLERE GERİ-BİLDİRİM VERİLMESİ 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 
ÖĞRENCİLERİNİN FARMAKOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINI 
ARTIRIYOR 

Erdem ŞR1, Tecder Ünal M1, Tufan H1, Demirhan B2 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem III Koordinatörü, Patoloji 
Anabilim Dalı, Ankara 
GİRİŞ: Yatay ve dikey entegre sistemle tıp eğitimi verilen Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (BÜTF)’nde teorik Farmakoloji eğitimi Dönem 
II’nin son ders kurulunda başlayıp, Dönem III’ün ilk sekiz ders kurulunda 
devam etmektedir. Dönem IV’teki teorik Klinik Farmakoloji eğitimine, 
2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında İç Hastalıkları Stajı kapsamında, 
interaktif eğitim modeli ile uygulanan Rasyonel Farmakoterapi Uygulama 
Dersleri de eklenmiştir. Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav formatında 
yapılan Rasyonel Farmakoterapi sınavının dışında öğrencilerin teorik 
Farmakoloji bilgisi, ilgili Ders Kurulu Sınavı (DKS)’nda yer alan çoktan 
seçmeli sorular ile sınanmaktadır. Her DKS’ndan sonra, soru sahibi öğretim 
üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Soru Tartışma Saati (STS)'nde, 
öğrencilerin sınav soruları hakkındaki soruları yanıtlanmaktadır. 
AMAÇ: BÜTF öğrencilerinin Farmakoloji dersindeki başarı durumlarını ve 
etkileyen olası faktörleri karşılaştırmalı olarak saptamak. 
YÖNTEM: Çalışma popülasyonu olarak BÜTF’te eğitim almış-almakta olan 
tüm öğrenciler, inceleme dönemi olarak da en yoğun teorik farmakoloji 
eğitiminin uygulandığı Dönem III seçilmiştir. Anabilim Dalımız iki yıldan beri 
her DKS’ndan sonra yapılan STS’nde öğrencilere, sınıfın Farmakoloji 
sorularındaki başarı durumuyla ilgili istatistiksel geri-bildirim vermekte, o 
DKS’ndaki Farmakoloji sorularında yüksek başarı gösteren(ler)i bir 
Farmakoloji kitabı ile ödüllendirmektedir. 5 adet Dönem III sınıfının 
karşılaştırıldığı bu çalışmada DKS’larında doğru yanıtlanan Farmakoloji 
sorularının dağılımı, sınıfın Farmakoloji sorularındaki başarı ortalaması, sınıf 
ortalamasının üzerinde kalan öğrencilerin yüzdesi, Dönem III genel başarı 
durumu ve üniversite giriş puanı ile korelasyon gibi ölçütler sınavsal ve 
kümülatif bağlamda karşılaştırılmıştır. 
SONUÇ: Bulgularımız, STS’inde öğrencilere geri-bildirim verilmesinin 
Farmakoloji sorularındaki kümülatif başarıyı yükselttiğini göstermektedir. 
Ayrıca, incelenen tüm yıllarda Dönem III öğrencilerin Farmakoloji 
dersindeki başarı durumlarının Dönem III’teki genel başarı durumlarıyla, 
son iki dönemdir de üniversiteye giriş puanıyla korele olduğu saptanmıştır. 
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ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRENİN SIÇANLARDA YÜKSELTİLMİŞ ARTI-
LABİRENT TEST YANITINA ETKİSİ 

Yamantürk Çelik P, Akkaya A, Aslan A, Ak N 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Zenginleştirilmiş çevrede yetişen hayvanların beyinlerinde 
nöroplastik değişiklikler oluştuğu bilinmektedir. Bu değişikliklerin hayvan 
davranışına etkileri yeterli araştırılmamıştır. Sunulan çalışmada, anksiyete 
ölçümü için yaygın kullanılan yükseltilmiş artı-labirent testine sıçanların 
yanıtında, zenginleştirilmiş çevrenin etkisini araştırmak amaçlandı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu amaçla, Wistar Albino erkek sıçanlar sütten 
kesildikten hemen sonra zenginleştirilmiş (ZÇ) ya da sadeleştirilmiş (SÇ) 
kafeslere alındı. Bundan üç ay sonra hayvanlara yükseltilmiş artı-labirent 
testi uygulandı. Aynı deney gruplarında uzun süreli değişikliği izlemek için, 
test iki hafta ara ile iki kez yinelendi. Test sırasındaki stres yanıtı incelemek 
için plazma kortikosteron düzeyi fluorimetrik yöntemle son testten hemen 
sonra alınan kanda ölçüldü. Anksiyete düzeyinin bir göstergesi olduğu 
düşünülen sayı ve süre için açık/toplam (açık+kapalı) oranı değişiklikleri, 
tek yönlü ANOVA ardından yapılan Tukey testi ile değerlendirildi. 
Kortikosteron düzeyleri Student'in t testi ile analiz edildi. 
BULGULAR: Birinci test günü, hem süre hem de sayı açık/toplam (AT) 
oranları arasında gruplara göre anlamlı fark bulunmadı. İkinci ve üçüncü 
test günleri elde edilen süre ve/veya sayı AT oranları ZÇ grubunda birinci 
gün sonucuna göre daha düşük idi. SÇ grubunda ise üçüncü test günü süre 
AT oranı birinci güne kıyasla düşüktü. Plazma kortikosteron düzeyleri 
arasında gruplara göre anlamlı fark bulunmadı. 
SONUÇLAR: Yükseltilmiş artı-labirent testi için elde edilen sonuçlar, 
1)ZÇ'nin düzeneğe yabancı sıçanlarda test yanıtına etkisinin olmadığını 
başka değişle ZÇ'nin anksiyete düzeylerini değiştirmediğini, 2)ZÇ'nin test 
stres yanıtına etki etmediğini, 3)testin yinelenmesinin test sonuçlarına 
etkisini ZÇ'nin değiştirebileceğini düşündürmektedir. 
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 [P82] 

EPİLEPSİLİ ÇOCUK HASTALARDA LAMOTRİJİN TAYİNİ : TERAPÖTİK 
DÜZEYİ İZLEM TECRÜBEMİZ 

Gülçebi M, Küçükibrahimoğlu E, Alşen S, Aker R, Gören MZ, Onat F 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Lamotrijin, epilepsi farmakoterapisinde giderek önem kazanan, 
parsiyel nöbetlerde ve sekonder jeneralize tonik-klonik nöbetlerde tercih 
edilen, mono ve politerapilerde kullanılabilen yeni antiepileptik ilaçlar 
arasındadır. Lamotrijinin antikonvülsan etkilerinin presinaptik voltaja 
bağımlı Na+ kanallarının blokajı ile nöronal membranların stabilizasyonu, 
dolayısıyla eksitatör nörotransmitterlerin salınımının engellenmesi yoluyla 
olduğu düşünülmektedir. Jeneralize epilepsi sendromlarının prevalansı 
çocukluk çağında daha yüksek olması nedeniyle, lamotrijin özellikle çocuk 
hastalarda daha yaygın bir kullanıma sahiptir. Çocuklarda lamotrijinin 
kararlı durum serum (vadi) konsantrasyonlarının yaşa bağlı değişikliklerden 
ötürü daha düşük olduğu bilinmektedir. Fakat lamotrijinin düzeyleri klinikle 
birlikte değerlendirilmediği için,lamotrijin terapotik aralığı hakkında halen 
tartışma yaşanmaktadır.Bu çalışmada epilepsi tanısı konulmuş lamotrijin 
tedavisi altındaki çocuklarda lamotrijinin kararlı durum serum (vadi) 
düzeylerinin ölçümlerinin yorumlanması hedeflenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Lamotrijin düzeyleri, UV dedektörle (214nm) 
C18 kolon kullanarak ters faz ‘Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi’ 
yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. 100µl hasta serumu 
kloroform/izopropanol karışımı ile ekstrakte edilmiş, mobil faz olarak 0,01M 
KH2PO4 (pH: 6,7), asetonitril, metanol (7:2:1,v/v/v;akış hızı=1.3 
ml/dak.), internal standart olarak kloramfenikol kullanılmıştır. 
BULGULAR: Sonuçların değerlendirilmesinde, lamotrijinin terapötik aralığı 
3-14µg/ml olarak kabul edilmiştir. Hastalardan yaş, ağırlık, cinsiyet, günlük 
doz, kan alma zamanı, kullanma süresi, kullanılan diğer ilaçlar gibi bilgiler 
alınmış ve kaydedilmiştir. Hastaların %79’unun serum vadi 
konsantrasyonlarının 3,1-9,4µg/ml arasında, %21’inin ise 0,3-2,8µg/ml 
arasında olduğu belirlenmiştir. 9,4µg/ml’yi aşan ölçüme rastlanmamıştır. 
SONUÇLAR: Bu bulgular lamotrijin ölçümünün epileptik çocukların klinik 
takibinde yer alan önemli bir parametre olduğunu vurgulamaktadır. Ölçülen 
serum konsantrasyonları pediatrik nörologlar tarafından hastaların klinik 
gelişimleri ile değerlendirmeye alınmalı ve lamotrijin terapotik aralığı tekrar 
gözden geçirilmelidir.Ayrıca HPLC ile lamotrijin ölçümünün kolay ve 
güvenilir sonuçlar verdiği görülmektedir (minimum ölçülebilir miktar= 150 
fmol (kolonda); r2= 0,99; cv= %4,95). 
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[S18] 

FARE MİDE FUNDUSUNDA ULTRAVİYOLE IŞIĞI İLE OLUŞTURULAN 
GEVŞEMELERİN RESTORASYONUNUN SELEKTİF GLUTATYON 
İNHİBİTÖRLERİ TARAFINDAN ÖNLENMESİ 

Ergün Y1, Öğülener N2 
1Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, Kahramanmaraş 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Adana 
AMAÇ: S-nitrosoglutatyonun ultraviyole ışığına bağlı gevşemelerde rolünün 
olabileceği ve fare fundusundaki ultraviyole ışığına duyarlı deponun kısmen 
bu molekülden oluşabileceği ileri sürülmüştür. Üstelik bu deponun ardışık 
ultraviyole stimülasyonlarıyla tükenebileceği ve uzun süreli elektriksel 
stimülasyonla boşalmış olan bu deponun tekrar yerine konabileceği aynı 
dokuda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı tüketilmiş olan ultraviyole 
ışığına duyarlı bu deponun uzun süreli elektriksel stimülasyonla tekrar 
yerine konmasında S-nitrosotiyollerin bir rolünün olup olmadığını 
araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Swiss Albino farelerden izole edilen fundus 
preparatları in vitro yöntemiyle çalışıldı. 
BULGULAR: Ultraviyole ile iki seri gevşeme cevapları elde edildi; bu 
yanıtların büyüklüğü sırasıyla %53±6 ve %26±3 idi. İkinci seride ortaya 
çıkan gevşeme cevaplarının birinci seride elde edilenlerle karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak azalmış oldukları tespit edildi. Etakrinik asid (1 µM), 
diamid (1 µM) ve glutatyonun (1 µM) ikinci seride oluşturulan Ultraviyole 
yanıtlarına herhangi bir etkisi olmadı. İki seri gevşeme arasında uygulanan 
elektrik alan stimulasyonu (4 Hz, 25 V, 1 ms, 60 dak) ikinci seride azalmış 
olarak ortaya çıkan Ultraviyole gevşemelerini tamamıyla geri çevirdi. Uzun 
süreli elektrik alan stimulasyonu ile ortaya çıkan bu etki NG-monometil-L-
arjinin (100 µM), etakrinik asid (1 µM) ve diamid (1 µM) tarafından güçlü 
bir şekilde önledi. Ayrıca, glutatyon (1 µM) etakrinik asid ve diamidin 
yukarıda bahsedilen etkisini geri çevirdi. 
SONUÇLAR: Ultraviyole ışığına duyarlı olan ve tüketilebilen dokudaki bu 
depo uzun süreli elektrik alan stimulasyonu ile restore edilebilmektedir, bu 
restorasyonda L-arjinin-nitrik oksit yolağının rolü olabileceği görülmekte ve 
açığa çıkan nitirik oksit henüz sentez mekanizmaları tam olarak 
çözümlenmeyen s-nitrosoglutatyona dönüşüp dokuda Ultraviyole ışığına 
duyarlı bir depo olarak yer alabilmektedir. 
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[S19] 

ATORVASTATİNİN SIÇAN GASTRİK FUNDUS ŞERİTLERİNİ 
GEVŞETİCİ ETKİSİNDE KALSİYUM İLE İLİŞKİLİ MEKANİZMALARIN 
İNCELENMESİ 

Kaleli D, Uydeş Doğan BS, Özdemir O 
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İstanbul 
AMAÇ: Statinlerin kolesterol düşürücü etkilerinden bağımsız, “pleiotropik” 
olarak tanımlanan, antiaterosklerotik, endotel fonksiyonunu iyileştirici, 
antioksidan, antiinflamatuvar ve antitrombotik etkilerinin de olduğu ortaya 
konulmuştur. Statinlerin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerinin 
yaygın olarak incelenmesine rağmen gastrointestinal sistem üzerindeki 
etkileri yeterince aydınlatılamamıştır. Sıçan gastrik fundus şeritleri üzerinde 
yürütmekte olduğumuz bir çalışma atorvastatinin gastrointestinal düz kası 
gevşetici etkisinin olduğunu göstermiştir.Bu çalışmada ise düz kasın 
kalsiyuma olan duyarlılığı, ve hücre içi kalsiyum düzeyinin regülasyonu ile 
ilgili bazı mekanizmalar irdelenerek atorvastatinin izole sıçan gastrik fundus 
şeritlerini gevşetici etkisinin mekanizmasının aydınlatılması hedeflenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçan gastrik fundus şeritleri 1g’lık ön gerim 
altında izole organ banyo sistemine takılmış ve 1 saatlik dengelenme 
süresinin ardından KCl (100mM) ile standardize edilmiştir. Atorvastatin 
(3x10-5-3x10-4M) ile inkübe edilen dokularda sarkoplazmik retikulum 
Ca++-ATPaz inhibitörü siklopiyazonik asidin (CPA, 10-7-3x10-5M) 
konsantrasyon bağımlı etkisi çalışılmıştır. Diğer bir grup deneyde ise 
dokular 0.5 mM EGTA içeren Ca++’suz Krebs-Ringer bikarbonat çözeltisi 
içerisinde 30dak. dengelenmiş, ardından atorvastatin (3x10-5-3x10-4M) ile 
inkübe edilerek Ca++’un (10-4-10-1 M) ve asetilkolinin (10-4M) kastırıcı 
etkileri incelenmiştir. Aynı dokunun benzer cevaplılık gösteren paralel 
parçalarında ise atorvastatin çözücüsü DMSO’nun etkisi test edilmiştir. 
BULGULAR: Atorvastatin inkübasyonu CPA’nın gastrik fundus şeritlerindeki 
kastırıcı etkisini istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde azaltmıştır. Benzer 
şekilde atorvastatin ile inkübasyon Ca++'un ve asetilkolinin kastırıcı 
etkilerinde konsantrasyon bağımlı bir azalma oluşturmuştur. Atorvastatinin 
çözücüsü ile inkübe edilen dokularda ise herhangi bir değişiklik 
gözlenmemiştir. 
SONUÇLAR: Atorvastatinin izole sıçan gastrik fundus şeritlerindeki 
gevşetici etkisi sarkoplazmik retikulum Ca++-ATPaz’ın aktivasyonu, hücre 
içinde IP3 duyarlı kalsiyum kanallarının inhibisyonu ve düz kasın kalsiyuma 
olan duyarlılığının azaltılması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.Bu proje 
İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu’nca desteklenmiştir. (Proje no: 
1778/21122001) 
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KOYUN ODDİ SFİNKTER ŞERİTLERİNDE İNTRAVENÖZ 
ANESTEZİKLERİN İN VİTRO ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Saraç B1, Bağcivan İ1, Karadaş B1, Gürsoy S2, Parlak A1, Kaya T1 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana 
Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: İntravenöz anestezikler genellikle endoskopik retrograd 
kolanjiyopankreatikografi (ERCP) ve endoskopik oddi sfinkter 
manometresinde sedasyon amaçlı kullanılırlar. Bu çalışma bazı genel 
anesteziklerin koyun oddi sfinkterindeki direkt etkilerini araştırmak için 
planlandı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Koyun oddi sfinkterinde intravenöz 
anesteziklerinde kümülatif konsantrasyonlarına izometrik gevşeme yanıtları 
araştırılarak Emaks ve pD2 değerleri karşılaştırıldı. Karbakol (10-6 M) ile 
kastırılmış koyun oddi sfinkteri şeritlerinde meperidin (10-7-3x10-5 M), 
Fentanil (10-7-3x10-5 M), Midazolam (10-7-3x10-5 M) ve Propofol’un (10-
7-3x10-4 M) konsantrasyon bağımlı gevşeme yanıtları alındı. 
BULGULAR: Meperidin, Fentanil ve Midazalom’ın Emaks ve pD2 değerleri 
Propofol’e göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.05). Meperidin, 
Fentanil ve Midazolam’ın Emaks ve pD2 değerleri arasında önemli bir fark 
yoktu. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, Meperidin, Fentanil ve Midazolam’ın koyun oddi 
sfinkterinde gevşetici etkilerinin in vitro olarak benzer olduğunu 
göstermektedir. Meperidin, Fentanil ve Midazalom, sedasyon yapılması 
gereken ERCP gibi tanısal invaziv girişimlerde yararlı olabilir. 
Emaks ve pD2 değerleri 

İlaçlar Emaks pD2 

Meperidin 97.2±1.1* 5.84±0.10* 

Fentanil 94.7±4.7* 5.78±0.12* 

Midazalom 100±0* 6.10±0.10* 

Propofol 81.4±6.6 4.92±0.08 

Veriler Ort.±S.E.M. olarak verildi. Propfole göre anlamlı (P<0.05). 
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SERTRALİN VE FLUOKSETİNİN İZOLE SIÇAN İLEUMUNDAKİ 
SPONTAN AKTİVİTE VE KOLİNERJİK YANITLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

Eren J, Yarış E, Ülkü C, Kadıoğlu M, Kesim M, Muci E, Kalyoncu Nİ 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
AMAÇ: Selektif serotonin reuptake inhibitörü (SSRİ) ilaçlar, esas etkilerini 
santral sinir sistemindeki serotonerjik sinir uçlarından serotonin geri alımını 
engelleyerek gösterseler de başta düz kaslı yapılar olmak üzere, kullanılan 
SSRİ ilaca ve dozuna göre farklılıklar gözlenen bazı periferik etkileri 
bulunmaktadır. Bu ilaçların klinikte gözlenen yan etkileri arasında 
gastrointestinal sisteme ait olanlar da vardır. Bu çalışmada, klinikte yaygın 
olarak kullanılan iki SSRİ ilaç olan fluoksetin ve sertralin’in sıçan izole 
ileumundaki etkileri, söz konusu yan etkilerin olası mekanizmalarını 
değerlendirmek amacıyla araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçan ileumunda, spontan hareketler ve 
kümülatif olarak uygulanan asetilkolin (10-8-10-4 M) ile indüklenmiş 
kasılmalar üzerine fluoksetin (10-8-10-5 M) ve sertralin (10-8-10-5 M)’in 
etkileri ayrı ayrı preparatlarda incelendi. Bir başka grup preparatta ise 
elektiksel alan stimülasyonu (30 volt, 5 msn duration) ile oluşturulan 
frekans (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 Hz)-yanıt eğrisi üzerine fluoksetin (10-8-10-
4 M) ve sertralin (10-8-10-4 M)’in etkileri incelendi. Kasılmaların 
amplitüdleri miligram cinsinden hesaplanarak ifade edildi. İstatistiksel 
analiz için Mann-Whitney U testi kullanıldı ve P<0,05 olduğunda farklar 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Fluoksetin ve sertralin ileumun spontan aktivitesini düşük 
konsantrasyonlarda potansiyalize, yüksek konsantrasyonlarda inhibe 
ederken asetilkolin ve elektriksel alan stimülasyonu ile oluşturulan 
kasılmaları, kullanıldıkları tüm konsantrasyonlarda inhibe etti. 
SONUÇLAR: Temelde kolinerjik kasıcı mekanizmaların egemen olduğu 
sıçan ileumunda, spontan ya da indüklenmiş bu kasılmalar üzerine sertralin 
ve fluoksetinin benzer nitelikte etkiler ortaya koyması, SSRİ özellikleri 
dikkate alındığında bu ilaçların kolinerjik mekanizmalarla ya da düz kas 
kasılmasında rol alabilecek diğer mekanizmalarla etkileşebileceğini 
düşündürmektedir.Bu çalışma KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 
Müdürlüğü’nce (21.114.001.3) desteklenmiştir. 
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DEĞİŞİK TONUS DÜZEYLERİNDE OLUŞTURULAN NON-ADRENERJİK 
NON-KOLİNERJİK GEVŞEMELERE NİFEDİPİN VE VERAPAMİLİN 
FARKLI ETKİLERİ: NÖRON KAYNAKLI HİPERPOLARİZAN FAKTÖRÜN 
KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ergün Y 
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, Kahramanmaraş 
AMAÇ: Sıçan mide fundusunda farklı tonus düzeylerinde elde edilen non-
adrenerjik non-kolinerjik (NANK) gevşemelerde ortaya çıkan farklılıklarda 
nöron kaynaklı hiperpolarizan bir faktörün katkısının olup olmadığını 
araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Wistar türü sıçanların izole fundus preparatları in 
vitro olarak çalışıldı. 
BULGULAR: Elektrik alan stimulasyonu (ES: 0.1, 0.5, 1 Hz; 25 V; 1 ms; 
10 s) ile oluşturulan NANK gevşemeler %40 kastırılmış dokuda (S40) %80 
kastırılmış dokuyla (S80) karşılaştırıldığında artmış olarak bulundu. S40 ve 
S80 gruplarında ES gevşemeleri NG-nitro-L-arjinin (L-NNA; 100 µM) ile 
etkili bir şekilde inhibe oldu. L-NNA varlığında elde edilen inhibisyonun 
yüzdesi S40 grubunda S80’e göre daha düşüktü. S40 grubunda, nifedipin 
(0.5-1 µM) ve verapamil (0.5-1 µM) 0.1 Hz ve 0.5 Hz ile meydana getirilen 
gevşemeleri azalttı. Nifedipin (1 µM) ve verapamil (0.5 µM) S80 grubunda 
ES gevşemelerine etki etmedi. S40 grubunda, L-NNA (100 µM) ve nifedipin 
(1 µM) veya verapamil (1 µM) birlikte uygulandığında ortaya çıkan 
inhibisyon bu ilaçların tek başlarına uygulandıklarında yapmış oldukları 
inhibisyondan fazlaydı. 
SONUÇLAR: %40 kastırılmış dokuda çalışıldığında NANK nöron kaynaklı 
gevşemelerin boyutu artmaktadır ve bu artıştan nifedipine duyarlı bir 
faktörün sorumlu olması muhtemeldir. 
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ALFA2 ADRENOSEPTÖR VE İMİDAZOLİN BAĞLANMA BÖLGESİ İÇİN 
BİR LİGAND OLAN AGMATİN KOBAY SAFRA KESESİ STRİPLERİNDE 
ELEKTRİKSEL ALAN UYARISINA BAĞLI KOLİNERJİK KASILMALARI 
ARTIRIR 

Bağcivan İ1, Yıldırım Ş1, Saraç B1, Karadaş B1, Durmuş N1, Sarıoğlu Y2 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Bu çalışmada alfa-2 adrenoseptör ve imidazolin bağlanma bölgesi 
için bir ligand olan Agmatinin kobay safra kesesi düz kasında kolinerjik 
aktivite üzerindeki rolü araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Kobaylardan elde edilen şeritlere (1-64 Hz, 100 
V, 0.1 msn aralıkla, 10 sn süreyle) Elektriksel Alan Uyarısı (EAU) uygulandı. 
Safra kesesi şeritlerinin kasılma yanıtları artan konsantrasyonda Agmatin 
(10-5–10-3 M) ilave edilmeden önce ve sonra elde edildi. Aynı deneyler 
değişik antagonistlerin varlığında tekrar yapıldı. 
BULGULAR: Agmatin safra kesesi düz kasında tek başına kasılma 
oluşturmazken, EAU ile meydana getirilen kasılmaları anlamlı derecede 
artırdı (p<0.05). Selektif alfa-2 reseptör antagonisti Yohimbin (10-6 M), 
Agmatin tarafından artırılan EAU bağımlı kasılmaları değiştirmedi, fakat alfa 
reseptör blokör ve imidazolin reseptör antagonisti İdazoxan (10-4 M) bu 
artmış kasılmaları ortadan kaldırdı. Agmatinin bu etkisini L-NAME (3x10-5 
M) ve İndometazin (10-6 M) değiştirmedi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular; Agmatinin, kobay safra kesesinde EAU bağımlı 
kolinerjik kasılmalarda düzenleyici bir rolü olduğunu ve bunun imidazolin 
reseptörleri aracılığıyla olabileceğini düşündürür. 
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KOYUN ODDİ SFİNKTERİNDE NİKOTİNE BAĞLI GEVŞEMELERİN 
MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 

Bağcivan İ1, Saraç B1, Karadaş B1, Durmuş N1, Gürsoy S2, Kaya T1 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana 
Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: İzole koyun oddi sfinkterinde nikotin bağımlı gevşemelerin 
muhtemel mekanizmaları araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Koyun oddi sfinkter şeritleri organ banyosuna 
modifiye edilmiş Krebs Heinseleit solüsyonu ile asıldı ve %95 O2+%5 CO2 
ile havalandırıldı. Kasılma ve gevşemeler izometrik güç transdüsürü ile 
ölçüldü. Gevşeme yanıtları Karbakol (10-6 M) ile oluşturulan kasılmaların 
yüzdesi olarak hesaplandı. 
BULGULAR: Nikotin, (10-5 – 3x10-3 M), karbakol’le kastırılmış oddi 
sfinkterinde konsantrasyon bağımlı gevşeme yaptı. Nikotinin oluşturduğu 
maksimum gevşeme, %72.8 ± 4.2, pD2 değeri 3.76 ± 0.05 olarak 
bulundu. Nikotinin oluşturduğu gevşeme yanıtları İndometazin (10-5 M), N-
nitro L-Arjinin metilester (L-NAME) (3x10-5 M), Metilen mavisi (10-5 M), 
Glibenklamid (10-5 M), Klotrimazol (10-6 M), Tetraetilamonyum (TEA) 
(3x10-4 M), Heksametanyum (10-5 M), 4-aminopiridin (10-3 M), 5-nitro 2-
3 fenilpropilaminobenzoik asit (NPBB) (10-6 M) ve Antrasen-9-karboksilat 
(9-AC) tarafından etkilenmedi (p>0.05),. Bupivakain (10-5 M) tarafından 
artırıldı (p<0.05). Nikotinin kalsiyum antagonistik etkisi gözlenmedi. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, koyun oddi sfinkterinde nikotin bağımlı 
gevşemenin nitrik oksit, prostaglandinler, potasyum kanal aktivasyonu, 
klor kanal aktivasyonuna veya nikotinik kolinosöpterlerin uyarılmasına bağlı 
olmadığını göstermektedir. Nikotine bağlı gevşemenin Bupivakain 
tarafından artırılması bu gevşemede, sodyum kanal blokajının rolü 
olabileceğini düşündürmektedir. 
Nikotinin antagonist yokluğunda ve varlığında Emaks ve pD2 değerleri 

 Emaks pD2 

Kontrol 72.8±4.2 3.76±0.05 

L-NAME 69.8±3.8 3.70±0.07 

Metilen Mavisi 73.2±4.1 3.74±0.07 

İndometasin 74.2±4.4 3.80±0.06 

Heksametonyum 70.6±3.6 3.68±0.09 

Glibenklamid 72.6±3.7 3.66±0.08 

 Emaks pD2 

4-Aminopiridin 69.6±4.3 3.86±0.07 

TEA 70.9±4.0 3.73±0.07 

Klotrimazol 72.0±4.1 3.72±0.08 

NPPB 71.4±3.8 3.75±0.09 

9-AC 73.6±3.9 3.78±0.08 

Bupivakain 96.4±3.6* 3.76±0.06 

* Kontrole göre farklı (P<0.05). 
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KOYUN ODDİ SFİNKTERİ ÜZERİNDE GUANİLAT SİKLAZ 
AKTİVATÖRÜ 3-(5’-HİDROKSİMETİL-2’-FURİL)-1-BENZİL İNDAZOL 
(YC-1) VE NİTRİK OKSİT DONÖRÜ DİETİLAMİN/NO 
KOMPLEKSİ’NİN ( DEA/NO) GEVŞETİCİ ETKİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Bağcivan İ1, Karadaş B1, Saraç B1, Soydan AS1, Kaya T1, Gürsoy S2 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana 
Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Nitrik oksit (NO)’nun gastrointestinal kanalın değişik bölümlerinde 
önemli fizyolojik rolü olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma, koyun Oddi 
Sfinkterinde (KO) NO sisteminin varlığını göstermek ve farklı 
mekanizmalarla NO/ sGMP yolağını etkileyen ilaçların etkilerini 
karşılaştırmak için planlandı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: KO halkaları modifiye Krebs-Henseleit solüsyonu 
ile doldurulmuş ve %95 O2 + %5 CO2 ile gazlandırılan doku banyolarına 
asıldı. Karbakol (10-6 M) ile kastırılmış dokularda 3-(5’-hidroksimetil-2’-
furil)-1-benzil indazol (YC-1, 10-10-10-5 M) ve dietilamin/NO kompleksi 
(DEA/NO, 10-8-10-4 M) konsantrasyon-cevap eğrileri izometrik olarak 
Grass poligrafa kaydedildi. Ayrıca, YC-1 (10-6 ve 10-5 M) ve DEA/NO (10-5 
ve 10-4 M)’nun sGMP düzeyleri üzerindeki etkileri ölçüldü. 
BULGULAR: YC-1 ve DEA/NO karbakol ile kastırılmış KO halkalarında 
konsantrasyona-bağımlı gevşemeler oluşturdu. Karbakol ile kastırılmış KO 
halkalarında potens sırası YC-1>DEA/NO idi. YC-1 ve DEA/NO, sGMP 
düzeylerini kontrol ve karbakol gruplarından daha fazla artırdı (p>0.05). 
SONUÇLAR: Bu bulgular, koyun KO’da NO/sGMP yolağının bulunduğunu 
göstermektedir. YC-1, DEA/NO daha potent bir gevşeticidir ve sGMP 
düzeylerinde daha fazla artışa neden olmuştur.Bu maddeler kontrollü klinik 
çalışmalardan sonra KO’nun gevşetilmesi gereken ERCP gibi tanısal invaziv 
girişimlerde yararlı olabilir. 
Karbakol (10-6 M) ile 
kastırılmış koyun oddi 
sfinkterinde YC-1 ve 
DEA/NO'nun pD2 ve Emaks 
değerleri 

İlaçlar pD2 Emaks 

YC-1 7.16±0.10* 96.4±3.6 

DEA/NO 6.08±0.08 94.4±3.2 

Veriler Ort.±S.E. olarak verilmiştir. 

 * DEA/NO'dan istatiksel olarak 
farklıdır (P<0.05). 
 

 

Koyun oddi sfinkterinde cGMP 
düzeylerinin karşılaştırılması 

 
cGMP Değer-
leri(fmol/mg) 

Kontrol 3.51±0.42 

Karbakol (10-6 M) 11.25±1.80* 

Karbakol+YC-1 (10-6 M) 25.32±4.23* 

Karbakol+YC-1 (10-5 M) 47.62±5.12*, a 

Karbakol+DEA/NO 
(10-5 M) 18.22±2.42* 

Karbakol+DEA/NO 
(10-4 M) 23.81±3.04* 
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PERİTONİT OLUŞTURULAN KOBAYLARDA SAFRA KESESİ DÜZ 
KASINDA DEĞİŞİK KASICI VE GEVŞETİCİ İLAÇLARIN İN VİTRO 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Karadaş B, Bağcivan İ, Saraç B, Yıldırım MK, Kaya T 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Peritonitte oluşan safra kesesi kasılmalarının bozulmasının 
mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, peritonit 
oluşturulan kobaylarda safra kesesi düz kasının farklı agonistlere verdiği 
kasılma ve gevşeme yanıtları araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Peritonit 10 adet kobayda çekal bağlama ve 
delme yapılarak oluşturuldu. Diğer 10 kobaya ise sham operasyon 
yapılarak kontrol olarak grubu kabul edildi. Operasyondan 24 saat sonra 
kobaylar öldürüldü ve safra kesesi şeritleri organ banyolarına yerleştirildi. 
KCl (80 mM), Karbakol (10-8-10-4 M) ve Histamin (10-8-10-4 M) kasılma 
cevapları ve KCl ile kastırılan şeritlerde siklooksijenaz inhibitörü olan 
İndometazin (10-8-10-4 M), Nimesulid (10-8-10-4 M) ve DFU (10-8-10-4 
M)’nun gevşeme yanıtları kaydedildi. 
BULGULAR: KCl olan kasılma cevaplarında iki gurup arasında anlamlı bir 
fark yoktu. Karbakol ve Histamine olan maksimum kasılma yanıtları 
(Emaks) önemli derecede azaldı. İndometazin, nimesulid ve DFU safra 
kesesi düz kasındaki KCl bağımlı kasılmaları konsantrasyona bağımlı olarak 
inhibe etti. İndometazin, nimesulid ve DFU’nun Emaks değerleri kontrol 
gurubuna göre peritonit gurubunda önemli ölçüde azaldı (p<0.05). 
Nimesulid ve DFU’nun inhibitör etkileri benzerdi, İndometazinin inhibitör 
etkisi her iki grupta da Nimesulid ve DFU’ya göre önemli ölçüde daha azdı 
(p<0.05). Peritonit, safra kesesi düz kasında Karbakol, Histamin kasılma ve 
siklooksijenaz inhibitörlerin gevşeme yanıtlarını önemli ölçüde azalttı. 
SONUÇLAR: Çekal bağlama ve delme ile peritonit oluşturulan kobaylardaki 
bu azalma; düz kas cevaplarının ve/veya reseptör/postreseptör eksitasyon-
yanıt birleşmesinin bozulmasına bağlı olabilir. 
Kontrol ve peritonit grublarının 
Emaks ve pD2 değerleri 

İlaçlar Kontrol Peritotinit 

Karbakol   

Emaks 150.34±11.21 115.58±10.50* 

pD2 6.02±0.08 6.06±0.04 

Histamin   

Emaks 145.09±8.82 114.89±9.88* 

pD2 5.75±0.02 5.64±0.08 

Veriler Ort.±S.E.M. olarak verilmiştir. 
 * Kontrole göre anlamlı(P<0.05). 

İndometazin   

Emaks 58.50±6.15 39.60±3.52* 

pD2 6.05±0.03 6.02±0.02 

Nimesulid   

Emaks 82.12±4.83 67.90±4.14* 

pD2 6.08±0.02 6.10±0.04 

DFU   

Emaks 84.80±4.11 70.56±4.94* 

pD2 6.09±0.01 6.12±0.03 
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ATP DUYARLI POTASYUM KANAL AKTİVATÖRÜ PİNASİDİL VE 
KROMAKALİM’İN KOYUN ODDİ SFİNKTERİNDE GEVŞETİCİ 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Bağcivan İ, Karadaş B, Saraç B, Yıldırım MK, Kaya T 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: ATP duyarlı potasyum kanalları (KATP) düz kasların membran 
potansiyelinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Bu çalışmada; KATP 
aktivatörü Pinasidil ve Kromakalim’in koyun Oddi Sfinkteri (KO) üzerideki 
gevşetici etkileri araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: KO halkaları izometrik gerilimleri ölçülmek üzere 
organ banyosuna asıldı. Pinasidil (10-9-3X10-4 M) ve Kromakalim’in (10-9-
10-4 M), Karbakolle (10-6 M) kastırılmış KO halkaları üzerindeki gevşetici 
etkilerine KATP blokörü Glibenklamid (10-6 M) varlığında ve yokluğunda 
bakıldı. 
BULGULAR: Karbakol ile kastırılmış KO halkalerında Pinasidil ve 
Kromakalim konsantrasyon bağımlı gevşemeler oluşturdu. Glibenklamid 
varlığında, konsantrasyon yanıt eğrisi paralel olarak sağa kaydı. Antagonist 
varlığında her iki ilacın Emaks değerleri değişmezken pD2 değerleri anlamlı 
şekilde azaldı (p<0.05). Pinasidil ve Kromakalim’in Emaks ve pD2 değerleri 
arasında antagonist varlığında ve yokluğunda anlamlı bir fark yoktu 
(p>0.05). 
SONUÇLAR: Bu bulgular; Pinasidil ve Kromakalim’in KO halkalarında 
oluşturduğu gevşemenin KATP aracılığı ile olduğunu gösterir. Kontrollü 
klinik çalışmalardan sonra, KO basıncının azaltılması gereken durumlarda 
her iki ilaçta yararlı olabilir. 
Karbakol ile kastırılmış korpus kavernosum dokusunda Emaks ve 
pD2 değerleri 

İlaçlar Emaks pD2 

Pinasidil 100.00±0.00 6.76±0.08 

Glibenklamid+pinasidil 100.00±0.00 5.80±0.07a 

Kromakalim 100.00±0.00 6.62±0.10 

Glibenklamid±Kromakalim 95.60±3.40 5.72±0.07b 

Veriler Ort.±S.E.M. olarak verildi. a Pinasidil'e göre pD2 değeri farklıdır 
(P<0.05) b Kromakalim'e göre pD2 değeri farklıdır (P<0.05). 
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[P89] 

SIÇANLARDA ENTERAL GLUTAMİN UYGULAMASININ İNTESTİNAL 
İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Demirkan A1, Melli M1, Orazakunov E2, Kuzu A2, Savaş B3 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: İntestinal iskemi-reperfüzyon (İ/R) hasarı, multisistem organ 
yetmezliklerinin de önemli nedenlerinden olan bakteriyel translokasyon ile 
sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada intestinal İ/R hasarında enteral glutamin 
(Gln) uygulamasının intestinal mukoza üzerindeki koruyucu etkinliği 
araştırılmak istenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneyde dişi Wistar sıçanlar kullanıldı. Glutamin 
sıçanlara deney öncesinde 4 gün boyunca orogastrik lavaj ile bölünmüş iki 
doz halinde (1g/kg/gün) verildi. Superior mezenterik arter ve dalları 60 
dakikalık süre ile klemplenerek intestinal iskemi ve ardından yine 60 
dakikalık süre ile reperfüzyon oluşturuldu. İntestinal mukozal permeabilite 
değişiklikleri 51Cr EDTA yöntemiyle, plazma endotoksin düzeyleri ise 
kolorimetrik “Limulus Amebocyte Lysate” (LAL) testi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Kontrol grubu ve intestinal İ/R grubu arasında intestinal 
permeabilite (% 2.4 ± 0.36 - % 8.6 ± 0.61, p < 0.001), plazma 
endotoksin düzeyleri (0.76 ± 0.04 EU/ml - 1.61 ± 0.19 EU/ml, p < 0.001) 
ve histopatolojik değişiklikler (0 - 3, p< 0,001) açısından anlamlı fark 
olduğu görüldü. Enteral glutamin uygulamasının ise İ/R nedeni ile artan 
intestinal permeabiliteyi anlamlı şekilde azalttığı (% 8.6 ± 0.61 - % 5.3 ± 
0.45, p< 0.001), ancak aynı olumlu etkinin plazma endotoksin düzeylerine 
(1.61 ± 0.19 EU/ml - 1.45 ± 0.13 EU/ml, p= 0.48) ve histopatolojik 
değişikliklere (3 - 2, p= 0,389) ve yansımadığı görüldü. 
SONUÇLAR: İ/R öncesi enteral glutamin uygulamasının İ/R hasarına karşı 
intestinal permeabilite üzerinde koruyucu etkileri olduğu görülmüştür. 
Ancak bu olumlu etki plazma endotoksin düzeylerine ve histopatolojik 
değişikliklere yansımamıştır. 
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[P90] 

LAPAROSKOPİ SIRASINDA ARTAN KARIN İÇİ BASINCININ 
TERMİNAL İLEUM KONTRAKTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Ünsal M1, Kadıoğlu M2, Ülkü C2, Aydın S3, Kesim M2, Alver A4, İmamoğlu M5, 
Kalyoncu Nİ2, Yarış E2, Bozkaya H1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Ana Bilim Dalı, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana 
Bilim Dalı, Trabzon 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
5Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
AMAÇ: Son yıllarda yapılan çalışmalarda laparoskopi sırasında oluşturulan 
karın içi basınç artışının bir çok intraabdominal organda iskemiye neden 
olduğu gösterilmiştir. Laparoskopi sonrasında gözlenen terminal ileumdaki 
fonksiyon bozukluklarının bu iskemi sonucunda geliştiği düşünülmektedir. 
Bu çalışmada laparoskopiye bağlı artmış intraabdominal basıncın terminal 
ileum kontraktilitesi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Kontrol grubu dışındaki iki grup hayvanda 
laparoskopik metodla 1 saat süreyle karın içine CO2 pompalanarak 
intraabdominal basınç 10 ve 20 mmHg’ya yükseltildi. İşlem sonlandırılıp 30 
dakikalık reperfüzyon süresi geçtikten sonra sıçanların terminal ileumundan 
preparatlar hazırlandı. Klasik farmakolojik yöntemlerle izole organ 
banyosuna yerleştirilen preparatlarda non-kümülatif asetilkolin (10-8-10-
3M) konsantrasyon-yanıt eğrileri ve elektriksel alan stimülasyonu ile elde 
edilen frekans-yanıt eğrileri alındı. Terminal ileum preparatlarının 
morfolojisi histopatolojik ve biyokimyasal olarak da incelendi. İstatistiksel 
analiz için Mann-Whitney U testi kullanıldı ve P<0,05 olduğunda fark 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Elektriksel alan stimülasyonu ile elde edilen kasılma 
cevaplarında her iki basınç altında da kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir 
azalma saptandı. Ancak 10 ve 20 mmHg basınç grupları arasında 
istatistiksel bir fark saptanmadı. Asetilkolin ile elde edilen kasılmalarda 20 
mmHg basınç grubunda anlamlı olmak üzere kontrol grubuna kıyasla bir 
azalma gözlendi. Histopatalojik ve biyokimyasal bulgular iskemi ile 
uyumluydu. 
SONUÇLAR: Bu bulgular; laparoskopik olarak karın içi basınç artışı 
oluşturulduğunda bir terminal ileum iskemisi yaratılmış olabileceğini 
düşündürmektedir. 
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FARE DUOEDENUM KASINDA NİTRERJİK İNNERVASYONUN 
FARMAKOLOJİK ÖZELLİĞİ 

Kıroğlu Ergürhan O, Öğülener N 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anablim Dalı, Adana 
AMAÇ: Nitrik oksit, gastrointestinal düz kas gevşemelerinde non-adrenerjik 
non-kolinerjik inhibitör nöromediyatör olarak rol oynamaktadır. Yapılan 
araştırmalarda, nitrerjik nörotransmiterin serbest nitrik oksit olmadığı, 
süperokside dirençli nitrik oksit salıveren bir nitrozotiyol olabileceği ileri 
sürülmektedir. Bu çalışmamızın amacı izole fare duodenumunda nitrerjik 
nörotransmiterin S-nitrozotiyol olma olasılığını araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde, 30 gram ağırlığında Swiss albino 
türü, 24 saat aç bırakılan fareler kullanıldı. Farelerin duodenumu izole 
edildikten sonra Tyrode solusyonu içeren organ banyosuna asıldı. 
Preparatlar 250 mg tansiyon altında 25°C sıcaklıkta, %95 O2 ve %5 CO2 
gaz karışımını içeren ortamda 60 dakika inkübe edildikten sonra 0.1 µM 
serotonin ile kastırıldı. Serotonin ile kastırılmış dokularda elektriksel alan 
sitümülasyonu, S-nitrozosistein ve S-nitrozo-N-asetilpenisilamin 
gevşemeleri elde edildi. 
BULGULAR: Serotonin ile kastırılmış duodenum dokusunda, non-spesifik 
sülfidril alkilatörü olan etakrinik asit, elektriksel alan sitümülasyonu, S-
nitrozosistein ve S-nitrozo-N-asetilpenisilamine bağlı gevşemeleri inhibe 
etti ve bu inhibisyon glutatyon ile önlendi. İntraselüler glutatyon depolarını 
boşaltıcı bir ajan olan diamid ise sadece elektriksel alan sitümülasyonu ile 
oluşan gevşemeleri inhibe etti ve bu inhibisyon glutatyon ile ortadan kalktı. 
Diamid, S-nitrozo-N-asetilpenisilamin ve S-nitrozosisteine bağlı 
gevşemeleri inhibe etmedi. Glutatyonun elektriksel alan sitümülasyonu, S-
nitrozosistein, S-nitrozo-N-asetilpenisilamin ile oluşturulan gevşemelere 
etkisi olmadı. 
SONUÇLAR: Bu bulgulara göre izole fare duodenumunda nitrerjik sinir 
uçlarından salınan nitrerjik nörotransmitter serbest nitrik oksit olmayıp, bir 
S-nitrozotiyol olabilir. 
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TİMOL, KARVAKROL, ORTO- VE META-KREZOL'UN MİDE FUNDUS 
KALSİYUM CEVAPLARI ÜZERİNDE İNHİBİTOR ETKİSİ 

Arı S1, Aydın S2, Öztürk Y1 
1Anadolu Univ., Eczacilik Fak., Farmakoloji Ab.D. Eskisehir 
2Anadolu Univ., Bitki Ilac ve Bilimsel Arastirmalar Merkezi (Bibam) Eskisehir 
AMAÇ: Bu çalışmadaOrto- ve meta-krezol ile, bu moleküllerin izopropil 
grubu tasiyan doğal krezol türevleri olan timol ve karvakrolun izole sıçan 
mide fundusunda kalsiyum cevapları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Ticari olarak elde edilen timol, karvakrol, orto-
krezol ve meta-krezol kullanılmış. CaCl2 cevapları ve bu cevaplar üzerine 
teste maddelerinin etkisi, izole sıçan mide fundusu üzerinde izole organ 
banyosu yöntemleriyle test edilmiştir. 
BULGULAR: Timol ve karvakrol'un 3 farkli dozu [10-6, 10-5, 10-4M], orto- 
ve meta-krezol'un sadece tek dozu [10-4M] ile yapilan calismalarda, teste 
tabi tutulan bilesiklerden meta-krezol etkisiz, orto-krezol, timol ve 
karvakrolun kalsiyum cevapları üzerinde inhibitor etkili oldukları 
bulunmuştur. 
SONUÇLAR: Test edilen bu bilesikler arasinda, kalsiyum cevaplari uzerinde 
meta-krezol'un etkisiz, karvakrol'un ise en guclu inhibitor etkili bilesik 
oldugu saptanmistir. Farmakolojik etkinin olusmasinda molekullerin 
uzerindeki hidroksil ve izopropil gibi fonksiyonel gruplarin onemli rol 
oynadığı sonucuna varılmıştır. 
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Ooferektomize Sıçanlarda Oluşturulan Akut Kolit Modelinde Doku 
Malonildialdehid ve Glutatyon Düzeylerinin İncelenmesi 

Dost T1, Yıldız Y2, Yenisey Ç3, Akbaş L1, Birincioğlu M1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, 
Aydın 
AMAÇ: İnflamatuar barsak hastalığı, etyolojisi kesin bilinmeyen, 
muhtemelen immünolojik ve enflamatuar olaylara bağlı, gastrointestinal 
sistemde kronik değişikliklere neden olan bir bozukluktur. Östrojenin 
deneysel kolit üzerine etkisini araştıran çalışmalarda, östrojenin hem 
enflamatuar hem de antienflamatuvar etkileri olduğu ve estradiolün 
farmakolojik dozlarda uygulanmasının, kolon ve mide hasarında iyileştirici 
etki yaptığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, sıçanlarda akut kolit gelişimi ve 
doku antioksidan sistem parametreleri üzerine fizyolojik östrojenin 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmamızda, 48 adet Wistar türü sıçan 
kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ve her grup (n=6) kendi içinde iki alt gruba 
ayrıldı (kontrol ve ooferektomize). Ooferektomize grup, bilateral 
ooferektomi yapıldıktan sonra iki ay bekletildi. Akut kolit oluşturmak için 
asetik asit modeli kullanıldı. Sıçanlar 24 saat aç bırakıldıktan sonra 
barsakları boşaltıldı ve anal orifisten 8 cm. içeriye kanül ile girilerek % 4’lük 
asetik asit verildi. 30 saniye süreyle lümen ile teması sağlandı, sonra kolon 
3 kez 1,5 ml. serum fizyolojik ile yıkandı. Kolit oluşumunu takip eden 1, 3, 
7 ve 14. günlerde sıçanlar sakrifiye edildi. 10 cm.’lik kolon segmenti 
çıkartılıp, longitudinal olarak açıldı ve makroskobik skorlama yapıldı. Daha 
sonra kolon segmenti biyokimyasal incelemeye tabi tutularak 
malonildialdehid (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeylerine bakıldı. 
BULGULAR: Asetik asit ile oluşturulan akut kolit, 3. günden itibaren 
makroskobik olarak düzeldi. Makroskobik skorlamada gruplar kendi içinde 
anlamlıyken, gruplar arasında anlamlılık bulunamadı. GSH ve MDA 
düzeyleri gruplar içinde farklılık gösterdi ancak gruplar arasında anlamlılık 
yoktu. MDA her iki grupta 7 ve 14. günlerde azalırken, GSH düzeyi ise hem 
kontrol hem de Ooferektomi grubunda artış gösterdi. 
SONUÇLAR: Fizyolojik östrojenin akut kolit gelişimi ve doku antioksidan 
sistem parametreleri üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi gözlenmemiştir. 
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İNDOMETAZİNLE OLUŞTURULAN ÜLSER MODELİNDE 
AMİODARONUN ETKİSİ 

Özbakış Dengiz G, Halıcı Z, Çadırcı E 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
AMAÇ: Amiodaron kardiyovasküler hastalıklardan özellikle aritmilerin 
tedavisinde kullanılan ve sodyum ve kalsiyum iyonlarının hücre içine girişini 
ve potasyum iyonunun hücre dışına çıkışını bloke eden bir antiaritmiktir. 
Son yıllarda yapılan çalışmalarda koroner ve mezenter arterler üzerinde 
nitrik oksit salınımını artırarak vazodilatatör etkileri bulunmuştur. Bu 
bilgilerden yola çıkarak mide dokusu kanlamasını artırarak ülser koruyucu 
etkisinin olup olmadığını araştırdık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Amiodaronun antiülserojenik etkisi indometazinle 
oluşturulan ülser modelinde, Sprague- Dawley erkek ratlarda 
değerlendirildi. Denekler beş gruba ayrıldı. Distile su (kontrol grubu), 
lansoprazol(30 mg/kg) ve amiodaronun üç farklı dozu ( 25- 50- 100 
mg/kg) ağız yoluyla verildi. 30 dakika sonra bütün gruplara indomethazin 
(25 mg/kg) yine ağız yoluyla uygulandı. 6 saat sonra, denekler öldürüldü. 
Her midenin toplam ve ülsere alanları (mm2) ölçüldü. Her mide için ülser 
indeksleri ve her grup için ülser inhibisyon oranları hesaplandı. Sonuçlar 
student’s t testi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Lansoprazol indometazinle oluşturduğumuz ülser modelinde 
% 100’lük inhibisyon yaparken (p= 0.001), amiodaron 25, 50 ve 100 
mg/kg’lık dozlarda sırasıyla % 54.47 (p= 0.046), % 62.25 (p= 0.033) ve 
% 85.27’lik (p= 0.003) inhibisyona neden olmuştur. 
SONUÇLAR: Multiple iyon kanalı blokeri olan amiodaron sıçanlarda 
indometazin ile oluşturduğumuz ülser modelinde koruyucu etki 
sergilemiştir. Bu etkisi, koroner ve mezenter arterlerdekine benzer bir 
şekilde, mide mukozası arterlerinde de yaptığı nitrik oksit salıverilmesine 
bağlı vazodilatasyondan kaynaklanabilir. 
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SIÇANLARDA İNTESTİNAL İSKEMİ-REPERFÜZYON SONRASI 
AZALAN İLEUM KASILMA YANITLARI ÜZERİNE ALLOPURİNOL'UN 
KORUYUCU ETKİSİ 

Erdinç M, Çetin A 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR 
AMAÇ: İntestinal iskemi-reperfüzyon (I-R) sonrasında barsakta ciddi hasar 
oluştuğu gerek histopatolojik ve gerekse biyokimyasal birçok çalışma ile 
gösterilmiştir.Bu çalışmada ise sıçanlarda,30 dakikalık superior mezenterik 
arter(SMA) oklüzyonu ile oluşturulan iskemi ve bunu takip eden 60 
dakikalık reperfüzyon sonrasında izole edilen barsak düz kaslarında kasılma 
yanıtları ve bu yanıtlar üzerine allopurinol (Allp)’un etkisi araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde kullanılan 250-300 gr ağırlığında 
wistar albino sıçanlar dört gruba ayrılmıştır (n=8): 1.grup:sham-opere, 
2.grup:sham-opere + (50mg/kg i.p )Allp, 3.grup:I-R, 4.grup:I-R 
+(50mg/kg i.p)Allp. Reperfüzyon sonunda sakrifiye edilen sıçanlardan izole 
edilen longitudinal ve sirküler barsak düz kas şeritlerinde izole organ 
banyosunda 10-8-10-5 M Asetilkolin(Ach) kasılma yanıtları izometrik olarak 
kaydedilmiştir. 
BULGULAR: I-R grubunda 1.gruba göre Ach'nin doz-bağımlı kasılma 
yanıtları anlamlı olarak azalmıştır (p<0.001).Buna karşılık 4.grupta ise Allp, 
azalan Ach yanıtlarını I-R grubuna göre anlamlı olarak artırmıştır (p<0.05). 
SONUÇLAR: Sonuç olarak intestinal iskemi ve reperfüzyon sonrasında 
barsak düz kas kasılma yanıtlarının azaldığı ve iskemi-reperfüzyon öncesi 
uygulanan allopurinol'ün azalan düz kas kasılma yanıtlarını anlamlı olarak 
artırdığı görülmüştür. 
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10. Genitoüriner (Renal) Farmakoloji 
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NİTRİK OKSİTTEN BAĞIMSIZ SOLUBL GUANİLAT SİKLAZ 
AKTİVATORÜ YC-1 İZOLE GEBE SIÇAN MİYOMETRİUMUNUN 
SPONTAN KASILMALARINI İNHİBE ETTİ 

Karadaş B1, Bağcivan İ1, Saraç B1, Durmuş N1, Gültürk S2, Kaya T1 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Bu çalışmada gebe sıçanlardan elde edilen miyometriyal şeritlerde 
spontan kasılmalar ve cGMP düzeyleri üzerinde guanilat siklaz aktivatörü 
YC-1(3-(5’-hidroksimetil-2’-furil)-1-benzil indazol)’in etkileri araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Miyometriyal şeritler sekiz gebe Wistar albino 
sıçandan elde edildi ve isometrik gerilimlerini kaydetmek için organ 
banyolarına asıldı. YC-1’in artan konsantrasyonlarının spontan miyometriyal 
kasılmalar üzerindeki etkisine ortamda antagonist yokken ve Metilen mavisi 
(10-5 M), TEA (3x 10-4 M) ve Glibenklamid (10-6 M) varlığında bakıldı. 
BULGULAR: YC-1 (10-9-3x10-5 M) konsatrasyona bağımlı olarak 
miyometriyal şeritlerin spontan kasılmalarının amplitüd ve frekansını azalttı 
(p<0.05). Metilen mavisi ve TEA, YC-1’in gevşetici etkisini azaltırken 
Glibenklamid değiştirmedi. Metilen mavisinin antagonistik etkisi TEA’dan 
anlamlı olarak daha fazlaydı. YC-1’in miyometriyal şeritlerdeki cGMP 
düzeyleri üzerine olan etkisi ölçüldü. YC-1 miyometriyal şeritlerin cGMP 
düzeyini önemli ölçüde artırdı (p<0.05). 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar YC-1’in izole gebe sıçandan elde edilen 
miyometriyal şeritlerde oluşturduğu gevşemenin cGMP düzeyindeki 
artmaya bağlı olduğunu düşündürür. Bu etkinin metilen mavisi ve TEA 
varlığında azalması YC-1’in etki mekanizmasında solubl guanilat siklaz 
aktivasyonu ve kalsiyum duyarlı potasyum kanallarının rolü olduğunu 
gösterir. 
Sıçan uterusunda cGMP düzeyleri 

Zaman (Dakika) YC-1 (10-6 M) YC-1 (10-5 M) 

0 0.39±.0.02 0.57±0.02 

5 0.83±0.16 0.95±0.17 

20 0.27±0.03 0.36±0.04 

60 0.18±0.01 0.21±0.02 
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SIÇAN PENİL BULB DOKUSUNDA SEROTONİN (5-HT)’İN 
OLUŞTURDUĞU CEVAPLARIN İNCELENMESİ 

Soydan G, Tekeş E, Tuncer M 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı glans penis’in ereksiyonunu başlatmada 
önemli fonksiyonu olan penil bulb dokusunda serotonin (5-HT)’in etkilerini 
ve bu etkilerden sorumlu 5-HT reseptörlerini saptamaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek Wistar sıçan (200-250 g)’lar öldürüldükten 
sonra penil bulb dokuları izole edildi ve içinde Krebs-Henseleit solüsyonu 
(37° C sıcaklığında ve % 95 O2-% 5 CO2 karışımı ile gazlandırılan) bulunan 
30 ml’lik organ banyoları içine alındı. 1 g’lık istirahat gerilimi uygulanan 
preparatların izometrik kasılmaları ve gevşemeleri bir transdusır aracılığıyla 
poligrafa kaydedildi. 
BULGULAR: 5-HT (10-7-3x10-4 M) ve 8-OH DPAT (5-HT1A agonisti) 
istirahatteki izole penil bulb dokusunda konsantrasyona bağımlı kasılmalar 
oluşturdular. Sumatriptan (5-HT1B/D agonisti; 10-8-10-4 M)’ın ise kasıcı 
etkisi gözlenmedi. Prazosin (α1-adrenerjik reseptör blokörü; 10-9-10-7 M), 
5-HT konsantrasyon-cevap eğrisini yüksek konsantrasyonlarda daha 
belirgin olmak üzere sağa kaydırdı. 5-HT2A reseptör antagonisti ketanserin 
(10-9-10-7 M) ise düşük konsantrasyonlarda konsantrasyon-cevap eğrisini 
sağa kaydırdı ve maksimum 5-HT cevabını değiştirmedi. Ondansetron (5-
HT3 reseptör antagonisti; 10-6-10-5 M) ve GR 55562B (5-HT1B/D reseptör 
antagonisti; 10-6-10-5 M) 5-HT konsantrasyon-cevap eğrisini 
değiştirmediler. Fenilefrin (10-5 M) ile kasılmış preparatlarda prulakoprid 
(R093877, selektif 5-HT4 reseptör agonisti; 10-7-3x10-4 M) % 100’e varan 
gevşemeler oluşturdu. 5-HT4 reseptörleri üzerinde agonistik etkileri olan 
sisaprid (10-7-3x10-4 M) ve metoklopramid (10-7-3x10-4 M) de kasılmış 
preparatlarda konsantrasyona bağımlı gevşemeler oluşturdular. Selektif 5-
HT4 reseptör antagonisti GR 125487D (10-6-10-5 M) agonistlerin 
oluşturduğu gevşeme-cevap eğrisini anlamlı olmayan bir şekilde sağa 
kaydırdı. Propranolol (β-adrenerjik reseptör blokörü; 10-6-10-5 M) 
gevşemeler üzerinde etkisizdi. 
SONUÇLAR: Bulgular, sıçan penil bulb dokusunda 5-HT’nin kasıcı 
etkisinden HT1A, 5-HT2A ve α1-adrenerjik reseptörlerin, gevşetici 
etkisinden ise, bu araştırmada kullanılan 5-HT4 reseptör antagonistine 
duyarlı olmayan bir 5-HT4 reseptör alttipinin sorumlu olabileceğini telkin 
etmektedir. 
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SIÇANLARDA TESTİS TORSİYON/DETORSİYONU İLE OLUŞTURULAN 
İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINA KARŞI İBUPROFENİN 
KORUYUCU ETKİSİ 

Dökmeci D1, Kanter M2, İnan M3, Aydoğdu N4, Başaran ÜN3, Yalçın Ö5, 
Turan FN6 
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 
Edirne 
3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Edirne 
4Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 
5Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 
6Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Edirne 
AMAÇ: Memeli testisi, oksidatif stres sonrası ortaya çıkan serbest 
radikallerin oluşturduğu hasara son derece duyarlıdır. Testiste oksidatif 
strese yol açan en önemli ürolojik acil durum, ‘‘akut skrotum’’ olarak da 
tanımlanan testis torsiyonudur. Bu çalışmada sıçanlarda deneysel testis 
torsiyon/detorsiyonu modelinde iskemi/reperfüzyon ile oluşturulan hasarda 
ibuprofenin koruyucu etkisini incelemeyi amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmamızda Wistar albino erkek sıçanlar akut 
ve kronik model olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki modelde de iskemi ve 
reperfüzyon süreleri beşer saat olacak şekilde ayarlandı. Akut modelde 
iskemi sonrası, reperfüzyondan 40 dk. önce 70 mg/kg gavaj ile tek doz; 
kronik modelde ise iskemi sonrası, reperfüzyondan 40 dk. önce 70 mg/kg 
ibuprofen verilen sıçanlara aynı dozda 7 gün süresince ibuprofen uygulandı. 
Her iki grubun kontrol gruplarına ise aynı dozlarda salin verildi. Deneyler 
sonunda tüm sıçanlara bilateral orşiektomi yapıldı. Sıçanların testis 
dokusunda oksidatif stresin bir göstergesi olan malondialdehit (MDA) 
düzeylerine bakıldı. Histopatolojik değerlendirme için seminifer tübül çapları 
(STÇ) ve Johnsen skorlaması kullanıldı ve testisler elektron mikroskobisinde 
incelendi. Yapılan immunohistokimyasal incelemeyle de testis dokusundaki 
endotelial nitrik oksit sentaz (eNOS) aktivitesi ortaya konuldu. 
BULGULAR: Testiküler torsiyon/detorsiyon, unilateral ve kontrlateral 
testislerde spermatogenezis ve STÇ’de azalmaya neden olmuştur. Testis 
MDA seviyeleri her iki modelde iskemi/reperfüzyon grubunda artmıştır. 
Elektron mikroskobik incelemede gerek sertoli hücrelerinde ve gerekse 
spermatogenetik hücrelerden olan spermatidlerde ibuprofenin mitokondriler 
üzerine koruyucu etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. İmmunohistokimyasal 
incelemede ise, eNOS aktivitesinin akut ibuprofen grubundaki sıçanların sağ 
testisleri ile, kronik ibuprofen grubundaki sıçanların sol testislerinde anlamlı 
derecede azaldığı görülmüştür. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, deneysel testis torsiyon/detorsiyonu modelinde 
ibuprofen tedavisi oksidatif hasardan testis dokusunu koruyucu etkiye sahip 
olabilir. 
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KISA VE UZUN SÜRE UYGULANAN TAKROLİMUS’UN SIÇAN İZOLE 
PENİL BULB DOKUSUNDAKİ EAS CEVAPLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Soydan G, Tekeş E, Tuncer M 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, corpus spongiosum’un proksimal kısmı ve 
glans penis’in ereksiyonunu başlatmada önemli fonksiyonu olan penil bulb 
dokusunda elektriksel alan stimülasyonu (EAS)’nun oluşturduğu cevaplar 
üzerinde immünosüpresif bir ilaç olan takrolimus’un etkilerini araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 8 gün ve 30 gün takrolimus (1 mg/kg/g; i.p.) 
uygulanan erkek Wistar sıçan (200-250 g)’lar öldürüldükten sonra penil 
bulb dokuları izole edildi ve içinde Krebs-Henseleit solüsyonu (37° C 
sıcaklığında ve % 95 O2-% 5 CO2 karışımı ile gazlandırılan) bulunan 30 
ml’lik organ banyolarına alındı. 1 g’lık istirahat gerilimi uygulandı. 
İstirahatteki ve fenilefrin (10-5 M) ile kasılmış preparatlara (10-6 M atropin 
ve 5x10-5 M guanetidin varlığında) bir stimülatör aracılığıyla EAS (0,5-50 
Hz, 130 V, 2 ms süreli, 10 s boyunca) uygulandı. Stimülasyon sonucu elde 
edilen kasılma ve gevşeme cevapları bir transdusır aracılığıyla poligrafa 
kaydedildi. 
BULGULAR: İstirahatteki penil bulb dokularında EAS frekansa bağımlı 
kasılmalar oluşturdu. 8 ve 30 gün takrolimus uygulanan sıçanların bu 
dokularında EAS’nin oluşturduğu kasılmalar değişmedi. Atropin ve 
guanetidin ile 25 dakika inkübe edilen preparatlar fenilefrin ile kasıldığında 
EAS frekansa bağımlı gevşemelere neden oldu. Bu gevşemeler, 8 ve 30 gün 
takrolimus uygulanan sıçanların penil bulb dokusunda anlamlı olarak azaldı, 
ancak bu azalma ilacın kısa ve uzun süre uygulanmasına bağlı olarak 
değişiklik göstermedi. İlacın çözücüsü olan HCO-60 da benzer bir etki 
gösterdi. 
SONUÇLAR: Takrolimus sıçanların penil bulb dokusunda EAS’nin 
oluşturduğu frekansa-bağımlı kontraksiyonları etkilememektedir ama 
nonadrenerjik, nonkolinerjik gevşemeleri inhibe etmektedir. Ancak bu etkisi 
çözücüsünden kaynaklanmaktadır. İlacın uzun süreli kullanımında penil 
ereksiyonu engelleyebileceği açısından çözücüsünün değiştirilmesi 
önerilebilir. 
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TAVŞAN VAS DEFERENSİNDE TEK TARAFLI TESTİS 
TORSİYON/DETORSİYONUNUN EAU(ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI) 
İLE UYARILAN KONTRAKTİL CEVAPLAR ÜZERİNE 
ETKİSİ:ANTİOKSİDAN MEKSİLETİN’İN OLASI ROLÜ 

Özen İO1, Vural İM2, Moralıoğlu S1, Barun S2, Ercan ZS2, Sarıoğlu Y2 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız, tek taraflı testis torsiyon/detorsiyonunun 
EAU(Elektriksel Alan Uyarısı) ile uyarılan bifazik kontraksiyonların ipsilateral 
ve kontralateral tarafda değişip değişmediğini ve değişmesi durumda 
potent antioksidan olan meksiletinin bu değişim üzerine olan etkisini 
araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneyler 18 adet erkek Yeni Zelanda Albino 
tavşanlarından (3-3,5 kg) çıkarılan vas deferenslerde yapıldı. Tavşanların 
sol testisleri torsiyone edildikten 2 saat sonra detorsiyone edildi ve 
detorsiyon işlemi uygulandıktan 24 saat sonra hayvanlar sakrifiye edildi. Bir 
gruba torsiyon işleminden 1 saat sonra intraperitoneal olarak 50 mg/kg’a 
Meksiletin uygulandı.2 cm’lik vas deferens şeritleri ipsilateral ve 
kontralateral tarafların her ikisindende hazırlandı. Şeritler epididimal ve 
prostatik bölümlerin her ikisini de içeriyordu. EAU ile uyarılan cevaplar 
Grass izometrik force diplasment transdusuru ile kayıt edildi. İzometrik 
kontraksiyonlar değişik seviyelerdeki frekanslar (1-64 Hz) ile 8 dakikada bir 
60 V,1 ms’lik 15 s süreli EAU ile oluşturuldu. Noradrenalin(NA) kümülatif 
olarak 10-7 ile 10-4 arasındaki konsantrasyonlarda verildi. Deneylerin 
sonunda 80 mM KCl ile kontraksiyonlar oluşturuldu. 
BULGULAR: Spermatik kordun torsiyon/detorsiyonu her iki tarafta da EAU 
ile uyarılan bifazik kontraksiyonları inhibe etti. Meksiletin tedavisi bu 
inhibisyonu etkilemedi.Spermatik kordun torsiyon/detorsiyonu egzojen NA 
ile uyarılmış kontraktil cevapları her iki taraf vas deferensindede 
değiştirmedi. Torsiyon/detorsiyon grubunda KCl'le uyarılmış kontraktil 
cevaplar ipsilateral vas deferenste anlamlı olarak azaldı ve meksiletin bu 
inhibisyonu ortadan kaldırdı. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar tek taraflı testis torsiyon/detorsiyonunun her iki 
taraftada presinaptik hasara neden olabileceğini ve meksiletin tedavisinin 
bu hasara etkisinin olmadığını düşündürmektedir. İpsilateral vas deferenste 
KCl ile uyarılmış kontraktil cevapların inhibe olması, testis 
torsiyon/detorsiyonunun postsinaptik dokuya zararlı olduğunu ve 
meksiletinin muhtemelen antioksidan etkisi ile bu hasarı geri çevirdiğini 
düşündürmektedir. 
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İNFRAVEZİKAL OBSTRÜKSİYONU (İVO) BULUNAN HASTALARDA 
RHO-KİNAZ İNHİBİTÖRÜ Y–27632 VARLIĞINDA Α-1 ADRENERJİK 
RESEPTÖR ANTAGONİSTİ DOKSAZOSİNİN KORPUS KAVERNOZUM 
DÜZ KASI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Demir Ö1, Murat N2, Aslan G1, Gidener S3, Esen A1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,İzmir 
AMAÇ: Son yıllarda yapılan çalışmalarda benign prostat hiperplazisi (BPH) 
olan hastalarda erektil disfonksiyon (ED) sıklığının arttığı gösterilmiştir. 
Çalışmamızda, BPH varlığında kavernozal dokudaki adrenerjik aktivite 
üzerine, α1 adrenerjik reseptör antagonisti doksazosin ve Rho-kinaz 
inhibitörünün etkisinin araştırılmıştır 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Penil protez implantasyonu yapılan 10 hasta İVO 
varlığına göre 2 gruba ayrıldı. Penil protez implantasyonu sırasında alınan 
dokulardan hazırlanan 7x3x3 mm uzunluğundaki dokular organ banyolarına 
asıldı. Kümülatif olarak uygulanan fenilefrin ile adrenerjik aktivite yanıtları 
değerlendirilerek fenilefrin için EC80 konsantrasyonu hesaplandı. Dokular 
EC80 fenilefrin konsantrasyonuyla inkübe edildikten sonra ortama 
kümülatif dozlarda doksazosin, Rho kinaz inhibitörü Y–27632 ve her iki ilaç 
birlikte eklenerek gevşeme yanıtları kaydedildi. Gruplardan elde edilen 
gevşeme yanıtları Mann Whitney-U analizi ile karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Fenilefrin ile İVO (+) grupta diğer gruba oranla % 70 daha 
fazla kasılma yanıtı elde edildi. Doksazosin ile İVO (+) grupta elde edilen 
gevşeme yanıtları diğer gruba oranla istatistiksel anlamlı olarak daha 
yüksekti (p=0.0012). Y–27632 ile İVO (+) grupta daha yüksek olmak üzere 
her iki grupta % 100’den fazla gevşeme yanıtı elde edildi (p=0.035). 
Doksazosin sonrası uygulanan Y-27632’ye bağlı ek gevşeme yanıtları 
gözlendi fakat iki grup arasındaki gevşeme yanıtları arasında fark yoktu 
(p=0.535). 
SONUÇLAR: İVO varlığında kavernozal dokularda adrenerjik uyarıya bağlı 
kasılma yanıtları artmıştır. Doksazosin ve Y–27632, İVO varlığında artmış 
kontraksiyon yanıtlarını başarıyla inhibe etmektedir. BPH varlığında 
gözlenen ED’da doksazosin ve Y–27632 iyi bir tedavi alternatifi olabilir. 
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FARE “DENEYSEL SEPSİS” MODELİNDE APOPİTOZ ÜZERİNE 
ENDOKANNABİNOİDLERİN ETKİSİ 

Kılıç D1, Aydos TR2, Edremitlioğlu M3, Keskil ZA2, Bozdoğan Ö4, Andiç F3, 
Korkut O2 
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale 
AMAÇ: Sepsis oluşturulmuş farelerin böbrek dokularındaki apopitotik 
değişikliklerin ve anandamidin bu değişiklikler üzerine etkilerinin 
incelenmesi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada 25-35 g ağırlığında swiss albino 26 
adet sağlıklı fareler kullanıldı. Fareler randomize olarak kontrol, sham, 
sepsis, anandamid uygulanan sepsis ve etanol uygulanan sepsis grupları 
olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Sepsis oluşturmak için ÇLP (çekal ligasyon ve 
ponksiyon) yöntemi kullanıldı. Ketamin/ksilazin anestezisi (50/5 mg/kg) 
altında farelerin karın boşluğu açılarak ÇLP uygulaması yapıldı. Fare 
böbrekleri girişimlerden 48 saat sonra alındı; sepsis doğrulaması için karın 
açıldıktan sonra kan örnekleri ve periton kültürü alındı, böbrek ve karaciğer 
kan akımları ultrasonik dopler cihazı ile tespit edildi. Anandamid (5 mg/kg) 
ve çözücüsü olarak kullanılan etanol farelere girişimden 10 dakika önce i.p. 
olarak verildi. %10 formol solüsyonu içinde saklanan böbreklerin glomerül, 
proksimal ve distal tübülüs ve toplayıcı kanallarında TUNEL metodu ile 
apopitotik değişikliklere bakıldı. 
BULGULAR: Fare glomerüllerinde sepsis apopitotik etki göstermediği gibi 
anandamid ve etanol de herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Proksimal ve 
distal tübüllerde ise oluşturulan sepsis, apopitozda artışa sebep oldu. 
Anandamid, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte meydana gelen 
apopitozda kısmi artış yaptı. Toplayıcı kanallarda ise sepsis ve anandamid 
grupları sham grubundan farklılık göstermedi. 
SONUÇLAR: Endotoksin ve anandamidin çeşitli dokularda apopitozu 
indüklediğini gösteren çalışmalarla uyumlu olacak şekilde bu çalışmada fare 
böbrek proksimal ve distal tübülüslerinde ÇLP ile oluşturulan sepsis 
apopitotik etki göstermekte ve anandamid bu etkide kısmi de olsa artışa yol 
açmaktadır. Böbrek glomerüllerinde ise apopitotik değişiklikte artış 
olmamaktadır. 
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OVEREKTOMİ YAPILMIŞ SIÇAN MYOMETRİYUM DOKUSUNUN 
KONTRAKTİL AKTİVİTESİ ÜZERİNDE SELEKTİF BAKIR (I) 
ŞELATÖRÜ NEOKUPROİN'İN ETKİSİ 

Büyüknacar HS, Göçmen C, Kumcu E, Ertuğ P, Önder S, Şingirik E 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,Adana 
AMAÇ: Overektomi yapılmış sıçan myometriyum dokusunun kontraktil 
aktivitesi üzerinde selektif bakır (I) şelatörü olan neokuproin (NK)’nin 
etkisini araştırmak. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bilateral overektomi yapılan dişi sıçanlar (Wistar 
albino) operasyon sonrası 21. günde anestezi altında öldürülerek uterus 
dokuları izole organ banyolarına asıldı. Myometriyumun spontan veya 
oksitosinle (1000mÜ/L) indüklenen kasılma cevaplarının amplitüd ve 
frekans parametreleri NK ve/veya çeşitli ajanlar kullanılarak değerlendirildi. 
BULGULAR: NK (50 veya 100µM) doza bağımlı olarak spontan veya 
oksitosinle indüklenen kasılma cevaplarının amplitüdü ve frekansı üzerinde 
anlamlı bir inhibisyona neden olurken, spesifik bakır (II) şelatörü kuprizon 
(20µM) etkisiz kaldı. NK (50µM) - bakır(I) kompleksi, uterus 
kontraksiyonları üzerinde anlamlı bir değişikliğe neden olmadı ancak NK 
(100µM)- bakır(I) kompleksi kasılma cevaplarında kısmi inhibisyon 
meydana getirdi. P2X reseptör blokorü suramin (100µM) NK’nin inhibitör 
etkisini kısmen antagonize ederken, nitrik oksid sentaz inhibitörü L-
nitroarginin (100µM) veya beta adrenerjik reseptör blokörü propranalol 
(1µM) etkisiz kaldı. 
SONUÇLAR: Bulgularımız, neokuproin’in overektomili sıçan myometriyum 
aktivitesini inhibe ettiğini ve bu inhibisyonda bakır(I)’in modulatör rol 
oynayabileceğini göstermektedir.  
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[P96] 

İNSAN FEOKROMOSİTOMA HÜCRELERİNDEN SALINAN BİR PEPTİD 
OLAN ADRENOMEDULLİNİN İZOLE TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUM 
DÜZ KASINDA GEVŞETİCİ ETKİSİNİN VE ETKİ MEKANİZMASININ 
ARAŞTIRILMASI 

Bağcivan İ, Yıldırım Ş, Saraç B, Karadaş B, Yıldırım MK, Durmuş N 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Bu çalışmada; insan feokromositoma hücrelerinden salınan güçlü 
vazodilatör ve hipotansif bir peptid olan Adrenomedullin’in tavşan korpus 
kavernozum düz kasında gevşetici etkisi ve olası etki mekanizması in vitro 
olarak araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Yeni Zelanda tavşanlarından elde edilen korpus 
kavernozum şeritleri, Fenilefrin (10-5 M) ile submaksimal konsantrasyonda 
kasıldıktan sonra Adrenomedüllinin (10-8 – 3x10-6 M) gevşetici etkisine 
siklooksijenaz inhibitörü İndometazin (10-6 M), nitrik oksid sentez 
inhibitörü L-NAME (3x10-5), voltaj bağımlı K+-kanal blokörü 4-
Aminopiridin (4-AP) (10-7 M), kalsiyum aktive K+ kanal blokörü 
tetraetilamonyum (TEA) (3x10-7 M) ve ATP duyarlı K+ kanal blokörü 
Glibenklamid (10-6 M) varlığında ve yokluğunda bakıldı. 
BULGULAR: Adrenomedullin fenilefrinle kastırılmış tavşan korpus 
kavernozum düz kasında konsantrasyon bağımlı gevşemeler oluşturdu. Bu 
gevşemeler L-NAME, İndometazin ve K+ kanal blokörleri tarafından 
değiştirilmedi. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak; Adrenomedullin’in tavşan korpus kavernozum 
düz kasında oluşturduğu gevşemeler Nitrik oksit, Prostaglandin ve K+ kanal 
aktivasyonuna bağlı değildir. Bu gevşemeler Adrenomedullin’in kendi 
reseptörü ve/veya Kalsitonin Gen İlişkili Peptid (CGRP) gibi peptidlerin 
reseptörleri üzerinden olabilir. 
Fenilefrin ile kastırılmış korpus kavernosumun Emaks ve pD2 
değerleri 

İlaçlar Emaks pD2 

Adrenemedullin 75.2±6.3 6.86±0.03 

L-NAME 70.0±8.1 6.82±0.02 

İndometasin 72.5±7.5 6.85±0.03 

TEA 70.8±6.9 6.79±0.03 

Aminopiridin 72.5±7.7 6.80±0.04 

Glibenklamid 71.0±7.5 6.89±0.02 

Veriler Ort.±S.E.M. verildi. 
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[P97] 

TAVŞAN KORPUS KAVERNOSUMUNDA NİKOTİNİN NEDEN OLDUĞU 
GEVŞEMELERİN MEKANİZMASININ İN VİTRO OLARAK 
ARAŞTIRILMASI 

Bağcivan İ1, Saraç B1, Karadaş B1, Yıldırım MK1, Gökce G2, Yıldırım Ş1 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Bu çalışmada nikotinin, korpus kavernozum düz kası üzerine olan 
etkisi ve muhtemel etki mekanizmaları araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Tavşan korpus kavernosumu organ banyosuna 
asıldı, Krebs Heinseleit solüsyonu içinde %95 O2 + %5 CO2 ile 
gazlandırıldı. Kasılmalar ve gevşemeler izometrik güç transdüsürü ile 
ölçüldü. Gevşeme yanıtları fenilefrin oluşturduğu kasılmanın yüzdesi 
hesaplandı. 
BULGULAR: Nikotin, fenilefrin ile kastırılmış şeritlerde konsantrasyona 
bağımlı gevşeme yaptı. Nikotinin oluşturduğu maksimum gevşeme % 60.4 
± 4.2 olarak bulundu. Bu gevşeme yanıtları indometazin (10-5 M), N-nitro 
L-Arjinin metilester (L-NAME) (3x10-6 M), metilen mavisi (10-5 M), 
glibenklamid (10-5 M), klotrimazol (10-6 M), Tetraetilamonyum (TEA) 
(3x10-4 M) veya 4-aminopiridin (10-3 M) varlığında değişmedi (p>0.05). 
Nikotin kalsiyum antagonisti özellik göstermedi. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, tavşan korpus kavernosumunda nikotinin 
oluşturduğu gevşeme yanıtlarının; nitrik oksit, prostaglandinler, potasyum 
kanal aktivasyonuna veya nikotinik kolinosöpterlerin uyarılmasına bağlı 
olmadığını gösterdi. Nikotinin korporal düz kas üzerine etki mekanizmasını 
saptamak için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Nikotin antagonist yokluğunda ve varlığında Emaks ve pD2 
değerleri 

 Emaks pD2 

Kontrol 60.4±4.2 4.32±0.06 

L-NAME 58.2±3.9 4.26±0.09 

Metilen mavisi 61.2±2.8 4.26±0.06 

İndometasin 58.8±4.1 4.30±0.05 

Glibenklamid 56.8±4.4 4.30±0.08 

Klotrimazol 57.1±5.2 4.27±0.06 

4-Aminopridin 55.7±3.9 4.32±0.05 

TEA 56.8±5.0 4.36±0.08 

Veriler Ort.±S.E.M. olarak verildi. 
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[P98] 

HİPOTİROİDİZMİN İZOLE TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUMUNDA 
KOLİNERJİK VE NON-ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK YANITLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Saraç B1, Bağcivan İ1, Yıldırım MK1, Karadaş B1, Kılıçaslan H2, Yıldırım Ş1 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Bu çalışmada, hipotiroidizmin impotens oluşturma mekanizmasının 
in vitro olarak araştırılması amaçlandı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Tavşanlar kontrol ve deney grubu olmak üzere 
iki gruba ayrıldı. Deney grubundaki tavşanlara total tiroidektomi, kontrol 
grubundaki tavşanlara ise sham operasyonu yapıldı. Her iki gruptaki 
tavşanlar da 6 hafta beklenildikten sonra, penis dokuları çıkarılarak korpus 
kavernozum şeritleri in vitro deneyler için hazırlandı. Korpus kavernozum 
şeritleri, içinde 37°C’da ısıtılan Krebs’ solüsyonu bulunan 10 ml’lik organ 
banyosuna kasıcı ve gevşetici maddeler ile elektriksel alan uyarısına (EAU) 
maruz bırakılmak için asılmış ve elde edilen yanıtlar karşılaştırıldı. 
BULGULAR: KCl kasılma yanıtları ile endotelden bağımsız gevşeme yapan 
sodyum nitroprussiyat (SNP) ve papaverin gevşeme yanıtları, her iki grupta 
da benzerdi. Endotel bağımlı karbakol ve nörojenik EAU’ya bağlı gevşeme 
yanıtları hipotiroidizmli grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı. 
Korpus kavernozum dokusunun patolojik incelemesinde herhangi bir 
değişikliğe rastlanmadı. 
SONUÇLAR: SNP ve papaverin ile oluşan gevşeme yanıtlarının 
değişmemesi NO/cGMP yolağının ve düz kas gevşeme fonksiyonunun 
normal olduğunu düşündürür. Hipotiroidizmdeki, karbakole bağlı gevşeme 
yanıtlarının azalması, endoteldeki muskarinik reseptörlerde azalmaya 
ve/veya muskarinik reseptör aracılı aktivasyona yanıt olarak oluşan 
endotelyal NO sentezindeki yetersizliğe bağlı olabilir. EAU’ya bağlı 
gevşemelerdeki azalma ise olasılıkla nöronal NO’nun sentezindeki bir 
azalmaya bağlı olabilir. Hipotiroidizmde oluşan erektil disfonksiyonun olası 
mekanizmalarını netleştirmek için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Emaks ve pD2 değerleri 

 Kontrol gurubu Deney grubu 

Karbakol 

pD2 6.58±0.10 6.52±0.08 

Emaks 86.4±4.6 50.2±4.0* 

Sodyum Nitroprussiyat  

pD2 5.82±0.06 5.88±0.08 

Emaks 100±0 98.0±1.8 

 Kontrol gurubu Deney grubu 

Papaverin 

pD2 4.48±0.10 4.54±0.07 

Emaks 98.0±2.0 95.4±4.6 

EAU 

Emaks 76.6±6.0 50.3±4.6* 

Veriler Ort.±S.E.M. olarak verildi. * 
Kontrol grubuna göre anlamlı (P<0.05) 
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[P99] 

TESTİS TORSİYONUNUN VAS DEFERENS KONTRAKTİL 
YANITLARINA ETKİSİ 

Bilge SS1, Sözübir S2, Aksöz E1, Sağlam E3, Ekingen G2, Güvenç BH2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Pediatrik yaş grubunda testis torsiyonuna sıklıkla rastlanmaktadır. 
Bazı olgularda torsiyon ile ilişkili olabilecek infertilite görülebilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı deneysel olarak oluşturulan testis torsiyonunda erken ve 
geç dönemde yapılan cerrahi girişimin vas deferensin kontraktilitesi üzerine 
etkisini araştırmaktır 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmada ağırlıkları 200–240 g. olan erişkin 
erkek Wistar sıçanlar kullanıldı. Torsiyon spermatik kordun saat yönünde 
720 derece döndürülmesiyle oluşturuldu. Kontrol grubuna sham 
operasyonu uygulanırken; grup 2,3 ve 4 e farklı sürelerde (45 dakika, 3 
saat, 24 saat) tek taraflı torsiyon yapıldı.2a ve 3a alt gruplarına sadece 
torsiyon yapılırken 2b ve 3b alt gruplarında ise vas deferensler belirtilen 
süreler sonrası detorsiyone edilerek batın içine yerleştirildi ve 48 saat 
bekletildi. Hayvanlar sakrifiye edildikten sonra vas deferensler çıkarıldı. 
Elektriksel alan stimulasyonu (EFS) (40V, 0.5ms 5-30 Hz) ve Noradrenalin 
(NA) (10-8-10-5M) e kümülatif doz yanıt eğrileri Grass polygraph (model 
7A) aracılığı ile elde edildi. 
BULGULAR: 45 dakika torsiyone edilen grupta NA ve EFS yanıtlarında 
değişiklik olmadı. 3 saat ve 24 saat torsiyone edilen gruplarda hem NA hem 
de EFS yanıtlarında anlamlı azalma oldu. 45 dakika torsiyone edilip daha 
sonra detorsiyone edilen grupta NA ve EFS yanıtları azalırken 3 saat 
torsiyone edilip daha sonra detorsiyone edilen grupta NA ve EFS 
yanıtlarında değişiklik olmadı. 
SONUÇLAR: Bulgular, erken dönemde yapılan detorsiyon işleminin vas 
deferens kontraktilitesini etkilediğini göstermektedir. 45 dak. detorsiyon 
grubunda kontraktil yanıtların azalmış olması kısa zamanlı iskemiyi takiben 
reperfüzyonun daha fazla hasara neden olduğunu düşündürmektedir. 



 284

[P100] 

LAPAROSKOPİ SIRASINDA ARTAN KARIN İÇİ BASINCIN MESANE 
KONTRAKTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Ülkü C1, Kadıoğlu M1, Ünsal M2, Kesim M1, Aydın S3, Alver A4, İmamoğlu M5, 
Çay A5, Kalyoncu Nİ1, Yarış E1, Bozkaya H2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Ana Bilim Dalı, Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana 
Bilim Dalı, Trabzon 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
5Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
AMAÇ: Laparoskopi esnasında yükseltilen karın içi basıncın fonksiyon 
bozukluklarına yol açacak biçimde intraabdominal organlarda iskemiye 
neden olduğu gösterilmiştir. Bu durumun, üzerinde çalışma yapılmamış 
olmakla birlikte mesane fonksiyonlarını da etkileyebileceği düşünülerek bu 
çalışma planlandı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Kontrol grubu dışındaki iki grup hayvanda 
laparoskopik metodla 1 saat süreyle karın içine CO2 pompalanarak 
intraabdominal basınç 10 ve 20 mmHg’ya yükseltildi. İşlem sonlandırılıp 30 
dakikalık reperfüzyon süresi geçtikten sonra sıçanların mesanelerinden 
trigon kısımları atılarak sonra detrüsör stripleri hazırlandı. Klasik 
farmakolojik yöntemlerle izole organ banyosuna yerleştirilen striplerde non-
kümülatif asetilkolin (10-8-10-3M) konsantrasyon-yanıt eğrileri ve 
elektriksel alan stimülasyonu ile elde edilen frekans-yanıt eğrileri alındı. 
Mesane striplerinin morfolojisi histopatolojik ve biyokimyasal olarak da 
incelendi. İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U testi kullanıldı ve P<0,05 
olduğunda fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Elektriksel alan stimülasyonu ile elde edilen kasılma cevapları; 
intraabdominal basınç artışı ile birlikte 10 mmHg’da daha belirgin olmak 
üzere arttı. Asetilkolin ile elde edilen kasılmalarda her iki basınç altında da 
kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir artış saptandı. İntraabdominal basınç 
artışının histopatolojik olarak 20 mmHg’da daha belirgin olmak üzere 
lamina propria ve serozada konjesyon yaptığı gözlendi. 
SONUÇLAR: Bulgular; intraabdominal basınç artışının mesane 
kontraksiyonlarını artırdığını göstermekte; bu durumun basınç artışına bağlı 
iskemi ile ya da olası bir obstrüksiyon tablosu ile ilişkili olabileceğini 
düşündürmektedir. 
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[P101] 

TESTİKÜLER İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA L-KARNİTİNİN 
ANTİOKSİDAN KORUYUCU ETKİSİ 

Dökmeci D1, İnan M2, Başaran ÜN2, Yalçın Ö3, Aydoğdu N4, Turan FN5, Uz 
YH6 
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Edirne 
3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 
4Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne 
5Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Edirne 
6Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 
Edirne 
AMAÇ: Testiküler torsiyon/detorsiyon ile oluşturulan iskemi/reperfüzyon 
(İ/R) hasarı, testis dokusunda morfolojik ve biyokimyasal değişikliklere 
neden olabilmektedir. Bu hasarın muhtemel sebebi de İ/R sırasında oluşan 
serbest oksijen radikalleridir. Antioksidan ve serbest radikal süpürücülerin 
testiste oluşan bu hasarı önlediğine dair çalışmalar bulunmaktadır. 
Amacımız testis torsiyon/detorsiyonu ile oluşan bu hasarda antioksidan ve 
serbest radikal süpürücü özelliği bilinen L-karnitin (LC)'in koruyucu etkisini 
araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmamızda Wistar albino erkek sıçanlar 4 
gruba (sham, torsiyon, torsiyon/detorsiyon, torsiyon/LC/detorsiyon) ayrıldı. 
Torsiyon sağ testislerin 720º saat yönünde döndürülerek skrotum iç yüzüne 
tesbiti ile oluşturuldu. Torsiyon ve detorsiyon süreleri tüm gruplarda beşer 
saat olacak şekilde ayarlandı. Kontrol grubuna salin ve tedavi grubuna LC, 
detorsiyondan 30 dk. önce intraperitoneal yoldan 500 mg/kg tek doz olarak 
verildi. Cerrahi sonrası sıçanların sağ ve sol testislerine orşiektomi yapıldı. 
Testis dokusunda oksidatif stresin göstergesi olan malondialdehid (MDA) 
düzeyleri ölçüldü. Histopatolojik değerlendirme için seminifer tübül çapları 
(STÇ) ve Johnsen skorlaması yapıldı. 
BULGULAR: Torsiyonun oluşturulduğu sağ testisler histopatolojik olarak 
değerlendirildiğinde STÇ ve Johnsen skorlaması açısından 
torsiyon/detorsiyon grubu ve LC tedavisi uygulanan grup arasında istatistiki 
olarak bir farklılık bulunmazken, testis dokusu MDA düzeylerinde istatistiki 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sol testislerin incelemesinde ise STÇ, 
Johnsen skorlaması ve MDA düzeylerinde torsiyon/detorsiyon grubu ile LC 
tedavisinin uygulandığı grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuş ve LC tedavisi uygulanan sıçanların testis dokusu MDA 
düzeylerinde torsiyon/detorsiyon grubuna göre bir azalma ve ışık 
mikroskobunda da histopatolojik olarak düzelme saptanmıştır. 
SONUÇLAR: Deneysel testis torsiyon/detorsiyon modeliyle oluşturulan 
testis dokusu İ/R hasarında LC, antioksidan ve serbest radikal süpürücü 
özelliği nedeniyle koruyucu bir etkiye sahip olabilir. 
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[P102] 

SIÇAN VAS DEFERENSİNDE EAU(ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI) İLE 
UYARILAN KONTRAKTİL CEVAPLAR ÜZERİNE VARİKOSELİN ETKİSİ 

Özen İO1, Moralıoğlu S1, Vural İM2, Mercan Alışır B2, Özkan MH3, Barun S2, 
Ercan ZS2, Sarıoğlu Y2 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı,Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı,Ankara 
AMAÇ: Varikosel erkekde infertilite oluşturan sebeplerden bir tanesidir 
ancak mekanizması tam olarak bilinmemektedir.Vas deferens motilitesinin 
erkekte infertiliteyi etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada sıçan vas 
deferensinde EAU ile uyarılan bifazik kontraktil cevaplar üzerinde 
varikoselin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneyler 20 adet erkek erişkin Wistar-Albino 
sıçanından (200-250 g) çıkarılan vas deferenslerde yapıldı. Varikosel 
oluşturmak için cerrahi işlemle sol renal ven parsiyel olarak obstrukte edildi 
ve bunun sonucu sol spermatik ven varikoze oldu. Cerrahi işlemlerden 4 
hafta sonra sıçanlar sakrifiye edildi ve deneylere başlandı. 2 cm’lik vas 
deferens şeritleri ipsilateral ve kontralateral tarafların her ikisinden de 
hazırlandı, şeritler epididimal ve prostatik bölümlerin her ikisini de 
içeriyordu. EAU ile uyarılan kontraktil cevaplar Grass izometrik force 
diplasment transdusuru ile kayıt edildi. İzometrik kontraksiyonlar değişik 
seviyelerdeki frekanslar (1-64 Hz) ile 8 dakikada bir 60 V,1 ms’lik 15 s 
süreli EAU ile oluşturuldu. . Noradrenalin (NA) kümülatif olarak 10-7 ile 10-
4 β metil ATP ise 10-5 konsantrasyonda verildi..−arasındaki 
konsantrasyonlarda, α Deneylerin sonunda 80 mM KCl uygulandı ve bütün 
kontraksiyonlar 80 mM KCl ile oluşturulan kontraksiyonun yüzdesi olarak 
hesaplandı. 
BULGULAR: İpsilateral vas deferenste EAU ile oluşturulan bifazik kontraktil 
cevapların her iki fazıda varikosel sonrası anlamlı şekilde inhibe oldu fakat 
egzojen β metil ATP ve KCl ile uyarılan kontraktil cevaplarda−olarak 
uygulanan NA,α değişme olmadı. Kontralateral vas deferenste varikosel 
EAU bağımlı bifazik β metil ATP ve KCl ile−kontraktil cevapları ve egzojen 
olarak uygulanan NA,α uyarılan kontraktil cevapları etkilemedi. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar varikoselin ipsilateral tarafta presinapik hasar 
oluşturduğunu düşündürmektedir. 
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İN VİTRO TAVŞAN MESANE VE ÜRETERİNE 
HİPERBİLİRUBİNEMİNİN ETKİSİ 

Murat N1, Kasap B2, Kavukcu S2, Soylu A2, Türkmen M2, Gidener S3 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: İntrauterin dönemde gözlenen pelvik dilatasyonların bir kısmı 
doğum sonrasında spontan olarak düzelmektedir. Hiperbilirubineminin 
pelvik dilatasyonun geri dönüşümüne etkisi ise bilinmemektedir. 
Çalışmadaki amacımız hiperbilirubineminin üreter ve mesane dokuları 
üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Yeni Zelanda tavşanlarına (3000-3500g, her iki 
cins) sodium tiopental (60mg/kg, i.v) uygulanarak kardiak arrest 
oluşturulduktan sonra mesane (3x6mm) ve üreter stripleri hazırlanmıştır. 
Stripler, Krebs solüsyonu içeren 10 ml’lik organ banyosuna 2 g (mesane) 
ve 0.5g (üreter) dinlenme gerilimi uygulanarak asılmıştır. Dinlenme 
sonrasında (mesane için bir st,, üreter için 30dk) bazal tonusta olan ve KCl 
ile (mesane için 120mM, üreter ise 80mM) kasılan dokulara normal (0.1-
1.2mg/dl) ve patolojik (5mg/dl-25mg/dl) doz aralığına uyan bilirubin 
konsantrasyonları kümülatif olarak denenmiştir. 
BULGULAR: 1.Üreter bazal tonusunda bilirubin konsantrasyonları herhangi 
bir değişikliğe neden olmamıştır. 2.Mesane bazal tonusunda bilirubinin 
patolojik konsantrasyonları 303.8±52.9 mg’lık gevşeme yanıtına neden 
olmuştur (P>0.05). 3.Kasılı üreterde normal konsantrasyonda bilirubin % 
86.4±7.2 gevşeme yanıtı, patolojik konsantrasyonda % 133.9±17.4 
gevşeme yanıtı gözlenmiştir (p: 0.04). 4.Kasılı mesanede normal 
konsantrasyonda bilirubin % 35.3±2.2, patolojik konsantrasyonda ise % 
53.5±3.5 gevşeme yanıtı oluşturmuştur (p:0.001). 
SONUÇLAR: : Kastırılmış üreter ve mesane dokularında bilirubinin 
patolojik konsantrasyonları anlamlı derecede gevşeme yanıtlarına neden 
olmuştur. 
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TESTİS TORSİYONUNUN SIÇAN İZOLE BULBUS PENİS 
DOKUSUNDAKİ NİTRİK OKSİT ARACILI YANITLAR ÜZERİNE ETKİSİ 

Özakman S1, Özkan MH1, Vural İM2, Moralıoğlu S3, Uma S1, Sarıoğlu Y2 
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Testis torsiyonu operasyonlarında uygulanan detorsiyon işlemi 
sonrası gelişen reperfüzyon hasarının serbest radikallerin artışına bağlı 
olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada testis torsiyonu oluşturulmuş 
sıçanların izole bulbus penis dokusunda NO aracılı yanıtlar incelenerek 
torsiyonun erektil dokular üzerindeki etkisi ve melatoninin antioksidan 
koruyucu özelliği araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deney grubundaki sıçanlara 2 saat unilateral 
torsiyon ve ardından 2 veya 24 saatlik detorsiyon işlemi uygulandı. Kontrol 
grubuna ise yalnızca sham operasyonu yapıldı. Organ banyosu deneyleri 
için bulbus penis dokuları izole edilerek fenilefrin ön kasılması sonrası 
sodyum nitroprusiyat (SNP), elektriksel alan uyarısı (EAU) ve papaverin ile 
gevşeme yanıtları elde edildi. Melatoninin etkisini incelemek için farklı bir 
gruba torsiyon işleminden 1 saat sonra 10 mg/kg melatonin (i.p.) 
uygulandı ve iki farklı süre detorsiyon sonrası yine aynı ajanlar ile gevşeme 
yanıtları elde edildi. 
BULGULAR: Deney grubunda her iki detorsiyon süresi sonunda SNP 
gevşeme yanıtları kontrol grubuna göre anlamlı şekilde azaldı. EAU ile elde 
edilen gevşemeler 2 saatlik grupta değişmezken 24 saatlik grupta anlamlı 
şekilde azaldı. Papaverin gevşeme yanıtları ise kontrol ve deney 
gruplarında her iki detorsiyon süresi sonunda değişmedi. Melatonin tedavisi 
detorsiyon sonrası SNP ve EAU gevşeme yanıtlarında meydana gelen 
azalmayı önleyemedi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular testis torsiyonuna bağlı reperfüzyon hasarının 
sıçan bulbus penis dokusu gibi erektil dokularda NO aracılı gevşeme 
yanıtlarını süreye bağımlı olarak azaltarak erektil disfonksiyona zemin 
hazırlayabileceğine işaret etmektedir. Ortamda oluşan serbest radikallerin 
NO süpürücü etkisi bu olaydan sorumlu olabilir. Detorsiyon sonrası 
yanıtlardaki azalmanın melatonin ile engellenememesi bu görüşe ters gibi 
gözükse de bazı dokularda doz ve süreye bağımlı olarak melatoninin 
prooksidan özellik gösterebilmesi antioksidan koruyucu etkinliğini 
baskılamış olabilir. 
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NİKOTİNİN TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUM DOKUSUNDA 
NÖROJENİK GEVŞEME YANITLARI ÜZERİNDEKİ NİKOTİNİK 
ASETİLKOLİN RESEPTÖRLERİ ARACILI ARTIRICI ETKİSİ 

Burul Bozkurt N1, Vural İM2, Sarıoğlu Y2, Pekiner C1 
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Nöronal nikotinik asetilkolin reseptörlerinin (nAKR) büyük oranda 
santral sinir sisteminde olduğu bilinmekle beraber sıçan midesi, tavşan 
kulak arteri gibi çeşitli periferik dokularda da bu reseptörlerin varlığı 
gösterilmiştir. Genel olarak periferik dokulardaki nAKR’nin aktivasyonu 
noradrenalin salıverilmesine neden olmaktadır. Çalışmamızın amacı tavşan 
korpus kavernozum dokusunda nöronal nAKR varlığının araştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek beyaz Yeni Zelanda tavşanlarından 
tiyopental sodyum enjeksiyonu sonrasında, korpus kavernozum dokusu 
izole edilerek dört şerit halinde kesildi. 2 g’lık ön gerim verilen şeritlerden 
120 mM KCl ile kasılma yanıtı alındı. Dinlenme döneminin ardından atropin 
(1 µM), guanetidin (5 µM) ve indometazin (1µM) ile inkübe edilen 
dokulardan fenilefrin ön kasılmasını takiben elektriksel alan uyarısı (EAU) 
(40 s’de bir 50 V, 1 Hz, 0.8 ms’lik 10 s süreli) ile gevşeme yanıtları elde 
edildi. Gevşeme yanıtları dengeye gelince ortama nikotin (30 µM) ilave 
edilerek 3 yanıt daha alındı. Nikotine tolerans gelişip gelişmediğini 
incelemek amacıyla aynı protokol 90 dk sonra tekrarlandı. EAU gevşeme 
yanıtları heksametonyum klorür (10 µM) varlığında da incelendi. Bunlara ek 
olarak nikotinin sodyum nitroprussiyat (SNP) (10 µM) ve karbakol (30 µM) 
gevşeme yanıtlarına etkisi araştırıldı. 
BULGULAR: Nikotin EAU ile elde edilen gevşeme yanıtlarını anlamlı 
derecede artırırken SNP ve karbakol ile elde edilen gevşeme yanıtlarını 
değiştirmedi. Heksametonyum klorür inkübasyonu sonrasında nikotin yanıt 
artışına neden olmadı. 
SONUÇLAR: Bu çalışmada nikotin, endotel ve düz kas aracılı gevşeme 
yanıtlarında artmaya neden olmazken sinir aracılı gevşeme yanıtlarını 
anlamlı derecede artırmıştır. Bu artış gangliyoner nAKR blokajı sonucu 
gözlenmemiştir. Bu bulgular; tavşan korpus kavernozum dokusunda 
nAKR’nin varlığını ve nikotinin bu reseptörler aracılığı ile NANK gevşeme 
yanıtlarını artırdığını göstermektedir. 
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NİTRAT TOLERANSININ SIÇAN İZOLE BULBUS PENİS 
DOKUSUNDAKİ NİTRİK OKSİT ARACILI GEVŞEME YANITLARINA 
ETKİSİ 

Özkan MH, Uma S 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
AMAÇ: Nitrat toleransının oluşumunu açıklayan hipotezlerden biri 
nitratların biyotransformasyonu sırasında üretimi artan süperoksit 
radikalinin nitrik oksit’i (NO) ortamdan uzaklaştırmasıdır. Korpus 
spongiosumun proksimal parçası olan bulbus peniste NO aracılı yanıtlar 
süperoksit radikaline oldukça duyarlı olduğundan bu çalışmada sıçan izole 
bulbus penisinde izosorbit dinitrat (İSD) ile nitrat toleransı oluşturulması 
amaçlanmış ve toleransın NO aracılı yanıtlara etkisi üzerinde serbest radikal 
oluşumunun rolü araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Fenilefrin ön kasılması sonrası dokularda İSD, 
sodyum nitroprusiyat (SNP), elektriksel alan uyarısı (EAU), asetilkolin ve L-
arjinin ile NO aracılı gevşeme yanıtları elde edildi. Nitrat toleransı 
oluşturmak üzere dokular İSD (1 mM) ile 2 saat inkübe edildi. İSD’nin 
ortamdan uzaklaştırılmasının ardından aynı ajanlarla gevşeme yanıtları 
tekrarlandı. Yanıtlar üzerinde serbest radikallerin olası rolünü incelemek için 
bir grup deneyde tolerans oluşturulmuş dokularda SNP ve EAU gevşeme 
yanıtları sırasıyla süperoksit anyon süpürücüsü süperoksit dismutaz (SOD, 
300 Ü/ml) ve endojen SOD süpürücüsü dietilditiyokarbamat (DETCA, 1 
mM) varlığında tekrar edildi. 
BULGULAR: İSD’nin konsantrasyona bağımlı gevşeme yanıtının İSD 
inkübasyonu sonrası anlamlı şekilde azalması bu dokuda nitrat toleransı 
geliştiğini gösterdi. Tolerans sonrası SNP ve EAU ile elde edilen gevşeme 
yanıtları anlamlı şekilde azalırken asetilkolin gevşeme yanıtı kasılmaya 
dönüştü. L-arjinin gevşeme yanıtı ise tolerans gelişmiş dokularda farklılık 
göstermedi.Toleransa bağlı azalan SNP gevşemesi SOD varlığında geri 
dönmedi. DETCA ise toleransa bağlı azalmış EAU yanıtında herhangi bir 
artış oluşturmadı. 
SONUÇLAR: Bu bulgular sıçan izole bulbus penis dokusunda nitrat 
toleransının NO aracılı farklı yanıtlara karşı çarpraz tolerans gelişmesine 
neden olduğunu göstermektedir. L-arjinin ile indüklenen iNOS kaynaklı 
gevşeme yanıtları ise toleranstan etkilenmemektedir. Serbest radikal 
hipotezi bu dokuda nitratlara karşı tolerans gelişmesini açıklayan bir 
mekanizma değildir. 
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PENİL TURNİKE UYGULANMASININ TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUM 
DÜZ KAS GEVŞEME YANITLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Burul Bozkurt N1, Özen İO2, Moralıoğlu S2, Vural İM3, Pekiner C1, Sarıoğlu 
Y3 
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Penil ereksiyonun oluşumunda ve devamının sağlanmasında 
arteriyel ve trabeküler penil düz kas gevşemesi gereklidir. Nöronal ve 
endotelyal nitrik oksit (NO) bu yanıta aracılık etmektedir. Penil cerrahide 
sıkça başvurulan ve güvenliği tartışmalı olan turnike uygulaması korpus 
kavernozum dokusunun gevşeme yanıtlarını olumsuz yönde etkileyebilir. 
Çalışamamızın amacı penil turnike uygulanmasının korporal sinirler, endotel 
ve düz kas gevşeme yanıtları üzerindeki rolünün araştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek beyaz Yeni Zelanda tavşanları (2 aylık, 
1.5-2 kg) i.v. ketamin/ksilazin (35/5 mg/kg) enjeksiyonu ile anesteziye 
edildi. Tavşanlar dört gruba ayrıldı: grup 1: 20 dk turnike uygulanmasının 
ardından 5 dk reperfüzyon, grup 2: 60 dk turnike uygulanmasının ardından 
5 dk reperfüzyon, grup 3,4: sham-operated kontrol grupları. Reperfüzyon 
periyodunun ardından tavşanlar i.v. tiyopental sodyum (50 mg/kg) 
enjeksiyonu ile öldürüldü ve korporal dokular izole edildi. Deneyin başında 
tüm şeritler 120 mM KCl ile kasıldı. Fenilefrin ile ön kasılma uygulanan 
şeritlerden gevşeme yanıtları (karbakol, elektriksel alan uyarısı (EAU) ve 
sodyum nitroprussiyat) alındı. Gerim değişiklikleri izometrik kuvvet 
transdüseri yardımıyla kaydedildi. 
BULGULAR: Sodyum nitroprussiyat (0.1-100 µM) ve EAU (50 V, 0.5-32 
Hz, 0.8 ms, 10 s süreli) gevşeme yanıtları kontrol ve operasyon gruplarında 
benzer bulundu. Karbakol (0.1-30 µM)ile elde edilen gevşeme yanıtları 20 
dk’lık grupta değişmezken 60 dk’lık grupta anlamlı derecede azaldı. 
SONUÇLAR: Çalışmamızda endotel aracılı kavernoz düz kas gevşeme 
yanıtlarının azalması, EAU ve endotelden bağımsız düz kas gevşemesi 
oluşturan sodyum nitroprussiyat yanıtlarının değişmemesi, turnike 
uygulaması ile kavernozal düz kasın NO’e duyarlığının değişmediğini ancak 
endotel fonksiyonunun bozulmuş olabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar 
penil operasyonlarda turnike gerekli ise 20 dk’dan uzun süren 
uygulamalardan kaçınılmasının yaralı olacağını düşündürmektedir. 
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SIÇAN MESANESİNDEN DÜZ KAS GEVŞETİCİ FAKTÖR 
SALIVERİLMESİNDE ROL OYNAYAN MUSKARİNİK RESEPTÖR ALT 
TİPLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Bozkurt TE, Şahin Erdemli İ 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
AMAÇ: Sıçan mesanesinden nitrik oksit ve siklooksijenaz ürünü olmayan 
ancak yapısı henüz tanımlanmamış bir düz kas gevşetici faktörün 
salıverildiği koaksiyel biyoassay yöntemi ile gösterilmiştir¹,². Muskarinik 
reseptör stimülasyonu ile salıverilen bu faktörün sıçan mesanesinde 
tetrodotoksine-rezistan intramural nöronlardan kaynaklanabileceği ileri 
sürülmektedir³. Bu çalışmada mesane kaynaklı gevşetici faktörün 
salıverilmesinde rol oynayan muskarinik reseptör alt tipleri incelenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneyler sıçan mesanesinin donör organ ve 
sıçan anokoksigeus kasının assay doku olarak kullanıldığı koaksiyel 
biyoassay sisteminde yapıldı. Krebs-Henseleit solüsyonu (37°C, %5 CO2-
%95 O2) içeren izole organ banyosunda biyoassay organının yanıtları 
izometrik kuvvet transdüseri ile kaydedildi. 
BULGULAR: Mesane ile çevrelenmiş anokoksigeus kasında, fenilefrin (1 
µM) ile ön kasılma sonrası asetilkolin (0,01 µM-1 mM) konsantrasyona-
bağımlı gevşeme yanıtı oluşturmaktadır. Asetilkolinesteraz inhibitörü 
fizostigmin (1 µM-100 µM) ve M1 muskarinik reseptör agonisti McN-A-343 
(1 µM-1 mM) ile de benzer şekilde gevşeme yanıtı elde edilebilmektedir. 
Diğer taraftan muskarinik reseptör alt tiplerine seçicilik gösteren 
antagonistlerden M1-antagonisti pirenzepin (0,1-10 µM), M2 / M4-
antagonisti metoktramin (0,1-1 µM), M3 / M1-antagonisti 4-DAMP (1 nM-
0,1 µM) ve selektif olmayan antagonist atropin, asetilkolin ile elde edilen 
gevşeme yanıtlarını konsantrasyona bağımlı olarak inhibe etmişlerdir. 
Koaksiyel biyoassay sisteminde hesaplanan pA2 değerlerine göre 4-
DAMP’ın pirenzepin ve metoktraminden daha potent olduğu saptanmıştır. 
SONUÇLAR: Bu antagonistlerle elde edilen pA2 değerleri literatürdeki 
verilerle karşılaştırıldığında, mesane kaynaklı gevşetici faktörün 
salıverilmesinde M1 muskarinik reseptörlerin rolü olduğu ileri sürülebilir. 
1.Fovaeus,M., Fujiwara,M., Högestat,E.D., Persson,K., Andersson,K.-E., 
1999, J.Urol. 161,649-653. 
2.Inci,K., Ismailoglu,U.B., Sahin,A., Sungur,A., Sahin-Erdemli,I., 2003, 
Naunyn-Schmiedebergs Arch Pharmacol. 367(5),547-52. 
3.Bozkurt,T.E. and Sahin-Erdemli,I., 2004, Eur. J. Pharmacol. 495(2-
3):193-9. 
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MELATONİNİN NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONU 
OLUŞTURULAN SIÇANLARDA RENAL İSKEMİ-REPERFÜZYON 
HASARINA ETKİLERİ 

Deniz E1, Çolakoğlu N2, Sarı A3, Sönmez MF2, Tuğrul İ1, Şahna E1 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
3Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ 
AMAÇ: Melatoninin kan basıncının düşürülmesinde ve böbrekte I/R 
hasarının önlenmesinde etkili olabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte 
nitrik oksit sentaz (NOS) inhibisyonu ile hipertansiyon oluşturulan 
sıçanlarda renal I/R hasarına etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, 
melatoninin L-NAME ile NOS inhibisyonu yapılan sıçanlarda böbrek I/R 
hasarına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçanlar, kontrol, I/R, L-NAME+I/R (15 gün, 40 
mg/kg, i.p.) ve L-NAME+Melatonin+I/R (L-NAME uygulamasının son 5 
günü, 10 mg/kg, i.p.) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna sadece 
sağ nefrektomi yapıldı. Diğer gruplarda, sağ böbreğe nefrektomi yapıldıktan 
sonra, sol renal artere 60 dakika iskemi, 24 saat reperfüzyon uygulandı. 
Kan basıncı ölçümleri kuyruktan “indirekt tail cuff metodu” ile yapıldı. 
Serum malondialdehid (MDA) düzeyi (mg MDA/l serum) HPLC ile 
histopatolojik değişiklikler ise Hematoxylin-Eosin and Masson’s trichrom 
boyama teknikleri kullanılarak belirlendi. İstatistiksel analizler için tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. p<0.05 ise anlamlı olarak kabul edildi. 
BULGULAR: Melatonin NOS inhibisyonu ile artan kan basıncını anlamlı 
azalttı. Serum MDA düzeyi I/R grubunda (3,48 ± 0,2 mg/l serum) kontrol 
grubuna (2,69 ± 0,2 mg/l serum) oranla anlamlı yüksekti. L-NAME+I/R 
grubunda sadece I/R’a göre MDA düzeyi anlamlı artmıştı ve L-NAME ile 
birlikte verilen melatonin bu artışı anlamlı azalttı. I/R, özellikle de NOS 
inhibisyonu yapılan deneklerde böbrek dokusunda tübüllerde nekroza ve 
hiyalin benzeri madde birikimine, renal korpusküllerde atrofiye, 
glomerullerde ve peritübüler alanlarda kollagen artışına neden olurken 
melatoninin bu yapısal değişikleri azalttığı gözlendi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular NO’in böbrek I/R’unda önemli rol 
oynayabileceğini, NOS inhibisyonu yapılan sıçanlarda I/R hasarının dahada 
arttığını ve melatoninin kan basıncını ve I/R hasarını azaltabileceğini 
düşündürmektedir. 
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[P110] 

GEBE SIÇAN VE İNSAN MYOMETRİYUM DOKUSUNUN KONTRAKTİL 
AKTİVİTESİ ÜZERİNDE SELEKTİF BAKIR (I) ŞELATÖRÜ 
NEOKUPROİN’İN ETKİSİ 

Kumcu E1, Önder S1, Büyüknacar HS1, Doğanay Ö2, Evrüke C2, Göçmen C1, 
Şingirik E1 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,Adana 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı,Adana 
AMAÇ: Gebe sıçan ve insan myometriyum dokusunun kontraktil aktivitesi 
üzerinde selektif bakır (I) şelatörü olan neokuproin (NK)’nin etkisini 
araştırmak. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Dişi sıçanlar (Wistar albino) gebeliklerinin 21. 
gününde anestezi altında öldürülerek uterus dokuları izole organ 
banyolarına asıldı. Myometriyumun spontan veya oksitosinle (1000mÜ/L) 
indüklenen kasılma cevaplarının amplitüd ve frekans parametreleri NK 
ve/veya çeşitli ajanlar kullanılarak değerlendirildi. 
BULGULAR: NK (100µM) gebe sıçan myometriyumunda spontan veya 
oksitosinle indüklenen kasılma cevaplarının sıklığını anlamlı şekilde 
artırırken, amplitüd de herhangi bir değişikliğe neden olmadı. NK (100µM) -
bakır(I) kompleksi, uterus kontraksiyonları üzerinde anlamlı bir değişikliğe 
neden olmadı. Gebe insan myometriyumunda ise NK (100µM) oksitosin ile 
indüklenmiş kontraksiyonların frekansını artırırken, amplitüdü azalttı. NK 
(100µM) -bakır(I) kompleksi, sadece frekans da anlamlı bir artışa neden 
oldu. Diğer yandan bakır (II) – şelatörü kuprizon (20µM) her iki dokuda da 
bir etki göstermedi. Gebe sıçan ve insan myometriyumunda, nitrik oksid 
sentaz inhibitörü L-nitroarginin (100µM), P2X reseptör blokorü suramin 
(100µM) ve prostoglandin sentez inhibitörü indometasin (1µM), NK 
cevaplarını etkilemedi. 
SONUÇLAR: Bulgularımız, neokuproin’in, gebe sıçan ve insan 
myometriyum dokusunda kasılma sıklığını artırdığını ve bu etkide bakır(I)’e 
duyarlı bir mekanizmanın rol oynayabileceğini göstermektedir. 
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[P111] 

YAŞLANMAYA BAĞLI BÖBREK YETMEZLİĞİ VE MELATONİN 

Parlakpınar H1, Gül M2, Eşrefoğlu M2, Altınöz E3, Türköz Y3, Acet A1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 
Malatya. 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya. 
AMAÇ: Yaşlanma fizyolojik bir gelişim süreci olmasına karşılık, beraberinde 
görülen organ fonksiyon kayıpları yaşam kalitesini düşürmektedir. Henüz 
kabül görmüş medikal bir tedavi olmamakla beraber, bu fizyolojik gelişimi 
ertelemek için yaşlanmaya karşı (Anti-Aging) tedavi seçenekleri yoğun bir 
şekilde araştırılmaktadır. Pineal bezden salınan melatonin’in çocukluk 
çağında pik yapması, yaşlanmayla beraber bezin kalsifiye olmasına bağlı 
olarak serum seviyesinin dramatik şekilde azalması, ve bu hormonun çok 
güçlü antioksidan ve serbest radikal süpürücü özelliğinin iyi bilinmesi; bizde 
yaşlanma fizyolojisinde melatonin’in rol oynadığı fikrini doğurdu. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu amaçla, eş zamanlı sham (kontrol) 
pinealektomi (Px) ve Px+melatonin grubu oluşturuldu. Px’in oluşturduğu 
kronik hasarı tespit için altı ay beklendi. Melatonin grubuna son bir ay 
boyunca günde tek doz akşam hava kararmasını takiben 4 mg/kg 
melatonin uygulandı. Altıncı ayın sonunda tüm gruplardaki laboratuar 
hayvanları yüksek doz anestezi ile öldürülüp, böbrekleri alındı. Böbreğin bir 
yarısı biyokimyasal analizler için, simetrik diğer yarısı histopotoji için 
kullanıldı. 
BULGULAR: Sham grubu ile karşılaştırıldığında altıncı ay sonunda Px’li 
sıçanların böbrek dokularında lipid peroksidasyonun’un son ürünü olan 
malodialdehit (MDA) ve nitrik oksit (NO) üretiminde bir artış, süperoksit 
dismutaz (SOD) enzim aktivitesinde ve redükte glutatyon (GSH) içeriğinde 
anlamlı bir azalma tespit edildi. Bir aylık farmakolojik dozda melatonin 
uygulanan gruptaki değerlerin sham grubuna yaklaştığı gözlendi. Kantitatif 
olarak histopatolojik bulgular da (atrofik tübüller, dilate glomerül çapı ve 
infiltrasyon gibi); biyokimyasal sonuçlarımıza paralel olarak değerlendirildi. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, altı aylık Px ile kronik yaşlanma modelini taklit 
ettiğimiz bu çalışmamızda, fizyolojik melatonin eksikliğinde oksidan-
antioksidan terazinin oksidanlar lehine kaydığını ve farmakolojik dozda 
uygulanan melatoninin, hem biyokimyasal hem de histopatolojik veriler 
ışığında replasman tedavisinde faydalı olacağını düşünmekteyiz. 
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[P112] 

TAVŞANDA KOLOSİSTOPLASTİ İLE OLUŞTURULAN MESANE 
ÖGMENTASYONUNUN MESANE KONTRAKTİLİTESİNE ETKİLERİ 

Özkan Ulu H1, Ulu N2, Bingöl Koloğlu M1, Onur R2, Aktuğ T1 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 06100, 
Dikimevi, Ankara, Türkiye 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 06100, 
Sıhhiye, Ankara, Türkiye 
AMAÇ: Ögmentasyon sistoplasti (ÖSP), mesaneyi normal depolayan ve 
yeterli şekilde boşalabilir bir organ haline getirmeye yönelik rekonstrüktif 
cerrahi işlemlerden biridir. Çocuklarda, miyelodisplaziler gibi konjenital 
patolojilerin yol açtığı nöropatik mesane disfonksiyonu ile birlikte ekstrofiya 
vezika, vezikoüreteral reflü ve geniş rezeksiyon gerektiren pelvik tümörler 
ÖSP’nin başlıca endikasyonlarıdır. Bu çalışmada tavşanlarda sigmoid 
kolosistoplasti (KSP) ile oluşturulan mesane şeritlerinin elektriksel alan 
stimülasyonu (EAS)’na ve asetilkolin (ACh)’e verdikleri kontraktil yanıtlar 
karşılaştırılarak kolon segmentlerinin mesaneye adaptasyonunun 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 2.5-3.0 Kg’lık 15 dişi Yeni Zelanda tavşanı, 
kontrol (n=6) ve KSP (n=9) gruplarına ayrıldı. Ketamin/ksilazin (5 mg.kg-
¹/3 mg.kg-¹) anestezisi altında KSP grubundaki hayvanların, 2 cm’lik 
sigmoid kolon segmentleri mezenteri korunarak ayrıldı ve antimezenterik 
tarafından longitudinal şekilde açılarak kubbelerinden açılan mesanelere 
yamandı. Kontrol (sham operasyon) ve KSP (cerrahi sonrası 21. günde) 
uygulanmış hayvanların mesanelerinin aynı bölgelerinden elde edilen 3x15 
mm’lik şeritlerin EAS’ya (1 ms, 150 volt, 1-100 Hz) verdikleri yanıtlar ve 
ACh (10-9 ile 10-3 mol/L) uygulamasına verdikleri cevaplar karşılaştırıldı. 
BULGULAR: EAS, her iki gruptaki şeritlerin kontraktilitesini frekansa bağlı 
olarak artırdı. KSP grubundan elde edilen şeritlerin kontraktil yanıtlarının 1-
20 Hz arasında kontrol grubundakilerden daha düşük amplitüdlü olduğu 
(P<0.01), 50 ve 100 Hz’de ise fark bulunmadığı saptandı. ACh her iki 
grupta, konsantrasyona bağlı olarak kontraksiyon oluşturdu. ACh 
konsantrasyon-yanıt ilişkisi her iki grupta farklılık göstermedi. 
SONUÇLAR: KSP ile mesaneye yerleştirilen kolon segmentleri kısmen 
mesane kontraktilitesine uygunluk göstermiştir. ACh’e verilen kontraktil 
yanıtlar arasında fark olmaması transpoze edilen segmentlerde kolinerjik 
kontrolün tam olarak sağlandığını göstermektedir. Bu segmentlerin düşük 
frekansla aktive edilen ve yüksek frekansla aktive olan komponentleri farklı 
nörotransmiterler tarafından kontrol ediliyor olabilir. 
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[P113] 

GİNKGO BİLOBA’IN RATLARDA MESANE İSKEMİ REPERFÜZYONUNA 
ETKİLERİ 

Kılıç FS1, Yenilmez A2, Sırmagül B1, Öner S3, Yıldırım A1, Aral E4, Erol K1 
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Üroloji Anabilim Dalı, Eskişehir 
3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Biyoistatistik Anabilim Dalı, 
Eskişehir 
4Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi , Histoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 
AMAÇ: Antioksidanların vücutta oluşan iskemik durumlarda serbest 
radikallerin etkilerini azalttığı bilinmektedir. Ginkgo biloba (Egb 761) 
üzerinde antioksidan çalışmalar artmakta, serbest radikaller ve oksidatif 
hasara bağlı hastalıkların tedavisinde bu extrenin önemli rolü olduğu, doku 
iskemisinin eşlik ettiği periferik ve serebral damar hastalıklarında dolaşan 
kanın akışkanlığını ve akımını artırdığı iddia edilmektedir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmamızda sıçanlarda mesane iskemi 
reperfüzyon modelinde .Ginkgo biloba (GB)(Egb 761)’nın koruyucu etkisinin 
olup olmadığını araştırmak istedik. Bu amaçla; Kontrol, İskemik, İskemi-
Reperfüzyon (İR), İR+50mg/kg GB ve İR+100mg/kg GB gruplarını 
oluşturduk. (n:7). Ginkgo biloba intraperitoneal olarak verildikten 1 saat 
sonra sıçanlar anesteziye edilerek solunum pompasına bağlandı. Solunum 
ve kardiyak bulguları stabil olunca orta hat kesisi ile abdomen açıldı. İnen 
aortanın iliac arter bifurkasyonu öncesinde 30 dakika süre ile iskemi 
oluşturacak şekilde klempe edildi. Bu süre sonunda 45 dakika süre ile 
reperfüze edildiler. Sıçan mesaneleri alınarak, trigon bölgesi ve detrusor 
kasları izole organ banyosunda in vitro koşullarda çalışıldı. Karbokol’un 10-
3,10-4,10-5,10-6 M konsantrasyonları kullanılarak kasılma yanıtları 
kaydedildi.Detrusorlerin bir kısmı da histolojik değerlendirmeye alındı. 
Kasılma yanıtları tek ve çift yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. 
BULGULAR ve 
SONUÇLAR: Kontrol grubunda Karbokol’ün 10-6 - 10-3 M, 
konsantrasyonları ile konsantrasyon bağımlı kasıcı etki gözlemlenmiştir. 
Kasılma yanıtları detrusor kasında daha yüksek olmuştur (p<0.001). 
İskemik grupta kasılma yanıtları belirgin düşük bulunmuştur. 50 ve 
100mg/kg Ginkgo biloba ile ön tedavi yapılan gruplarda kasılmalar iskemik 
gruba göre doz bağımlı olarak yüksek bulundu (p<0.001).İR 
grubunda,100mg/kg Ginkgo biloba, mesanenin detrusor kasındaki 
karbokol’un yanıtlarında trigon yanıtlarına göre yüksek bulunmuş, anlamlı 
farklılık gözlenmiştir (p<0.001). Grupların mesane detrusörleri histolojik 
değerlendirmeye alınmıştır, izole organ banyosu yanıtlarıyla uyumlu 
sonuçlar gözlenmiştir. 
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[P114] 

HİPERKOLESTEROLEMİK TAVŞAN RENAL ARTERİNDE RHO-KİNAZ 
İNHİBİTÖRÜNÜN ETKİSİ 

Soner BC1, Murat N2, Gidener S1, Güven H1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 
AMAÇ: Rho/ROK yolağının Ca++ sensitizasyonunu arttırdığı bilinmektedir. 
Çalışmamızda hiperkolesterolemik tavşan renal arterinde rho/rhokinaz 
inhibitörünün etkisinde kalsiyum influksunun rolünü araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek Yeni Zelanda tavşanlarının kulak veninden 
sodium tiopental (60mg/kg) uygulanarak kardiak arrest oluşturulduktan 
sonra sol renal arterleri çıkartıldı. Ringler % 95 O2 ve %5 CO2 ile 
gazlandırılan, Krebs solüsyonu bulunan 10 ml’lik organ banyosuna 1.5g 
gerilim uygulanarak asıldı. Çalışma normal ve kolesterollü olmak üzere iki 
gruptan oluşturuldu. Normal grupta fenilefrin EC80 dozuyla kasılan 
dokulara rhokinaz inhibitörü Y-27632 (10-8 – 10-5M) kümülatif olarak 
denendi. Hiperkolesterolemik grup 5 alt gruptan oluşturuldu. İlk grupta 
fenilefrin EC80 dozuyla kasılan dokulara rhokinaz inhibitörü Y-27632 (10-8 
– 10-5M) kümülatif olarak denendi. İkinci ve ücüncü gruplarda nifedipin 
(1µM) ve DMSO ile inkübasyondan sonra fenilefrinle kasılan dokulara Y-
27632 kümülatif olarak denendi. Dördüncü grupta kalsiyum uzaklaştırılmış 
EGTA ve kafein içeren solüsyonla inkübasyondan sonra, beşinci grupta ise 
kalsiyumu uzaklaştırılmış sadece EGTA içeren solüsyonla inkübasyondan 
sonra dokular fenilefrinin EC80 konsantrasyonu ile kasılıp Y-27632 
kümülatif olarak denendi. 
BULGULAR: Rhokinaz inhibitörü normal ve hiperkolesterolemik renal 
arterde benzer oranlarda (sırası ile % 47.8±4.5 ve % 47.7±3.3) gevşeme 
yanıtı oluşturdu (p>0.05), ancak IC50 değerleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark gözlendi (sırasıyla 3.1±0.3 ve 5.01±0.2, p<0.05).2. Nifedipinle 
inkübasyon gevşeme yanıtlarının artışına neden oldu (sırası ile % 47.8±4.5 
ve % 88.3±2.7, p<0.05) 3. Kafein varlığında gevşeme yanıtlarında fark 
gözlenmezken (% 55±4.7), EGTA ve kalsiyumsuz ortamda gevşeme 
yanıtlarının arttığı gözlendi (%102.5±7.9). 
SONUÇLAR: Sonuçlarımıza göre hiperkolesterolemik renal arterlerin 
rho/rhokinaz inhibitörlerine duyarlılığı artmaktadır. Oluşan bu renal arter 
yanıtlarında hücre içine kalsiyum girişinin önemli rolü bulunmaktadır. 
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[S20] 

SIÇANLARDA AKUT İNFLAMASYON MODELİNDE 8-
İSOPROSTAGLANDİN F2Α VE PROSTAGLANDİN E2 OLUŞUMU VE BU 
OLUŞUM ÜZERİNDE SİKLOOKSİJENAZ İNHİBİTÖRLERİ İLE 
VİTAMİN E’NİN ETKİLERİ 

Melli M1, Çiçek Özdöl N2 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D. 
Morfoloji Binası, Sıhhiye 06100, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ab.D. Sıhhiye 06100, 
Ankara 
AMAÇ: İsoprostanlar, serbest radikallerin indüklediği arakidonik asit gibi 
poliansatüre yağ asitlerinin, nonenzimatik peroksidasyonu ile oluşan 
ürünlerdir. İsoprostanların ölçümü oksidatif hasarın erken ortaya çıkan, 
selektif ve spesifik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı; sıçanlarda oluşturulan karragenin hava kesesi inflamasyon 
modelinde 8-isoprostaglandin F2α’nın (8-isoPGF2α) ve prostaglandin E2’nin 
(PGE2) oluşumunu ve bu oluşum üzerinde siklooksijenaz inhibitörlerinin ve 
vitamin E’nin etkisini değerlendirmektir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçanlarda karagenin hava kesesinden elde 
edilen eksudada, 8-isoPGF2α ve PGE2 düzeyleri enzim immunoessey 
yöntemiyle, eksuda hacmi dereceli tüp kullanılarak, eksudadaki lökositler 
ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda Beckman-
Coulter T890 cihazı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Bu modelde, eksudada 8-isoPGF2α düzeyinin arttığı görüldü. 
Bu artışın, klasik inflamatuvar yanıta mı, yoksa COX indüksiyonuna mı bağlı 
olduğunu araştırmak amacıyla, inflamatuvar yanıt olmaksızın sadece COX-2 
indüksiyonunun oluştuğu bilinen, LPS hava kesesi modelinde de 8-isoPGF2α 
düzeylerinin arttığı gösterildi. 8-isoPGF2α’nın enzimatik oluşumunu 
değerlendirmek amacıyla, karagenin hava kesesi modelinde, nonselektif 
COX-1 inhibitörü indometasin 0,5 mg/kg ve 5 mg/kg, selektif COX-1 
inhibitörü valeril salisilat 20 mg/kg ve selektif COX-2 inhibitörü SC 58236 
10, 20 ve 40 mg/kg; LPS hava kesesi modelinde ise SC 58236 aynı 
dozlarda uygulandı. Her iki modelde de bu inhibitörlerin 8-isoPGF2α 
düzeylerini azalttığı gösterildi. Karagenin ve LPS hava kesesi modellerinde 
oluşan 8-izoPGF2α’ya 21 gün süreyle verilen vitamin E uygulamasının etkisi 
değerlendirildi ve vit E’nin her iki modelde de oluşan 8-izoPGF2α’yı inhibe 
ettiği gösterildi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular ile 8-izoPGF2α oluşumunun hem COX-1 hem de 
COX-2 indüksiyonu ile olabildiğini ve sözkonusu oluşumun vitamin E 
tarafından önlendiğini göstermektedir. 
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[S21] 

ENDOTOKSİN İLE OLUŞAN NİTRİK OKSİT ARACILIKLI 
İNFLAMATUVAR HİPERALJEZİDE NÜKLEER TRANSKRİPSİYON 
FAKTÖRÜ K B, SİKLOOKSİJENAZ VE POLİ-ADP-RİBOZ SENTAZIN 
ROLÜ 

Tunçtan B1, Özveren E1, Korkmaz B1, Buharalıoğlu CK1, Tamer L2, 
Değirmenci U2, Atik U2 
1Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Famakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Mersin 
AMAÇ: Bu çalışmada, endotoksin ile oluşan hiperaljeziye yapısal nitrik oksit 
(NO) sentaz (yNOS) ve/veya indüklenebilir NOS (iNOS) enzimleri aracılığı 
ile oluşan NO'nun, nükleer transkripsiyon faktörü k B (NF-kB), 
indüklenebilir siklooksijenaz (COX-2) ve/veya poli-ADP-riboz sentaz (PARS) 
ile etkileşmesinin bir katkısının olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem ve 
Gereçler: Erkek ve dişi Balb/c farelere endotoksin (Escherichia coli 
lipopolysaccharide, O111:B4; 10 mg/kg, i.p.) injeksiyonundan 6 saat sonra 
farelerin termal uyarıya verdikleri yanıtlar sıcak zemin testi kullanılarak 
ölçülmüştür. Endotoksin ile oluşan hiperaljezide NF-kB inhibitörü (N-
asetilserotonin; NAS; 100 mg/kg.), NO donörü (L-arjinin; 1 mg/kg), NOS 
inhibitörü (NG-nitro-L-arjinin metil ester; L-NAME; 75 mg/kg), COX-1/2 
inhibitörü (indometasin; 75 mg/kg), COX-2 inhibitörü (DFU; 0.1, 1 ve 10 
mg/kg), PARS inhibitörü (3-aminobenzamit; 3-AB; 0.1, 1 ve 10 mg/kg) ve 
iNOS inhibitörü aminoguanidinin (0.1, 1 ve 10 mg/kg) etkileri 
değerlendirilmiştir. Deneyler sonunda, serum ve/veya kalp, akciğer, böbrek 
ve beyin homojenatlarında nitrit, 6-keto-PGF1a ve malondialdehit düzeyleri 
ile miyeloperoksidaz aktivitesi ölçülmüştür. 
BULGULAR: Endotoksinin neden olduğu hiperaljezi NAS, L-arjinin, L-NAME, 
indometasin, DFU ve 3-AB ile önlenmiştir. Endotoksin serum nitrit 
düzeylerinde kontrol grubuna göre azalmaya neden olmuştur; endotoksinin 
bu etkisi NAS, L-arjinin, indometasin, DFU ve 3-AB ile önlenmiştir. Diğer 
yandan, endotoksinin serum 6-keto-PGF1a düzeylerinde neden olduğu artış 
L-arjinin ve aminoguanidin ile önlenmiştir. Endotoksinin kalp, akciğer, 
böbrek ve beyin nitrit ve malondialdehit düzeyleri ile miyeloperoksidaz 
aktivitesinde azalmaya neden olmuştur; endotoksinin bu etkisini ise L-
arjinin, L-NAME, aminoguanidin, DFU veya 3-AB önlemiştir. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, NO'nun NFk-B, COX ve PARS inhibitörlerinin 
analjezik etkisine aracılık ettiğini ve özellikle prostaglandin oluşumunu 
inhibe ederek endotoksin ile oluşan hiperaljeziyi önlediğini göstermektedir. 
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 [SP39] 

KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN ANTİİNFLAMATUVAR ETKİ 
MEKANİZMASINDA ADRENAL BEZ HORMONLARININ ROLÜ 

Süleyman H, Halıcı Z, Hacımüftüoğlu A, Göçer F 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Blimi Dalı, Erzurum 
AMAÇ: Çalışmamızın amaçı amlodipin, lasidipin ve nikardipinin 
inflamasyonun akut fazına etkilerini intakt sıçanlarda karragenin 
inflamasyon modelinde araştırmak ve tespit edilen en güçlü kalsiyum kanal 
blokörünün en etkili dozunu adrenalektomili sıçanlarda aynı modelde 
(karragenin inflamasyonu)inceleyerek, adrenal gland hormonlarının 
antiinflamatuvar mekanizmada rolünün olup olmadığını ortaya koymak ve 
ayrıca cotton pellet granüloma testinde araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Amlodipin, lasidipin ve nikardipinin 
inflamasyonun akut fazına etkisi intakt sıçanlarda karragenin inflamasyon 
modelinde araştırıldı. Ayrıca antiinflamatuvar etkisi en yüksek olan 
nikardipinin en etkili dozu adrenalektomili sıçanlarda karragenin testinde 
incelendi. Ayrıca nikardipinin en etkili dozunun inflamasyonun kronik fazına 
etkisi cotton pellet granuloma modelinde test edildi. 
BULGULAR: Amlodipin, lasidipin ve nikardipin 5 mg/kg dozlarda 
karragenin inflamasyonunu dördüncü saatlerde sırası ile % 61, %80, %73 
azaltırken, 10 mg/kg dozda % 34, %38, %87 olarak azaltmıştır. 10 mg/kg 
dozda kullanılan diklofenak sodyumun bu etkisi % 43 olarak bulundu. 
Nikardipin (10 mg/kg) ve diklofenak sodyum (25 mg/kg) adrenalektomili 
sıçanlarda karragenin inflamasyonunu % 11.6 ve % 16.2 olarak önlemiştir. 
Cotton pellet testinde 10 mg/kg dozlarda kullanılan nikardipin ve diklofenak 
sodyumun antiproliferatif etkileri %60 ve %39.5 olarak hesaplandı. 
SONUÇLAR: Elde edilen sonuçlar kalsiyum kanal blokerlerinin ve 
diklofenak sodyumun inflamasyonun akut ve kronik fazlarını anlamlı 
derecede önlediklerini, fakat adrenalektomili sıçanlarda kullanılan nikardipin 
ve diklofenak sodyumun antiinflamatuvar etkilerinin anlamsız olduğunu 
göstermiştir. Bu sonuçlara dayanarak adrenal gland hormonlarının hücre 
membran bütünlüğünün korunmasında ve antiinflamatuvar etkide önemli 
rol oynadığını söyleyebiliriz. 
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[SP40] 

METHYL CHAVİCOL’ÜN (C10H16O) LETAL DOZ DÜZEYLERİ İLE 
ANTİENFLAMATUVAR AKTİVİTESİNİN FARE VE SIÇANLAR 
ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

Özbek H 
Yüzüncü Yl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van 
AMAÇ: Bu çalışmada Methyl chavicol’ün (C10H16O) letal doz (LD) 
düzeyleri ve lambda carrageenan’la oluşturulmuş sağ arka ayak 
inflamasyonu modelinde antienflamatuvar aktivitesinin pletismometrik 
ölçümle araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Methyl chavicol’ün (MC) letal doz düzeyleri Mus 
musculus Swiss albino fareler kullanılarak probit analizi yöntemi ile 
hesaplanmıştır.Methyl chavicol’ün antienflamatuvar aktivitesini ölçmek için 
Sprague-Dawley ırkı sıçanlarda lambda-carrageenanla indüklenmiş sağ 
arka ayak inflamasyonu modeli çalışılmış, ayak hacmi çalışma öncesinde ve 
ayrıca lambda carrageenan uygulamasından üç saat sonra olmak üzere iki 
kez Ugo-Basile pletismometre kullanılarak ölçülmüştür. Her birinde altı adet 
sıçan olacak şekilde yedi ayrı çalışma grubu oluşturulmuş, bu gruplara 
sırayla serum fizyolojik (kontrol-1), etil alkol (kontrol-2), indomethacin 
(referans-1), etodolac (referans-2), MC 0.05 mL/kg, LM 0.10 mL/kg ve LM 
0.20 mL/kg verilmiştir. Tüm uygulamalar periton içine yapılmıştır. Elde 
edilen veriler “inflamasyonun % inhibisyonu” şeklinde ifade edilmiş, ayrıca 
pletismometre ile çalışma öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerin farkı 
alınarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile istatistiksel analiz 
yapılmıştır. 
BULGULAR: Methyl chavicol’ün letal doz düzeyleri aşağıdaki gibidir: LD1= 
0.106 mL/kg, LD10= 0.278 mL/kg, LD50= 0.909 mL/kg, LD90= 2.969 
mL/kg ve LD99= 7.789 mL/kg.İstatistik analiz sonuçlarına göre MC’nin 
anlamlı seviyede antienflamatuvar aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. % 
inhibisyon değerleri ise sırayla; indomethacin: %87.44, etodolac: %43.42, 
MC 0.05 mL/kg: %37.84, MC 0.10 mL/kg %62.39 ve MC 0.20 mL/kg için 
%74.24 olarak, MC’nin EC50 dozu ise 0.078 mL/kg olarak hesaplanmıştır. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak Methyl chavicol’ün indomethacin’den daha zayıf 
fakat etodolac’la denk antienflamatuvar etkinliğe sahip olduğu söylenebilir. 
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[SP41] 

VERAPAMİL, DİLTİAZEM VE NİKARDİPİNİN ANTİ-İNFLAMATUVAR 
ETKİLERİ 

Özbakış Dengiz G1, Akpınar E2, Bilici D3 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
2Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Erzurum 
3Numune Hastanesi, Erzurum 
AMAÇ: Çalışmamızda, hipertansiyon, stabil angina pektoris ve kardiyak 
aritmilerin tedavisinde kullanılan ve kalsiyum iyonunun hücre içine girişini 
azaltan L-tipi Kalsiyum Kanal Blokerlerinin (KKB) akut ve kronik olmak 
üzere anti-inflamatuvar etkileri iki aşamada değerlendirildi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Birinci aşamada, verapamil (5-10-20 mg/kg), 
diltiazem (10-20-40 mg/kg) ve nikardipinin (5-10-20 mg/kg) karrageninle 
sıçanlarda oluşturulan akut inflamasyona etkileri incelendi. Hayvanların sağ 
arka ayaklarının normal ayak hacimleri hidro-pletismometre yöntemi ile 
ölçüldükten sonra, KKB' leri intraperitoneal yolla uygulandı. 30 dakika 
sonra, hayvanların sağ arka pençelerine % 1’ lik karragenin enjekte 
edilerek inflamasyon oluşturuldu. Karrageninin oluşturduğu hacim artışları 
bir saat sonra birer saatlik periyotlarla altı kez tekrar ölçüldü. Pençe ödemi 
artışları başlangıç ölçümüne göre % artışlar olarak değerlendirildi. 
Çalışmanın ikinci aşamasında ise, KKB' lerinin birinci aşamadaki en etkin 
dozlarının kronik inflamasyona etkisi cotton pellet yöntemiyle araştırıldı. 
Elde edilen sonuçlar Mann Whitney U testi ile değerlendirildi ve kontrol 
grupları ile karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Çalışmanın birinci aşamasında, verapamil 20 mg/kg dozda % 
41.00, diltiazem 40 mg/kg dozda % 30.80 ve nikardipin 5, 10 ve 20 mg/kg 
dozlarda sırasıyla % 46.30, 72.20 ve 65.70 oranlarında yaptıkları anti-
inflamatuvar etkiler istatistiksel olarak anlamlı idi (p< 0.05). oluşturdular. 
Bu aşamada, en fazla anti-inflamatuvar etkiyi nikardipin gösterdi. 
Çalışmanın ikinci aşamasında elde edilen verilere göre ise, KKB' lerinin 
antiproliferatif etkilerinin yetersiz olduğu tespit edildi. 
SONUÇLAR: Karrageninle oluşturulan inflamasyonda histamin, serotonin, 
bradikinin ve prostaglandinler başlıca kimyasal mediyatörleri 
oluşturmaktadırlar. KKB' lerinin akut inflamasyon modelinde oluşturdukları 
anti-inflamatuvar etkilerinin; bu ilaçların inflamasyonun kimyasal 
mediyatörleri üzerine olan inhibitör etkilerinden kaynaklanmış olabileceği 
kanısına varıldı. 
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 [P115] 

KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN ANTİİNFLAMATUVAR ETKİ 
MEKANİZMASINDA HYALURONİDAZ ENZİMİNİN ROLÜ 

Halıcı Z, Süleyman H, Hacımüftüoğlu A, Göçer F 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
AMAÇ: Çalışmamızın amaçı amlodipin, lasidipin ve nikardipinin 
inflamasyonun akut fazına etkilerini karragenin inflamasyon modelinde, 
kapiller damar permeabiliteye etkilerini ise hyaluronidaz testinde incelemek 
ve kalsiyum kanal blokörlerinin antiinflamatuvar etki mekanizmasında 
hyaluronidaz enziminin rolünün olup olmadığını göstermektir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Amlodipin, lasidipin ve nikardipinin 
inflamasyonun akut fazına etkileri ratlarda karragenin inflamasyon 
modelinde araştırıldı. Ayrıca nikardipin ve lasidipinin kapiller damar 
permeabiliteye etkileri hyarulonidaz testinde incelendi. 
BULGULAR: Amlodipin, lasidipin ve nikardipin 5 mg/kg dozlarda 
karragenin inflamasyonunu sırası ile % 59.3, %66.7, %35.2 azaltırken, 10 
mg/kg dozlarda % 76.0, %31.5, %81.1 olarak azaltmıştır. Tek dozda 
kullanılan indometazin (10 mg/kg) karragenin inflamasyonunu %40.8 
olarak önlemiştir. Nikardipin (10 mg/kg) hyaluronidazla artırılan kapiller 
permeabiliteyi anlamlı azaltırken, lasidipinin (10 mg/kg) hyaluronidaz 
üzerindeki etkisi anlamsız bulundu. Aynı dozda kullanılan indometazin 
hyaluronidazla artırılan kapiller permeabiliteyi anlamlı bir şekilde azalttı. 
SONUÇLAR: Görüldüğü gibi karragenin inflamasyonunu en güçlü inhibe 
eden nikardipin(10 mg/kg), hyaluronidazla artırılan kapiller permeabiliteyi 
de anlamlı inhibe etmiştir. Karragenin inflamasyonunda lasidipinin (10 
mg/kg) antiinflamatuvar etkisinin düşük olması, onun hyaluronidaz enzim 
üzerindeki inhibitör etkisinin anlamsız olmasından kaynaklanmış olabilir. 
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[P116] 

(1R)-(-)-FENCHONE’UN (C10H16O) LETAL DOZ DÜZEYLERİ İLE 
ANTİENFLAMATUVAR AKTİVİTESİNİN FARE VE SIÇANLAR 
ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

Özbek H 
Yüzüncü Yl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van 
AMAÇ: Bu çalışmada (1R)-(-)-Fenchone’un (C10H16O) letal doz (LD) 
düzeyleri ve lambda carrageenan’la oluşturulmuş sağ arka ayak 
inflamasyonu modelinde antienflamatuvar aktivitesinin pletismometrik 
ölçümle araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: (1R)-(-)-Fenchone’un (FN) letal doz düzeyleri 
Mus musculus Swiss albino fareler kullanılarak probit analizi yöntemi ile 
hesaplanmıştır. (1R)-(-)-Fenchone’un antienflamatuvar aktivitesini ölçmek 
için Sprague-Dawley ırkı sıçanlarda lambda-carrageenanla indüklenmiş sağ 
arka ayak inflamasyonu modeli çalışılmış, ayak hacmi çalışma öncesinde ve 
ayrıca lambda carrageenan uygulamasından üç saat sonra olmak üzere iki 
kez Ugo-Basile pletismometre kullanılarak ölçülmüştür. Her birinde altı adet 
sıçan olacak şekilde yedi ayrı çalışma grubu oluşturulmuş, bu gruplara 
sırayla serum fizyolojik (kontrol-1), etil alkol (kontrol-2), indomethacin 
(referans-1), etodolac (referans-2), FN 0.05 mL/kg, FN 0.10 mL/kg ve FN 
0.20 mL/kg verilmiştir. Tüm uygulamalar periton içine yapılmıştır. Elde 
edilen veriler “inflamasyonun % inhibisyonu” şeklinde ifade edilmiş, ayrıca 
pletismometre ile çalışma öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerin farkı 
alınarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile istatistiksel analiz 
yapılmıştır. 
BULGULAR: Fenchon'un letal doz düzeyleri aşağıdaki gibidir: LD1= 0.201 
mL/kg, LD10= 0.403 mL/kg, LD50= 0.943 mL/kg, LD90= 2.209 mL/kg ve 
LD99= 4.419 mL/kg.İstatistik analiz sonuçlarına göre FN’nin anlamlı 
seviyede antienflamatuvar aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. % 
inhibisyon değerleri ise sırayla; indomethacin: %87.44, etodolac: %43.42, 
FN 0.05 mL/kg: %45.87, FN 0.10 mL/kg %53.15 ve FN 0.20 mL/kg için 
%70.60 olarak, FN’un EC50 dozu ise 0.133 mL/kg olarak hesaplanmıştır. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak (1R)-(-)-Fenchone’un indomethacin’den daha 
zayıf fakat etodolac’la denk antienflamatuvar etkinliğe sahip olduğu 
söylenebilir. 
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[P117] 

TRANS-ANETHOLE’ÜN (CH3CH=CH6H4OCH3) LETAL DOZ 
DÜZEYLERİ İLE ANTİENFLAMATUVAR AKTİVİTESİNİN FARE VE 
SIÇANLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

Özbek H 
Yüzüncü Yl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van 
AMAÇ: Bu çalışmada Trans-anethole’ün (CH3CH=CH6H4OCH3) letal doz 
(LD) düzeyleri ve lambda carrageenan’la oluşturulmuş sağ arka ayak 
inflamasyonu modelinde antienflamatuvar aktivitesinin pletismometrik 
ölçümle araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Trans-anethole’ün (TA) letal doz düzeyleri Mus 
musculus Swiss albino fareler kullanılarak probit analizi yöntemi ile 
hesaplanmıştır.Trans-anethole’ün antienflamatuvar aktivitesini ölçmek için 
Sprague-Dawley ırkı sıçanlarda lambda-carrageenanla indüklenmiş sağ 
arka ayak inflamasyonu modeli çalışılmış, ayak hacmi çalışma öncesinde ve 
ayrıca lambda carrageenan uygulamasından üç saat sonra olmak üzere iki 
kez Ugo-Basile pletismometre kullanılarak ölçülmüştür. Her birinde altı adet 
sıçan olacak şekilde yedi ayrı çalışma grubu oluşturulmuş, bu gruplara 
sırayla serum fizyolojik (kontrol-1), etil alkol (kontrol-2), indomethacin 
(referans-1), etodolac (referans-2), TA 0.075 mL/kg, TA 0.15 mL/kg ve TA 
0.30 mL/kg verilmiştir. Tüm uygulamalar periton içine yapılmıştır. Elde 
edilen veriler “inflamasyonun % inhibisyonu” şeklinde ifade edilmiş, ayrıca 
pletismometre ile çalışma öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerin farkı 
alınarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile istatistiksel analiz 
yapılmıştır. 
BULGULAR: Trans-anethol'ün letal doz düzeyleri aşağıdaki gibidir: LD1= 
0.382 mL/kg, LD10= 0.592 mL/kg, LD50= 1.013 mL/kg, LD90= 1.733 
mL/kg ve LD99= 2.228 mL/kg.İstatistik analiz sonuçlarına göre TA’nın 
anlamlı seviyede antienflamatuvar aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. % 
inhibisyon değerleri ise sırayla; indomethacin: %87.44, etodolac: %43.42, 
TA 0.075 mL/kg: %73.85, TA 0.15 mL/kg %81.15 ve TA 0.30 mL/kg için 
%77.01 olarak, TA’nın EC50 dozu ise 0.075 mL/kg olarak hesaplanmıştır. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak Trans-anethole’ün 0.15 mL/kg ve 0.30 mL/kg 
dozlarda indomethacin’le denk, 0.075 mL/kg dozda ise etodolac’la denk 
antienflamatuvar etkinliğe sahip olduğu söylenebilir. 
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[P118] 

(1R)-(+)-α-PİNENE’İN (C10H16) LETAL DOZ DÜZEYLERİ İLE 
ANTİENFLAMATUVAR AKTİVİTESİNİN FARE VE SIÇANLAR 
ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

Özbek H1, Sever B2 
1Yüzüncü Yl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van 
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Ankara 
AMAÇ: Bu çalışmada (1R)-(+)-α-pinene’in (C10H16) letal doz (LD) 
düzeyleri ve lambda carrageenan’la oluşturulmuş sağ arka ayak 
inflamasyonu modelinde antienflamatuvar aktivitesinin pletismometrik 
ölçümle araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: (1R)-(+)-α-pinene’in (AP) letal doz düzeyleri Mus 
musculus Swiss albino fareler kullanılarak probit analizi yöntemi ile 
hesaplanmıştır.(1R)-(+)-α-pinene’in antienflamatuvar aktivitesini ölçmek 
için Sprague-Dawley ırkı sıçanlarda lambda-carrageenanla indüklenmiş sağ 
arka ayak inflamasyonu modeli çalışılmış, ayak hacmi çalışma öncesinde ve 
ayrıca lambda carrageenan uygulamasından üç saat sonra olmak üzere iki 
kez Ugo-Basile pletismometre kullanılarak ölçülmüştür. Her birinde altı adet 
sıçan olacak şekilde yedi ayrı çalışma grubu oluşturulmuş, bu gruplara 
sırayla serum fizyolojik (kontrol-1), etil alkol (kontrol-2), indomethacin 
(referans-1), etodolac (referans-2), AP 0.25 mL/kg, AP 0.50 mL/kg ve AP 
1.00 mL/kg verilmiştir. Tüm uygulamalar periton içine yapılmıştır. Elde 
edilen veriler “inflamasyonun % inhibisyonu” şeklinde ifade edilmiş, ayrıca 
pletismometre ile çalışma öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerin farkı 
alınarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile istatistiksel analiz 
yapılmıştır. 
BULGULAR: α-pinene’in letal doz düzeyleri aşağıdaki gibidir: LD1= 0.743 
mL/kg, LD10= 1.179 mL/kg, LD50= 2.076 mL/kg, LD90= 3.655 mL/kg ve 
LD99= 5.797 mL/kg.İstatistik analiz sonuçlarına göre AP’nin anlamlı 
seviyede antienflamatuvar aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. % 
inhibisyon değerleri ise sırayla; indomethacin: %87.44, etodolac: %43.42, 
AP 0.25 mL/kg: %35.63, AP 0.50 mL/kg %60.33 ve AP 1.00 mL/kg için 
%53.69 olarak, AP’nin EC50 dozu ise 0.257 mL/kg olarak hesaplanmıştır. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak (1R)-(+)-α-pinene’in indomethacin’den daha 
zayıf fakat etodolac’la denk antienflamatuvar etkinliğe sahip olduğu 
söylenebilir. 
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[P119] 

(R)-(+)-LİMONENE’İN (C10H16) LETAL DOZ DÜZEYLERİ İLE 
ANTİENFLAMATUVAR AKTİVİTESİNİN FARE VE SIÇANLAR 
ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

Sever B1, Özbek H2 
1Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Ankara 
2Yüzüncü Yl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van 
AMAÇ: Bu çalışmada (R)-(+)-Limonene’in (C10H16) letal doz (LD) 
düzeyleri ve lambda carrageenan’la oluşturulmuş sağ arka ayak 
inflamasyonu modelinde antienflamatuvar aktivitesinin pletismometrik 
ölçümle araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: (R)-(+)-Limonene’in (LM) letal doz düzeyleri Mus 
musculus Swiss albino fareler kullanılarak probit analizi yöntemi ile 
hesaplanmıştır.(R)-(+)-Limonene’in antienflamatuvar aktivitesini ölçmek 
için Sprague-Dawley ırkı sıçanlarda lambda-carrageenanla indüklenmiş sağ 
arka ayak inflamasyonu modeli çalışılmış, ayak hacmi çalışma öncesinde ve 
ayrıca lambda carrageenan uygulamasından üç saat sonra olmak üzere iki 
kez Ugo-Basile pletismometre kullanılarak ölçülmüştür. Her birinde altı adet 
sıçan olacak şekilde yedi ayrı çalışma grubu oluşturulmuş, bu gruplara 
sırayla serum fizyolojik (kontrol-1), etil alkol (kontrol-2), indomethacin 
(referans-1), etodolac (referans-2), LM 0.15 mL/kg, LM 0.30 mL/kg ve LM 
0.60 mL/kg verilmiştir. Tüm uygulamalar periton içine yapılmıştır. Elde 
edilen veriler “inflamasyonun % inhibisyonu” şeklinde ifade edilmiş, ayrıca 
pletismometre ile çalışma öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerin farkı 
alınarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile istatistiksel analiz 
yapılmıştır. 
BULGULAR: Limonene'in letal doz düzeyleri aşağıdaki gibidir: LD1= 1.011 
mL/kg, LD10= 1.592 mL/kg, LD50= 2.777 mL/kg, LD90= 4.846 mL/kg ve 
LD99= 6.777 mL/kg.İstatistik analiz sonuçlarına göre LM’nin anlamlı 
seviyede antienflamatuvar aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. % 
inhibisyon değerleri ise sırayla; indomethacin: %87.44, etodolac: %43.42, 
LM 0.15 mL/kg: %51.73, LM 0.30 mL/kg %76.29 ve LM 0.60 mL/kg için 
%51.73 olarak, LM’nin EC50 dozu ise 0.142 mL/kg olarak hesaplanmıştır. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak (R)-(+)-Limonene in 0.30 mL/kg dozunda 
indomethacin’le denk, diğer dozlarda ise etodolac’la denk antienflamatuvar 
etkinliğe sahip olduğu söylenebilir. 
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L-TİPİ KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN HİSTAMİN İLE 
OLUŞTURULAN İNFLAMASYONA ETKİLERİ 

Özbakış Dengiz G1, Akpınar E2 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
2Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Erzurum 
AMAÇ: Pek çok vücut fonksiyonunda yer aldığı bilinen kalsiyum iyonunun, 
inflamasyonun kimyasal mediyatörlerinin sentez ve salınımında da önemli 
rol oynadığı belirtilmektedir. Çalışmamızın amacı L-tipi kalsiyum kanal 
blokerlerinin sıçanlarda oluşturulan akut ve kronik inflamasyon 
modellerinde anti-inflamatuvar etkilerini araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmanın ilk bölümünde, verapamil (10 
mg/kg), diltiazem (10 mg/kg), ve nikardipinin (10 mg/kg) sıçanlarda 
histamin ile oluşturulan akut pençe ödemi testinde anti-inflamatuvar 
etkilerini diklofenak sodyum (25 mg/kg) ile karşılaştırarak değerlendirdik. 
Hayvanların sağ arka ayak hacimleri ölçüldükten sonra, intraperitoneal 
yolla distile su, kalsiyum kanal blokerleri ve diklofenak sodyum injekte 
edildi. 30 dakika sonra, aynı ayaklarda % 0.1’lik histamine solüsyonu ile 
inflamasyon oluşturuldu. Histamin injeksiyonlarını takiben, 30 dakika 
aralıklarla 6 kez hayvanların pençe ödemleri ölçüldü. Pençe ödemi artışları 
başlangıç ölçümüne göre % artışlar olarak değerlendirildi. Çalışmanın ikinci 
bölümünde kalsiyum kanal blokerlerinin kronik inflamasyona etkileri 
Cotton-Pellet methodu ile değerlendirildi. Sonuçlar kontrol grubu ile 
karşılaştırıldı ve ANOVA ve post-hoc LSD testi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Histamin enjeksiyonundan sonra 30. dakikada maksimum 
inflamasyon (% 35.03±3.37) gözlendi. 30. dakikada verapamil, diltiazem, 
nikardipin ve diklofenak sodyumun sırasıyla % 2.5 (p> 0.05), % 4.7 (p> 
0.05), % 63.77 (p= 0.000) ve % 42.93 (p= 0.002) lük anti-inflamatuvar 
aktiviteleri tespit edildi. Diğer ölçümlerde de verapamil ve diltiazem kontrol 
grubuna benzer etkiler gösterirken, nikardipin de diklofenak sodyuma 
benzer etkiler sergilemiştir. Cotton pellet metodu ile oluşturduğumuz kronik 
inflamasyonda kalsiyum kanal blokerlerinin hiçbirinin anti-proliferatif etkisi 
gözlenmemiştir. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, kullandığımız kalsiyum kanal blokerlerinden 
nikardipinin histaminle oluşturduğumuz akut inflamasyon modelinde etkili 
olması daha vazoselektif özelliğe sahip dihidropiridin grubu bir kalsiyum 
kanal blokeri olmasından kaynaklanabilir. 



 311

[P121] 

DİHİDROPİRİDİN TÜREVİ KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN 
ANTİ-İNFLAMATUVAR ETKİLERİ 

Akpınar E1, Özbakış Dengiz G2 
1Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
AMAÇ: Pek çok vücut fonksiyonunda yer aldığı bilinen kalsiyum iyonunun, 
inflamasyonun kimyasal mediyatörlerinin sentez ve salınımında da önemli 
rol oynadığı belirtilmektedir. Çalışmamızda, kalsiyum iyonunun hücre içine 
girişini azaltan dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokörlerinin (KKB) akut 
ve kronik anti-inflamatuvar etkileri değerlendirildi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Birinci aşamada, nikardipin (5-10-20 mg/kg), 
nisoldipin (2,5-5-10 mg/kg) ve isradipinin (1-2-4 mg/kg) sıçanlarda 
karageninle oluşturulan akut inflamasyona etkileri incelendi. Hayvanların 
sağ arka ayaklarının normal ayak hacimleri hidro-pletismometre yöntemi ile 
ölçüldükten sonra, KKB' leri intraperitoneal yolla uygulandı. 30 dakika 
sonra, hayvanların sağ arka pençelerine % 1’ lik karagenin enjekte edilerek 
inflamasyon oluşturuldu. Karageninin oluşturduğu hacim artışları bir saat 
sonra birer saatlik periyotlarla altı kez tekrar ölçüldü. Pençe ödemi artışları 
başlangıç ölçümüne göre % artışlar olarak değerlendirildi. Çalışmanın ikinci 
aşamasında ise, KKB' lerinin birinci aşamadaki en etkin dozlarının kronik 
inflamasyona etkisi cotton pellet yöntemiyle araştırıldı. Elde edilen sonuçlar 
Mann Whitney U testi ile değerlendirilerek, kontrol grupları ile karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Çalışmanın birinci aşamasında, nikardipin 5- 10- 20 mg/kg 
dozlarda sırasıyla % 46.30 - 72.20 ve 65.70 oranlarında (p< 0.05), 
nisoldipin 5- 10 mg/kg dozlarda sırasıyla % 51.46- 56.70 oranlarında (p< 
0.05) ve isradipin 4 mg/kg dozda % 54.00 oranında (p< 0.05) anti-
inflamatuvar etki oluşturdular. Bu aşamada, en fazla anti-inflamatuvar 
etkiyi nikardipin gösterdi. Çalışmanın ikinci aşamasında kullandığımız 
KKB’lerinin hiçbiri yeterli antiproliferatif etki sergilemedi. 
SONUÇLAR: KKB' lerinin akut inflamasyon modelinde oluşturdukları anti-
inflamatuvar etkileri; kalsiyum iyonunun hücre içine girişini engelleyerek, 
inflamasyonun kimyasal mediyatörlerinin sentez ve salınımının inhibisyona 
bağlı olabilir. 
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AMİODARONUN ANTİ-İNFLAMATUVAR VE ANALJEZİK ETKİLERİ 

Özbakış Dengiz G1, Akpınar E2, Halıcı Z1, Bilici D3, Çadırcı E1 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
2Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Erzurum 
3Numune Hastanesi, Erzurum 
AMAÇ: Amiodaron hücre içine sodyum ve kalsiyum iyon girişini ve hücre 
dışına potasyum çıkışını engelleyen, ayrıca non-kompetitif adrenerjik blokaj 
yapan anti-aritmik bir ilaçtır. Hücre içi ve hücre dışı iyon giriş-çıkışları 
vücudun pek çok fizyolojik olaylarında ve inflamasyonun patogenezinde yer 
almaktadır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmamızda, sıçanlar beş gruba ayrıldı. 
Hayvanların sağ arka ayak hacimleri ölçüldükten sonra, intraperitoneal 
yolla distile su, amiodaronun üç farklı dozu (25- 50 ve 100 mg/kg) ve 
diklofenak sodyum (25 mg/kg) injekte edildi. 30 dakika sonra, aynı 
ayaklarda % 0.1’lik histamine solüsyonu ile inflamasyon oluşturuldu. 
Histamin injeksiyonlarını takiben, 30 dakika aralıklarla 6 kez hayvanların 
pençe ödemleri ölçüldü. Pençe ödemi artışları başlangıç ölçümüne göre % 
artışlar olarak değerlendirildi. Amiodaronun (12.5- 25 ve 50 mg/kg) 
analjezik etkisini farelerde % 0.6’lık asetik asit ile oluşturulan writhing testi 
ile değerlendirdik. Sonuçlar ANOVA ve post-hoc Dunnett t testi ile 
değerlendirildi, kendi kontrol grupları ile karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Kontrol grubumuzda histamin injeksiyonundan sonra 
30.dakikada (35.71±6.08 %) ve 60. dakikada (34.34±4.78) maksimum 
inflamasyon tespit edildi. Diklofenak 30 ve 60. dakikalarda sırasıyla % 
44.02 ve 56.92 (p< 0.05) oranlarında, amiodaron 25 mg/kg dozda 
60.dakikada % 34.28’lik (p> 0.05), 50 mg/kg dozda 60.dakikada % 
48.70’lük (p< 0.05) ve 100 mg/kg dozda ise 30. dakikada % 51.58’lik (p< 
0.05), 60.dakikada ise % 74,97’lik (p< 0.05) anti-inflamatuvar aktivite 
göstermiştir. Farelerde asetik asit ile oluşturduğumuz abdominal kasılmaları 
12.5- 25 ve 50 mg/kg dozlarda uygulanan amiodaron sırasıyla % 78.43 
(p=0.000), % 88.89 (p=0.000) ve % 98.04 (p=0.000) oranlarında 
azaltmıştır. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, amiodaron histaminle oluşturduğumuz 
inflamasyon modelinde anti-inflamatuvar ve asetik asitle oluşturduğumuz 
ağrı modelinde de analjezik etkiler göstermiştir. 
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SIÇAN TORASİK AORTUNDA ENDOTOKSİN İLE OLUŞAN NİTRİK 
OKSİT VE PROSTAGLANDİN ARACILIKLI HİPOREAKTİVİTEYE 
MİTOJEN İLE AKTİVE EDİLEN PROTEİN KİNAZ SİNYAL İLETİ YOLU 
KATKIDA BULUNUR 

Korkmaz B, Özveren E, Buharalıoğlu CK, Tunçtan B 
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
AMAÇ: Bu çalışmada, sıçan izole torasik aortunda, endotoksinin neden 
olduğu indüklenebilir nitrik oksit (NO) sentaz (iNOS) ve sitozolik fosfolipaz 
A2 (sitozolik FLA2) aracılıklı vasküler hiporeaktivitede mitojen ile aktive 
edilen protein kinaz kinaz (MEK1/2)/ekstraselüler sinyal ile düzenlenen 
kinaz (ERK1/2)'nin olası rolü araştırılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Erkek 
Wistar sıçanlardan izole edilen ve miyografa yerleştirilen endoteli sağlam 
torasik aorta preparatlarında, noradrenalin (0.001-1000 µM) ile kümülatif 
konsantrasyon-yanıt eğrileri alınmasını takiben, dokular ortamda 
endotoksin (lipopolisakkarit; Escherichia coli O111:B4; 100 µg/ml) yokken 
ve varken selektif iNOS inhibitörü 1,3-PBIT, selektif sitozolik FLA2 
inhibitörü metilarakidonil florofosfonat (MAFF) ve/veya selektif MEK1/2 
inhibitörü U0126 ile 4 saat inkübe edildi ve konsantrasyon-yanıt eğrileri 
tekrarlandı. Deneyler sonunda dokular nitrit ve 6-keto-PGF1α ölçümü 
yapılıncaya kadar dondurularak saklandı. 
BULGULAR: Dokuların endotoksin ile inkübasyonu noradrenalin ile elde 
edilen Emax değerini azaltırken (kontrol: 3.80±0.1 g, n= 7; endotoksin: 
3.02±0.35 g, n= 7), EC50 değerini artırmıştır (kontrol: 2.77±0.84 µM, n= 
7; endotoksin: 6.20±1.16 µM, n= 7). Endotoksin ile noradrenalin EC50 
değerindeki artış, 1,3-PBIT (10 µg/ml), MAFF (0.1, 1 ve 10 µg/ml) ve 
U0126 (0.1 µg/ml) ile azalmıştır. Endotoksin ile azalan Emaks değeri ise 
1,3-PBIT (10 µg/ml) ile artmış, U0126 (10 µg/ml) ile azalmış ve MAFF (0.1, 
1 ve 10 µg/ml) ile değişmemiştir. Endotoksin ile artan doku nitrit ve 6-
keto-PGF1α düzeyleri ise 1,3-PBIT (10 µg/ml), MAFF (0.1, 1 ve 10 µg/ml) 
ve U0126 (0.1 ve 10 µg/ml) ile azalmıştır. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, endotoksin ile aktiviteleri artan iNOS ve sitozolik 
FLA2 ile oluşan NO ve prostaglandinlerin aracılık ettiği hiporeaktiviteye 
MEK1/2/ERK1/2 sinyal ileti yolunun katkıda bulunabileceğini 
göstermektedir. 
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UZUN SÜRELİ FLUOKSETİN VE VENLAFAKSİN UYGULAMASININ VAS 
DEFERENS DÜZ KASINDA ADRENERJİK, PÜRİNERJİK VE 
SEROTONERJİK YANITLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

Göçmez SS, Utkan T, Ulak G, Yıldız F, Gacar N, Erden F 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı , Kocaeli 
AMAÇ: Antidepresan ilaçların libido azalmasına, erektil disfonksiyona ve 
ejakülasyon bozukluğuna neden olduğu bilinmektedir. Normal 
ejakülasyonun erkek sekonder üreme organlarının ritmik 
kontraksiyonlarıyla meydana geldiği ve vas deferens düz kas 
kontraksiyonlarının önemli rol oynadığı bilinmektedir. Antidepresanlar 
genellikle uzun süreli kullanıldıkları için bu çalışmada SSRİ(selektif 
serotonin reuptake inhibitörü) bir ilaç olan fluoksetin ile SNRİ(serotonin 
noradrenalin reuptake inhibitörü) bir ilaç olan venlafaksinin uzun süreli 
uygulamasının adrenerjik, pürinerjik ve serotonerjik cevaplar üzerindeki 
etkileri araştırıldı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu amaçla erkek Wistar sıçanlar (250-300 g) 3 
gruba ayrıldı. Sıçanlara 14 gün boyunca intraperitoneal injeksiyon yoluyla 
serum fizyolojik (n=10), fluoksetin (20 mg/kg/gün, n=10) ve venlafaksin 
(20 mg/kg/gün, n=10) uygulandı. 14 gün sonra izole vas deferens düz kas 
preparatları organ banyosuna izometrik ölçümler için epididimal ve 
prostatik kısımlara ayrılarak yerleştirildi. 
BULGULAR: Kasılma yanıtları kümülatif noradrenalin (10-9-10-4), ATP 
(10-9-10-4), serotonin (10-9-10-4) ve 80 mM KCl verilerek elde edildi. 
Uzun süreli fluoksetin ve venlafaksin uygulamasının epididimal ve prostatik 
kısımdaki KCl ve noradrenalin yanıtları ile prostatik kısımdaki serotonin 
yanıtlarında anlamlı bir değişikliğe yol açmadığı saptandı. ATP kasılma 
yanıtları hem fluoksetin hem venlafaksin uygulanan grupta her iki kısımda 
da anlamlı olarak azaldı(p<0.05). Epididimal kısımdaki serotonin 
yanıtlarında ise sadece fluoksetin grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir 
artış saptandı(p<0.05). 
SONUÇLAR: Uzun süreli fluoksetin ve venlafaksin uygulanması izole vas 
deferens düz kasının pürinerjik ve serotonerjik yanıtlarında değişikliğe yol 
açmaktadır. Bu bulgulara dayanılarak bu değişikliklerin uzun süreli klinik 
kullanımda gözlenen ejakülasyon bozukluğundan sorumlu olabileceği 
gösterilmiştir. 
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MELATONİN’İN SIÇAN KARIN DERİ FLEBİ MODELİNDE İSKEMİ 
REPERFÜZYON HASARINA ETKİSİ 

Parlakpınar H1, Çelik M2, Gürlek A2, Aydoğan H2, Bay Karabulut A3, Acet A1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim 
Dalı, Malatya. 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya. 
AMAÇ: Serbest flepler doku defektlerinin onarımı için sıkça 
kullanılmaktadır. Flebin iskemi-reperfüzyon (İ/R) hasarına maruz kalıp 
distal veya global nekroz oluşması halen büyük bir problem teşkil 
etmektedir. Oluşan bu hasarda serbest oksijen radikalleri ve nötrofiller 
önemli bir role sahiptir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu deneysel çalışmada pineal bezin majör 
hormonu olan çok güçlü antioksidan ve serbest radikal süpürücü özelliğe 
sahip melatonin’in, farmakolojik (4 mg/kg) ve fizyolojik (0,4 mg/kg) 
dozlarının sıçan karın deri flebi modelinde İ/R hasarına etkisi araştırıldı. 
Ayrıca biyokimyasal analizlerle melatoninin flep dokusunda MDA, NO ve 
GSH düzeylerine etkisine bakıldı. Deney modeli her grupta yedi hayvan 
olacak şekilde dört grup olarak planlandı; Kontrol (grup 1), 12 saat İ/R 
(grup 2), 12 saat İ/R+0,4 mg melatonin (grup 3), 12 saat İ/R+4 mg 
melatonin (grup 4). 
BULGULAR: Gruplar arasındaki deri flep yaşayabilirlik oranları planimetrik 
yöntemle ölçüldü. Melatoninin flep yaşayabilirliğini, İ/R hasarına uğramış 
grup 2’ye göre istatiksel olarak anlamlı bir şekilde artırdığı gözlendi. Ayrıca, 
grup 4 deki iyileşme grup 3 e göre de istatistiksel olarak anlamlı bublundu. 
MDA ve NO düzeyleri grup 2’de yüksek iken GSH içeriği daha düşük tespit 
edildi. Melatonin uygulanan gruplarda hem MDA, NO üretimi azaldı hem de 
GSH içeriğinde kontrole yakın değerler gözlendi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, melatoninin hem fizyolojik hem de farmakolojik 
dozlarının, serbest flepleri İ/R hasarına karşı koruduğunu göstermektedir. 
Yaşlanmayla paralel olarak kalsifiye olduğu bilinen pineal bezden salınan 
düşük melatonin düzeyinden dolayı, replasman tedavisi ile serbest flep 
cerrahisi yapılacak hastalarda morbidite oranı azaltılabilir  
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STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMASININ VE YÜKSEK 
GLUKOZLU ORTAMIN SIÇAN VAS DEFERENS DÜZ KASININ 
FONKSİYONEL YANITLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Göçmez SS, Yıldız F, Utkan T, Erden F, Gacar N, Ulak G 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
AMAÇ: Diyabetin vas deferens düz kası üzerinde morfolojik ve fonksiyonel 
etkilerinin araştırıldığı çok sayıda deneysel ve klinik çalışma yapılmıştır. 
Ancak bu çalışmaların sonuçları çelişkilidir.Bu çalışmada izole sıçan vas 
deferens düz kasında adrenerjik, kolinerjik ve pürinerjik yanıtlar üzerinde 
deneysel diyabetin ve in vitro yüksek glukozun etkileri araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu amaçla tek doz (60 mg/kg intraperitoneal) 
streptozotosin (STZ) uygulanması ile diyabet oluşturulmuş sıçanlardan 16 
hafta sonra izole edilen ve diyabetik olmayan sıçanlardan izole edildikten 
sonra 44.1 mM glukoz içeren fizyolojik solusyonda 4 saat süre ile inkübe 
edilen vas deferens düz kas preparatlarında 80 mM KCl ve noradrenalin 
(10-8-10-4 M), ATP (10-8-10-4 M) ve karbakol (10-8-10-4 M) kümülatif 
konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edilmiştir. 
BULGULAR: Diyabet oluşturulmasının karbakol ve KCl yanıtlarında anlamlı 
bir değişikliğe neden olmadığı ancak noradrenalin yanıtlarının kontrollerine 
göre anlamlı olarak azaldığı (p<0.05), ATP yanıtlarının ise anlamlı olarak 
arttığı saptanmıştır(p<0.05). Yüksek glukozlu ortamda inkübe edilen 
preparatlarda ise noradrenalin yanıtlarında kontrol grubuna göre anlamlı bir 
değişiklik saptanmamış ancak ATP yanıtlarında anlamlı bir artış 
gözlenmiştir(p<0.05). Bu artışa osmolarite değişikliklerinin neden olup 
olmadığını araştırmak amacıyla diyabetik olmayan sıçanlardan izole edilen 
preparatlar 33 mM sukroz içeren fizyolojik solüsyonda 4 saat süre ile 
inkübe edilmiştir. Bu sürenin sonunda elde edilen ATP yanıtlarında ise 
kontrol grubuna göre anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. 
SONUÇLAR: Bu çalışma diyabette azalan noradrenalin yanıtlarından 
yüksek glukoz konsantrasyonunun sorumlu tutulamayacağını ancak artan 
ATP yanıtlarından diyabette yükselen glukoz konsantrasyonunun sorumlu 
olabileceğini gösterdi. Hiperosmolar ortamda alınan ATP yanıtlarının 
değişmemesi, diyabette gözlenen ATP yanıtı artışından ortamdaki 
osmolarite artışının sorumlu tutulamayacağını desteklemektedir. 
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[P124] 

SIÇAN İSKELET KASINDA BOŞALAN SARKOPLAZMİK RETİKULUM 
KALSİYUM DEPOSUNUN YENİDEN DOLMA MEKANİZMALARI 

Bal İB, Onur R, Sara Y 
Farmakoloji Ab.D., Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Sıhhıye, Ankara 
AMAÇ: İskelet kaslarının kontraktilitesi, kalp kası ve düz kasın aksine hücre 
dışı Ca2+ değişikliklerinden fazla etkilenmeden uzun süre devam edebilir. 
Bu durum voltaja bağımlı Ca2+ kanallarının Ca2+’a geçirgen olmaması ve 
sarkoplazmik retikulumun (SR) Ca2+ depolama kapasitesinin yüksek 
olmasıyla açıklanmaktadır. Aktivite sırasında iskelet kası sarkolemmal Ca2+ 
pompaları ve Na+/Ca2+ "exchanger" (NCX) aktivitesiyle depolardan 
devamlı Ca2+ kaybeder. Eksilen depo Ca2+’unun hangi sistem/ler ile geri 
alındığı ve depoların direkt mi, yoksa sitoplazma üzerinden mi doldurulduğu 
henüz tam olarak bilinmemektedir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu sistemlerin incelenmesi amacıyla sıçan 
diyafragma kaslarından hazırlanan şeritlerde izometrik kasılmalar 
kaydedildi. Hücre içi Ca2+ depoları, 0 mM Ca2+, EGTA ve SR Ca2+-ATPaz 
blokörü BHQ içeren solüsyonlarla yıkanarak "kısmen" boşaltıldı. Elektriksel 
alan stimülasyonu ile oluşturulan “twitch” amplitüdleri ve bazal tonus 
değişiklikleri kaydedildi. 
BULGULAR: Bir saatlik 0 Ca2+'lu Ringer solüsyonuyla yıkamayı takiben 
ortama 2 mM Ca2+ ilave edilmesiyle "twitch" amplitüdlerinde kalıcı ve 
bazal tonusta geçici bir artış meydana geldi. Bu artışa yol açan Ca2+'un 
giriş yolunun aydınlatılması için çeşitli intraselüler yolaklar bloke edilerek 2 
mM Ca2+ yanıtları değerlendirildi. Voltaja bağımlı Ca2+ kanallarının 
verapamil ile, sarkolemmal ve mitokondriyal NCX’ların sırasıyla, düşük Na+ 
ve CGP37157 ile inhibe edilmesi bu yanıtlarda belirgin bir değişiklik 
oluşturmadı. NCX inhibitörleri varlığında, 2mM Ca2+ ile kas bazal tonusu 
ileri derecede arttı. 
SONUÇLAR: Bu artış, NCX inhibitörlerinin, NCX etkileri dışında bir 
mekanizma ile SR sitoplazmadan Ca2+ alımını bloke etmesi ve kapasitatif 
Ca2+ girişiyle gelen Ca2+'un hızla sitoplazmada birikmesiyle açıklanabilir. 
Bu bulgular, kapasitatif Ca2+ girişi ile Ca2+'un önce sitoplazmaya daha 
sonra SR’a alındığını ve bu aşamada benzamile-duyarlı bir mekanizmanın 
rol oynadığını düşündürmektedirler. 
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13. Kronofarmakoloji 
  [30.09.2005] 
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[SP45] 

NEBİVOLOLÜN ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNDE GECE-GÜNDÜZ 
RİTMİNİN P-BK KIVRANMA TESTİ İLE İNCELENMESİ 

Şenyer N, Aypar Mutlu E, Abacıoğlu N 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji ABD, Ankara 
AMAÇ: Beta 1 selektif adrenerjik bloker olan nebivololün antinosiseptif 
etkisini gösteren deneysel bir çalışma bulunmamaktadır.Bu çalışmada 
nebivololün parabenzokinon (p-BK) ile indüklenen fare abdominal 
konstriksiyonunda gece-gündüz ritmi dahil bir etkisinin bulunup 
bulunmadığının ve morfinle etkileşme profilinin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde 12 saat aydınlık-12 saat karanlık 
(0700 aydınlık-1900 karanlık) periyodunda senkronize edilmiş Swiss-albino 
erkek fareler kullanılmıştır. Deneyler 0900 ve 2100 olmak üzere günün 2 
saatinde gerçekleştirilmiştir. Saat 2100 deneyleri 7.5 W kırmızı ışık altında 
yapılmıştır. Deney gruplarına 2.5 mg/kg i.p. p-BK enjeksiyonundan 15 
dakika önce nebivolol(0.5 mg/kg), morfin (ED50= 0.13 mg/kg) ve morfin 
+ nebivolol kombinasyonu subkutan (s.k) olarak uygulanmıştır. P-BK 
uygulamasından sonra 15 dakika süreyle izlenen kıvranma sayıları 
kaydedilmişitir. Kontrol gruplarına serum fizyolojik(0.1ml/10g s.k.) enjekte 
edilmiştir. Elde edilen veriler açısal transformasyonla normalize edilen % 
antinosisepsiyon olarak ifade edilmiştir. İstatistiksel analiz için Kruskal-
Wallis ve post-hoc Dunn’s testi, gerektiğinde ise Student’s t testi 
kullanılmıştır. 
BULGULAR: Nebivololün etkisine morfinin katkısı akşam periyodunda 
artmıştır. (p=0.08, n=5) Erkek farelerde nebivololün etkisinin gündüz ve 
gece değişmediği ve morfinin katkısının saat 2100’ da arttığı (p=0.09 n=5 
ve n=6) bulgulanmıştır. 
SONUÇLAR: Bu çalışmanın ön sonucu olarak nebivolol'ün antinosiseptif 
etkisinde, morfin kombinasyonunun gece-gündüz ritmini arttırdığı 
saptanmıştır. 
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 [P125] 

İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
KRONOFARMAKOLOJİK YAKLAŞIM 

Karaküçük EH1, Bora N2, Sesyılmaz Ö2, Yamanoğlu T2, Zengil H1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi farmakoloji Ana Bilim Dalı,Ankara 
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Ankara 
AMAÇ: Organizmada birçok biyolojik fonksiyon, gün içinde düzenli 
tekrarlayan zaman bağımlı bir organizasyon içindedir (sirkadyen ritimler) 
dolayısıyla organizma günün farklı zamanlarında farklı fonksiyonel 
durumlarda bulunur. Bu durum sabit bir uyarana karşı organizmanın 
duyarlılığında değişikliklere yol açabileceği gibi uygulandığı zamana bağlı 
olarak ilaç farmakokinetiğini de değiştirebilir. Duyarlılıktaki ve 
farmakokinetikteki değişim ilaç-ilaç etkileşmelerinde de önemli olacaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Laboratuarımızda çeşitli ilaçlar ile morfinin 
analjezik etkisinin hot-plate testi ile (55 ± 5 0C) zaman bağımlı olarak nasıl 
değiştiğini konu alan bir seri çalışma yapılmıştır. Aydınlık –karanlık (saat 
08:00-20:00 aydınlık) siklusuyla senkronize edilmiş erkek farelerde günün 
altı değişik saatinde [1, 5, 9, 13, 17, 24 HALO (hours after lights on) ] 
bazal ağrı duyarlılığı (SF; 5 ml/kg i.p.) ve önceden saptanmış dozda morfin 
(10 mg/kg; i.p.) etkisi saptanmıştır. İlaç-ilaç etkileşimini incelemek için 
Agmatin (40 mg/kg i.p.), Lityum (3 mmol/kg; s.c.), Kafein (20 mg/kg; i.p.) 
ve Sodyum valproat (10 mg/kg; i.p.) morfinden 30 dakika önce 
uygulanmıştır. 
BULGULAR: Değerlendirme günün altı değişik saatindeki bazal ağrı 
duyarlılığı (% BAD) veya morfin yanıtlarındaki mutlak değişim (% MD) 
yüzdesi üzerinden yapıldı. Bu maddeler etkileşmenin incelendiği saatlerin 
çoğunda morfinin etkisini değiştirmediği halde, Lityum 9 HALO’da, Kafein 1 
ve 9 HALO’da, Sodyum Valproat ise 1, 9, 13 HALO’da morfin etkisinin 
şiddetlenmesine neden olurken, Agmatin 5 HALO’da inhibisyona neden 
oldu. 
SONUÇLAR: Gerek deneysel çalışmalarda gerekse klinikte ilaç etkisinin 
veya ilaç-ilaç etkileşmesinin değerlendirilmesinde uygulama zamanı dikkate 
alınmalıdır. 
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[P126] 

METOPROLOLÜN ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNİN CİNSİYET VE GECE-
GÜNDÜZ FARKINA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ 

Kavafoğlu M, Aypar Mutlu E, Abacıoğlu N 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji ABD, Ankara 
AMAÇ: Beta 1 selektif bloker olan metoprololün antinosiseptif etkisi 
sıçanlarda kıvranma testi ile gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, 
metoprololün farelerde antinosiseptif etkisini, cinsiyet ve gece-gündüz 
abdominal kıvranma farkı bakımından morfinle karşılaştırmalı olarak 
incelemektir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde 12 saat aydınlık-12 saat karanlık 
(0700 aydınlık-1900 karanlık) periyodunda senkronize edilmiş Swiss-albino 
dişi ve erkek farelerde parabenzokinon (p-BK) ile indüklenen kıvranma 
modeli kullanılmıştır. Deneyler 0900 ve 2100 olmak üzere günün 2 saatinde 
gerçekleştirilmiştir.Saat 2100 deneyleri 7.5 W kırmızı ışık altında 
yapılmıştır. Kontrol gruplarına p-BK (2.5 mg/kg) i.p. enjeksiyonundan 15 
dakika önce serum fizyolojik (0.1 ml/10 g) subkutan (s.k.) olarak 
uygulanmıştır. Deney gruplarına ise p-BK uygulanmasından 15 dakika önce 
metoprolol (20 mg/kg), morfin (ED50= 0.13 mg/kg) ve metoprolol+morfin 
kombinasyonu (s.k) uygulanmıştır ve p-BK enjeksiyonundan sonra 
gözlenen kıvranma sayılarına göre açısal transformasyonla normalize edilen 
% antinosisepsiyon değerleri hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz için 
Kruskal-Wallis ve post-hoc Dunn’s testi, gerektiğinde ise Student’s t testi 
kullanılmıştır. 
BULGULAR: Metoprololün % antinosisepsiyon değerleri erkek ve dişi 
olmak üzere sırasıyla sabah 0900’da 45.4±4.5, 52.2±6.6 ve saat 2100’ de 
54.9±4.6, 52.9 ± 5.7 olarak saptanmıştır. Metoprololün gündüz (0900) ve 
gece (2100) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır . Morfin, metoprololün antinosiseptif etkisini sadece saat 
0900’da anlamlı olarak arttırmıştır. 
SONUÇLAR: Ön çalışma sonucu olarak metoprololün antinosiseptif 
etkisinde gece-gündüz ritmi ve cinsiyete bağlı fark gözlenmemiştir. Morfin 
metoprololün antinosiseptif etkisini gündüz arttırmıştır. 
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[P127] 

TİAMİN ANALJEZİSİNİN CİNSİYET VE GECE-GÜNDÜZ FARKINA 
GÖRE ARAŞTIRILMASI 

Dağlı G, Aypar Mutlu E, Abacıoğlu N 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji ABD, Ankara 
AMAÇ: Tiaminin analjezik etkisi daha önce yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir.Bu çalışmanın amacı tiaminin analjezik etkisinin cinsiyete ve 
gece-gündüz ritmine bağlı olarak değişimini ve bu değişim üzerine morfinin 
etkisini araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu çalışmada farelerde parabenzokinon(p-BK)ile 
indüklenen kimyasal aljezi metodu uygulanmıştır. Deneylerde 12 saat 
aydınlık-12 saat karanlık (0700 aydınlık-1900 karanlık) periyodunda 
senkronize edilmiş Swiss-albino dişi ve erkek fareler kullanılmıştır. Deneyler 
0900 ve 2100 olmak üzere günün 2 saatinde gerçekleştirilmiştir. Saat 2100 
deneyleri 7.5 W kırmızı ışık altında yapılmıştır. p-BK 2.5 mg/kg dozda 
intraperitoneal(i.p) olarak, subkutan ilaç uygulamasından 15 dakika sonra 
enjekte edilmiş ve oluşan abdominal konstriksiyonların sayısı 
kaydedilmiştir. Kontrol gruplarına 0.1 ml/10 g serum fizyolojik, deney 
gruplarına ise tiamin (ED50= 0.11 mg/kg), morfin (ED50= 0.13 mg/kg) ve 
morfin + tiamin kombinasyonu uygulanmıştır. Veriler açısal 
transformasyonla normalize edilen % antinosisepsiyon olarak ifade 
edilmiştir. İstatistiksel analiz için Kruskal-Wallis ve post-hoc Dunn’s testi, 
gerektiğinde ise Student’s t testi kullanılmıştır. 
BULGULAR: Dişi ve erkek farelerde tiamin analjezisinin gündüz- gece 
varyasyonu saptanamazken tiamin+morfin kombinasyonunda sabah 0900 
dişi fare grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir varyasyon bulgulanmıştır. 
SONUÇLAR: Bu çalışmanın ön sonuçları, tiamin analjezisinde morfin 
kombinasyonunun dişi farelerde gündüz belirgin artış oluşturduğunu 
göstermektedir 
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[P128] 

TÜRKİYE’DEKİ İNTİHAR İSTATİSTİKLERİNİN MEVSİMLERE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başgut B1, Ademoğlu F1, Hoşgör Ş2, Abacıoğlu N1 
1Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji ABD, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi 
Bölümü, Ankara 
AMAÇ: İntihar kişinin, belirli nörobiyolojik mekanizmalar, sosyal, psikolojik 
ve kültürel faktörlerin motive edilmesine bağlı olarak kendi hayatına son 
vermesidir. Bölümümüzde daha önce yapılan başka bir çalışmada, 1996-
1999 yılları arasındaki Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)’ne ait intihar 
istatistiklerinin incelenmesinde ölümlü vakaların yıllara bağlı mevsimsel bir 
ritim gösterdiği bulgulanmıştır. 2000-2003 yıllarına ait veri girdilerinin 
eldelenmesi nedeniyle, bu çalışmada, 8 yıllık bir süreçte (1996-2003) 
mevsimsel intihar ritim profilinin ve intihara neden olan diğer faktöriyel 
değişkenlerin herhangi bir değişim gösterip göstermediğinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Mevsimsel tabloların hazırlanması ve istatistiksel 
değerlendirme için DİE’nin yıllık olarak topladığı ve yayınladığı veriler 
kullanılmıştır. Veriler, mevsimlere göre 8 ayrı sınıflandırma içinde tek-yönlü 
ANOVA ve Student Newman Keuls testleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: 1996-2003 yıllarındaki total intihar vakalarının ortalama sayısı 
2118 ± 128.5’tir. Bu sayının % 60.6’sını erkekler %40.4’ünü kadınlar 
oluşturmaktadır. Total intihar sayısının ilkbahar ve yaz mevsiminde kış ve 
sonbahara göre anlamlı olarak arttığı gözlenmiştir. Benzer bir mevsimsel 
ritim erkek ve kadınlar için görülmesine rağmen mevsimler arasında 
anlamlı fark bulunmamıştır. Hissi ilişki ve istediği ile evlenememe 
durumundan dolayı intihar vakalarının sayısında da ilkbahar ve yaz 
mevsiminde, kış ve sonbahara göre anlamlı bir artış olduğu tespit 
edilmiştir. Diğer nedenlere göre intihar vakalarında mevsimsel bir fark 
saptanmamıştır. 
SONUÇLAR: Bu çalışma, Türkiye’deki intihar istatistiklerinin mevsimsel 
bazda değerlendirilmesi açısından yapılan ilk ön çalışmamızın devamıdır ve 
sonuçları itibariyle 1996-1999 arası dönem sonuçlarını desteklemektedir. 
Bu çalışma, 8 yıllık (1996-2003) profil incelendiğinde ilkbahar ve yaz 
mevsiminde intihar sayılarının diğer mevsimlere göre arttığını 
göstermektedir. 
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14. Solunum Farmakolojisi 
  [30.09.2005] 
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[SP46] 

DENEYSEL ALERJİK ASTIM MODELİNDE TİMOKİNON'UN 
ANTİASTMATİK ETKİSİ 

Arslan SO, Özcan N 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Zonguldak 
AMAÇ: Deneysel alerjik astım modeli oluşturulmuş ratlarda, 
antiinflamatuar, antihistaminik ve antioksidan etkileri bilinen timokinon'un 
antiastmatik etkisini araştırmak. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneysel astım modeli, ratlarda ovalbumin 
(OVA) ile oluşturuldu. Hayvanlar, OVA (100 µg/hayvan) ile üç hafta süre ile 
haftada bir kez intraperitonal uygulama yapılarak duyarlı kılındı. Dördüncü 
hafta nebülizör ile OVA inhalasyonu yapılarak akut astım reaksiyonu 
oluşturuldu. Timokinon (3-30 mg/kg, oral) ve montelukast (6.6 mg/kg, 
oral) OVA inhalasyonundan 30 dakika önce uygulandı. Bulgular erken ve 
geç faza ait inflamatuar reaksiyon cevapları olarak saptandı. 
Bronkokonstriksiyonu değerlendirmek için in vivo olarak hayvanların 
solunum kayıtları alındı. Solunum yollarındaki plazma sızıntısı belirteç 
olarak Evans blue boyası kullanılarak spektrofotometrik yöntemle ölçüldü. 
Bronkoalveolar lavaj sıvısında (BALS) toplam lökosit ve ayrıntılı inflamatuar 
hücre sayımı, hemositometre ve periferik yayma ile yapıldı. 
BULGULAR: Timokinon, doza bağımlı olarak, OVA inhalasyonuyla BALS'da 
artan inflamatuar hücre göçünü kesinlikle azalttı. Akut bronkokonstriktör 
cevabı kısmen düzene koydu. Ayrıca trake, bronş ve bronşiollerdeki plazma 
sızıntısını önemli derecede azalttı. Timokinon'un 10 mg/kg uygulanan 
dozunun sağladığı olumlu etkiler, montelukast'ın (lökotrien reseptör 
antagonisti) 6.6 mg/kg uygulanan dozu ile sağlanan antiastmatik etkilerine 
yaklaşık olarak denk düşmektedir. 
SONUÇLAR: İnancım odur ki; timokinon ile başta astım inflamasyonu 
olmak üzere çeşitli solunum yolu hastalıkları kontrol altına alınabilir ve bu 
konuda araştırmalar kesinlikle sürdürülmelidir. 
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[SP47] 

OVALBUMİNLE DUYARLILAŞTIRILMIŞ KOBAY TRAKEASINDA KATP 
KANALLARININ ETKİSİNDE RHO KİNAZ VE PROTEİN KİNAZ C'NİN 
ROLÜ 

İzanlı A, Gök Ş, Vural K 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Manisa 
AMAÇ: Bu çalışmada ovalbümin ile duyarlılaştırılmış kobayların trakeasında 
adenozin veya karbakol ile oluşturulan kasılma yanıtlarına KATP kanal 
açıcısı pinasidilin etkisi ve bu etkide rho kinaz ve PKC enzimlerinin rolü 
incelenmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Ovalbumin (100 µg/ml, i.p.) uygulamasından 14-
21 gün sonra pentotal sodyum (100 mg/kg, i.p.) ile anestezi edilen 
kobaylardan çıkarılan trakealar strip şeklinde hazırlanarak organ 
banyolarına asılmış ve yanıtlar izometrik olarak kaydedilmiştir. 
BULGULAR: Pinasidilin (10µM) gevşetici etkisi (% 33±2) KATP kanal 
blokörü glibenklamid (0.1µM) tarafından tamamen ortadan kaldırılmıştır 
(n=5). Pinasidilin gevşetici etkisi adenozin (10µM) ile kasılmış dokularda 
artarken (% 53±2, n=11, p<0.001), karbakol (0.1 µM) ile kasılmış 
dokularda azalmıştır (Pinasidil 100 µM ile % 20±3, n=5). Pinasidilin 
gevşetici etkisi adenozin ve karbakol ile kasılmış dokularda glibenklamid 
tarafından kısmen bloke edilmiştir ( sırasıyla % 63±4 ve % 50±4). Rho 
kinaz inhibitörü HA-1077 (10 µM) ile % 44±1 gevşemiş dokulara pinasidil 
(10mikroM) uygulandığında % 28±3 gevşeme oluşmuştur (n=5). Adenozin 
ile kasılmış dokularda HA-1077 ile oluşan gevşeme (%50±5) üzerine 
pinasidil % 25±4 oranında gevşemeye neden olurken (n=5), karbakol ile 
kasılmış dokularda bu yanıt artmıştır (% 37±2, n=5, p‹0.001). 
Glibenklamid varlığında HA-1077’nin gevşetici etkisi değişmemiştir. Protein 
kinaz C inhibitörü seleritrin (10µM) ile % 27±3 oranında kasılma yanıtı 
alınmış, bu dokularda pinasidilin gevşetici etkisi önemli derecede azalmıştır 
(% 13±3, n=5, p<0.001). 
SONUÇLAR: Pinasidilin kolinerjik agonistlere karşı duyarlılığı düşüktür. 
Adenozin veya karbakol ile kasılmış dokularda KATP kanal açıcılarının 
etkisinde PKC önemli rol oynamaktadır. 
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PULMONER HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE SODYUM 
BİKARBONATIN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uzun Ö1, Balbay Ö2, Üstündağ N3, Yavuz Ö4, Sılan C1, Güler S4, Arbak P2, 
Annakkaya AN2 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim 
Dalı 
AMAÇ: Planlanan bu araştırmada NaHCO3'ın pulmoner hipertansiyon (PH) 
tedavisindeki yerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: PH oluşturmak için sıçanlar 2 hafta süreyle 0.5 
atm basınç altında yaşatılmışlardır. Hipoksik ortamda yaşayan sıçanlardan 
tedavi grubundakilere günde 30 mg/kg olacak şekilde oral olarak NaHCO3 
verilmiştir. 2 hafta sonra normoksik koşullarda yaşayanlarla birlikte bütün 
sıçanlara 100 mg/kg i.p tiopental verilerek ötanazi işlemi yapılmıştır. 
Pulmoner hipertansiyon geliştiği sağ ventrikül ağırlığının, sol ventrikül ve 
septumun toplam ağırlığına oranı hesaplanarak belirlenmiştir. Ayrıca aortik 
kandan hematokrit ölçümü yapılmıştır. Toplanan aortik kanda, hematokrit, 
malondialdehit (MAD) düzeyleri ve RANDOX kitleri kullanılarak total 
antioksidan durum belirlenmiştir. Deney hayvanlarından izole edilen 
akciğerlerse hemorarji ve konjesyon, enflamasyon, kollajen birikimi ve 
atelektazi açısından değerlendirilmiştir. Pulmoner arterlerin endotel 
bütünlüğünü koruyup korumadığı immunokimyasal olarak belirlenmiştir. 
BULGULAR: Hipoksiye bağlı olarak gelişen sağ ventrikül hipertrofisi, 
hematokrit değerleri ve total antioksidan durumda NaHCO3’a bağlı olarak 
anlamlı bir değişiklik izlenmemiştir. Hipoksiye bağlı olarak artan 
malondialdehit (MAD) düzeyleri (0.33±0.11 nmol/ml ve 0.88±0.02 
nmol/ml n=6,) NaHCO3 verilen grupta anlamlı olarak azalmıştır (0.59±0.02 
nmol/ml n=6). Patolojik skorlama sistemine göre değerlendirildiğinde 
NaHCO3 alan grubun enflamasyon açısından korunduğu görülmüştür. 
NaHCO3 tedavisi alan deney hayvanlarında kollajen birikimi bu tedaviyi 
almayanlara göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Akciğerler hemorarji-
konjesyon ve atelektazi açısından değerlendirildiğinde de NaHCO3 koruyucu 
etkisi dikkat çekmektedir. Pulmoner arterlerin endotel bütünlüğü 
immunohistokimyasal olarak değerlendirildiğinde NaHCO3’ın pulmoner 
arter endotel bütünlüğünü koruduğu anlaşılmıştır. 
SONUÇLAR: Kronik hipoksinin ilk fazında hipoksiye bağlı hasarda oksidan 
stresin önemli olduğu bilinmektedir. Bulgularımız bu aşamada NaHCO3’ın, 
akciğerin ve pulmoner arterlerin korunmasında etkin bir tedaviye olanak 
sağladığını göstermektedir. 
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DENEYSEL ALERJİK ASTIM MODELİNDE SOLUNUM YOLLARINDAKİ 
PLAZMA PROTEİN SIZMASINI MORFİN AZALTMAKTADIR 

Arslan SO 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Zonguldak 
AMAÇ: Opioidlerin astım patofizyolojisinde vaskuler permeabiliteye etkisini 
incelemek. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneysel astım modeli, ovalbumin (OVA) ile 
ratlarda oluşturuldu. Solunum yollarındaki plazma sızıntısı belirteç olarak 
Evans blue boyası kullanılarak spektrofotometrik yöntemle ölçüldü. 
BULGULAR: Alerjik hayvanlarda intravenöz (iv) yolla uygulanan OVA, 
trake, bronş ve bronşiollerde vasküler ortamdan yüksek derecede plazma 
sızıntısına neden olmaktadır. Morfin doza bağımlı olarak (1-10 mg/kg, iv) 
artan plazma sızıntısını önemli derecede azaltmaktadır. Opioid reseptör 
antagonisti nalokson (1 mg/kg, iv) morfinin tüm dozlardaki etkisini geri 
döndürmektedir. 
SONUÇLAR: Opioidlerin merkezi etkilerinden bağımsız olarak solunum 
yollarındaki periferik etkileri aracılığıyla astım tedavisine yeni yaklaşımlar 
getirilebilir. 
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HİPERKOLESTEROLEMİK BİREYLERDE STATİN TEDAVİSİNİN KISA 
VE UZUN DÖNEMDE CYP2C9 METABOLİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Yardımcı Y1, Babaoğlu MÖ1, Yaşar Ü1, Sain Güven G2, Kılıçarslan A2, Bozkurt 
A1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Ankara 
GİRİŞ: Sitokrom P450 2C9 (CYP2C9) S-varfarin, fenitoin, oral 
antidiyabetikler, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, HMG-KoA 
inhibitörleri (statinler) gibi bir çok ilacın metabolizmasından sorumlu 
polimorfik bir enzimdir. Selektif bir anjiyotensin-2 reseptör antagonisti olan 
losartanın, CYP2C9 aktivitesini ölçmek için güvenilir bir belirteç (probe) ilaç 
olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. 
AMAÇ: Hiperkolesterolemi için statin tedavisi alan bireylerde, tedavi 
sırasında CYP2C9 metabolik aktivitesinde bir değişiklik olup olmadığının 
araştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Her bir bireye statin tedavisi öncesinde, 
tedaviden sonraki ilk günde ve tedaviyi izleyen 28. günde oral 25 mg 
losartan verildi. Dozu takip eden sekiz saat boyunca bireylerin idrarları 
toplandı. İdrarlar HPLC ile analiz edilerek losartan ve metaboliti E3174’ün 
konsantrasyonları ölçülüp her birey için metabolik oran (losartan 
konsantrasyonu/E3174 konsantrasyonu) belirlendi. Tüm bulgular ortalama 
± standart sapma (SD) olarak verildi. CYP2C9 genotipleri bireylerin 
lökositlerinden izole edilen DNA kullanılarak PCR-RFLP yöntemi ile 
belirlendi. İstatistiksel analiz olarak Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi 
kullanıldı, p<0,05 anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Statin tedavisi öncesinde ve sırasında elde edilen metabolik 
oranlar ve genotiplerin dağılımı tabloda verilmektedir. Genotip gruplarında 
statin tedavisinin CYP2C9 aktivitesine etkisi gözlenmemiştir. 
SONUÇLAR: Elde edilen bulgular ışığında, bu hasta grubunda statin 
kullanımı sırasında CYP2C9 aktivitesinin akut ve kronik dönemde 
değişmediği söylenebilir. 
CYP2C9 genotipleri ve tedavi boyunca metabolik oranlar. 

Genotip n (%)  Tedavi öncesi İlk gün  28. gün  p  

CYP2C9*1/*1 10 (%63) 3,18 ± 0,83 3,37 ± 1,32 3,30 ± 1,30 p>0,05 

CYP2C9*2/*1 4 (%25)  2,78 ± 1,12 2,64 ± 1,22 2,58 ± 1,36 p>0,05 

CYP2C9*3/*1 2 (%12) 1,90 ± 2,20  1,93 ± 2,36 2,57 ± 2,37 p>0,05 
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HEKİMLERİN EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE RASYONEL FARMAKOTERAPİ 
KOMPETANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Akıcı A1, Özkaynakçı EA1, Uğurlu Ü2, Özkara Ç3, Onat F1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3İstanbulÜniversitesi CerrahpaşaTıp Fakültesi , Nöroloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
AMAÇ: Rasyonel farmakoterapi (RF) uygulamalarının en önemli 
muhatapları arasında sayılan asistan ve uzman hekimlerin, uzun süreli 
tedavi ve hasta izlemi gerektiren epilepsinin tedavisinde doğru/akılcı karar 
verebilme yetkinliklerinin (terapötik kompetans) değerlendirilmesi ve 
asistanlarla uzman hekimlerin bu konuya yaklaşımlarının karşılaştırılması 
amaçlandı. 
YÖNTEM: Çalışmada, İstanbul’daki araştırma ve eğitim hastanelerinde 
nöroloji asistanı veya uzmanı olarak çalışmakta olan hekimlere anket 
uygulandı. Nörologlar tarafından tanı ve tedavisinin bilinmesi beklenen, 
“juvenil myoklonik epilepsi adlı epilepsi hastalığı” endikasyonunda birisi 
açık uçlu, diğeri yönlendirmeli olmak üzere iki adet yazılı vaka için tedavi 
planlamaları ve reçete yazmaları istendi. 
BULGULAR: Ankete verdikleri cevaplar açısından, asistan ve uzman 
hekimlerin RF yaklaşımını uygulamaya çalıştıkları anlaşılsa da “hastaya 
tedavi süresini, ilacının adını ve yan etkilerini anlatma” ve “anlatılan bilgileri 
hastaya tekrarlatma” bakımından uzmanların kısmen daha başarılı oldukları 
saptandı. Her iki grupta da, ilaç seçerken “hastanın anamnez bilgilerini 
kullanma” bakımından en az cinsiyeti, “standart ilaç seçim kriterleri”nden 
ise en az maliyeti dikkate aldıkları ve “tedavi maliyeti” konusunda bilgi 
sahibi olmadıkları saptandı. Simüle vakalara önerilen tedavi yaklaşımının 
değerlendirilmesinde, her iki gruptaki hekimlerin ortalama skorlama 
sonuçları 50 puanın altında bulunmakla birlikte (skorlama; 0- 100 puan), 
açık uçlu vakada uzmanların daha başarılı oldukları gözlendi. 
TARTIŞMA: Sonuç olarak, nöroloji asistanı ve uzmanı hekimlerin RF 
yaklaşımını uygulamaya çalıştıkları izlenimi edinilse de, asistanlarda daha 
belirgin olmak üzere, simüle epilepsi vakalarının tedavisini düzenleme 
bakımından yeterince rasyonel davranamadıkları söylenebilir. Bu tespit, 
asistanların uzmanlık eğitimleri sırasında ve sonrasında RF ilkeleri 
konusunda bilgilendirilmelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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YENİ DOĞAN BEBEKLERİN SELENYUM DÜZEYLERİNİN 
ANNELERİNİN SELENYUM DÜZEYLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ 

Özdemir H1, Karadaş F2, Pappas A3, Oto G4 
1Yüzüncü Yıl üniversitesi, Tıp fakültesi,Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Van 
2Yüzüncü Yıl üniversitesi, Ziraat fakültesi, Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı, 
Van 
3Scottish Agricultural College, Avian Scince Rsearch Centre, Scotland,UK 
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van 
AMAÇ: Hamilelik süresince, eser elementler (selenyum,çinko v.s gibi) 
yanlız anne için değil aynı zamanda fötüsün yaşamının devamı için 
gereklidir.Önemli bir antioksidan madde olan selenyumun hücre yıkımını 
yavaşlatıcı etkisi vardır.Dolayısıyla, selenyum yetersizliği bebeklerde 
fonksiyonel ve yapısal bozukluklara neden olabilir.Bu çalışmanın amacı yeni 
doğan bebeklerin ve annelerinin selenyum düzeylerini belirleyerek anneleri 
ile aralarındaki ilişkiyi ortaya koyabilmektir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bir ön çalışma olarak, yeni doğan bebeklerin 
(n=5)göbek kordon kanı,saçı ve mekanyumu ile annelerinin (34-42 haftalık 
gebelik ), plazma, saç ve sütünde selenyum analizi yapıldı. Selenyum 
konsantrasyonu, örneklerin asit ile yaş yakma yöntemine tabi tutulup, 
hidrür oluşturması sağlandıktan sonra selenit standartlarına karşı atomik 
absorbsiyon spektrofotometresinde saptandı. 
Anne ve bebeği arasındaki ilişki( anne ve bebek plazması; anne ve bebek 
saçı; anne sütü ve bebek plazması; anne sütü ve bebek mekanyumu ve 
anne plazması ve bebek mekanyumunda) mutlak fark olarak 
hesaplandı.Tüm konsantrasyonların analizinde log10 dönüşümü 
kullanıldı.Her karşılaştırma için ortalamadan sapmalar 100 bootstrap 
örnekleminden tahmin edildi.Bu ortalamalar 1000 tekrarlanabilir 
örneklemin dağılımı ile ilişkilendirildi. 
BULGULAR: Anne ve bebek plazmaları için ortalama ve standart sapma 
56.1±7.2 olarak belirlendi.Bu örneklerin dağılımı beklenen değerden daha 
küçük ve anlamlı olarak bulundu (P<0.01).Diğer tüm ortalamadan olan 
sapmalar test dağılımından farklı bulunmadı(P>0.05). Selenyum 
konsantrasyonu (ng/g), anne ve bebeklerin oluşturduğu iki değişkenli 
doğrusal regresyona göre hesaplandı. Anne ve bebek plazması arasındaki 
regresyonun eğimi (a)= 0.56±0.12 ile anne sütü ve bebek mekanyumu 
arasındaki regresyon eğimi(d)= 1.21±0.10 olarak belirlendi 
(α=0.05).Sonuçlar, annenin hamileliği süresince almış olduğu selenyumu 
plesanta yoluyla ve de laktasyon döneminde sütü aracılığıyla bebeğine 
transfer edebileceğini göstermekte ve anne bebek ilişkisinde selenyumca 
zengin beslenmenin önemini ortaya koymaktadır. 
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ATİPİK ANTİPSİKOTİKLERİN KADIN FERTİLİTESİ VE GEBELİK 
ÜZERİNE ETKİLERİ: OLGU SUNUMU 

Altıntoprak AE1, Erol A2, Koturoğlu G3, Gönül AS1 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 
İzmir 
AMAÇ: Klinik çalışmalar atipik antipsikotiklerin klasik antipsikotiklere göre 
prolaktin düzeylerinde doza bağımlı artış gibi yan etkilerinin insidansının 
daha düşük olduğunu bildirmektedir. Olanzapinin daha az ekstrapiramidal 
hareket bozukluğuna, hiperprolaktinemiye ve seksüel disfonksiyona yol 
açtığı gösterilmiştir. Klinisyenler gebe olan ve aynı zamanda mental bir 
hastalığı bulunan kadınlarla çalışırken zor durumlarla karşı karşıya kalırlar. 
Tedavi edilmeyen bir psikotik atağın sonuçlarının ağır olabileceği ve 
annenin intiharına ya da bebeğini öldürmesine neden olabileceği iyi 
bilinmektedir. Bu nedenle klinisyenlerin annelere psikiyatrik hastalık tedavi 
edilmezse onlarda ve bebeklerinde ortaya çıkacak potansiyel risklerle ilaç 
kullanımına bağlı fetal ve neonatal riskleri değerlendirmeleri konusunda 
yardım etmeleri gerekmektedir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Olanzapin kullanırken gebe kalan ve gebeliği 
sırasında ilaç kullanmayı sürdüren bir anne ve bebeği olgu olarak 
sunulmaktadır. 
BULGULAR: Hasta ve eşiyle, bebeği izleyen pediatri ekibinin isteği üzerine 
görüşüldü. Geçmişe dönük ayrıntılı anamnez alındı. Gebeliği boyunca ve 
postpartum dönemde psikotik bulgularının tamamen silinmediği, ancak 
kendisine veya fetüse zarar verebilecek şiddette psikiyatrik bir problem 
yaşamadığı belirlendi. Doğumunda bir pediyatri ekibi tarafından izlenen 
bebeğin tüm sistem bakılarında ve gelişiminde patoloji saptanmadı. 
SONUÇLAR: Klasik antipsikotikler ve gebelik ile ilgili veriler bulunmasına 
rağmen atipik antipsikotik kullanan kadınlarda gebelik ile ilgili bildiriler 
yetersizdir. Prenatal dönemde atipik antipsikotiklere maruziyetin 
sonuçlarının anlaşılması tedavi seçiminde yarar sağlayacaktır. 
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA UYGULAMA 
HASTANESİ’NDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK 
KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Oguz E1, Kurçer Z1, Sırmatel F2, Kurçer MA3, Tavşan Ö3, Koçakoğlu Ş4, 
Yengin E4 
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Şanlıurfa 
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
Uygulama Hastanesi’nde yatmakta olan hastalarda antibiyotik kullanımının 
akılcı ilaç uygulama kriterlerine uygunluğunu değerlendirmektir. 
YÖNTEM: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi 
İç Hastalıkları, Pediatri, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları 
Klinikleri ve Yoğun Bakım Ünitesinde 6 –17 Haziran 2005 tarihleri arasında 
yatan 71 hasta dahil edildi. Bu ileriye dönük, kesitsel araştırmada hastalara 
ait demografik özellikler ve kullandıkları antibiyotiklerle ilgili veriler, 
hemşire gözlem kağıtları ve hasta dosyaları incelenerek ve servis 
hekimleriyle görüşülerek elde edildi. Çalışma kapsamına alınan hastalar 1, 
3, 10 ve taburcu olacakları gün ziyaret edilerek, antibiyotik seçiminin 
uygunluğu, gerekliliği, güvenliği, dozu, veriliş yolu ve tedavi süresi boyunca 
maliyeti değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS paket programı 
kullanılarak, gözlem sıklıkları, Student t testi kullanıldı. 
BULGULAR: Araştırmaya dahil edilen 122 hastadan 71’inin 
değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Değerlendirmesi tamamlanan hastaların 
yaş ortalaması 25.5± 3.2’dir ve hastaların %60.6’sı erkek, %39.4’ü 
kadındır. Araştırmada değerlendirilen 71 hastaya 106 farklı antibiyotik 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu antibiyotiklerden %84.9’u ampirik, %11.3’ü 
etkene yönelik, %4.8’i proflaktik olarak kullanılmıştır. En sık kullanılan 
antibiyotikler ampisilin/sulbaktam (%37.7), üçüncü kuşak sefalosporinler 
(%15.1), aminoglikozidler (%14.1) ve kinolonlar (%12.2)’dır. Ampirik 
kullanılan antibiyotiklerin seçimi %86.6’sı uygun, etkene yönelik kullanılan 
antibiyotiklerin %75’i, proflaktik olarak kullanılan antibiyotiklerin ise 
tamamı uygundur. Kullanılan antibiyotiklerin güvenliği, dozu, veriliş yolu ve 
tedavi süreleri değerlendirildiğinde, tamamının uygun olduğu görülmüştür. 
Uygunsuz antibiyotik kullanımının hasta başına ortalama ek maliyeti 39.09 
YTL dir. 
SONUÇ: Kullanılan antibiyotiğin güvenliği, dozu, veriliş yolu ve tedavi 
süreleri uygun olmasına karşın, antibiyotiklerin seçim kriterlerinin uygunsuz 
olması tedavi maliyetini arttırmaktadır. 
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA UYGULAMA 
HASTANESİ’NDE CERRAHİ PROFLAKTİK ANTİBİYOTİK 
UYGULAMALARI 

Kurçer Z1, Oguz E1, Kurçer MA2, Tacir A1, Ünal B3, Uzunköy A4 
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı, Şanlıurfa 
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
Uygulama Hastanesi’nde cerrahi proflakside antibiyotik seçimini etkinlik, 
güvenlik, uygunluk ve maliyet açısından değerlendirmek ve antibiyotik 
seçimi ile cerrahi alan enfeksiyon ilişkisinin araştırmaktır. 
YÖNTEM: Bu ileriye dönük kesitsel araştırmaya, 02 Mart- 02 Mayıs 2005 
tarihleri arasında, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama 
Hastanesi’nde ameliyat olan 244 hasta dahil edildi. Hastalara ait veriler, 
hemşire gözlem kağıtları ve hasta dosyaları incelenerek, servis ve anestezi 
hekimleriyle görüşülerek ve ameliyattan bir ay sonra hastalara telefon 
edilerek toplandı. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak, 
gözlem sıklıkları, Student T testi ve Fisher’in kesin testi uygulandı. 
BULGULAR: Araştırmaya katılan 244 hastanın yaş ortalaması 28.5± 1.5’du 
ve hastaların %48.4’ü erkek, %51.6’sı kadındı. Ameliyatların 145’si 
(%59.4) temiz, 72’si (%29.5) temiz-kontamine, 12’si (%4.9) kontamine ve 
15’i (%6.6) kirli yara idi. Cerrahi profilakside en çok kullanılan antibiyotikler 
sırasıyla sefazolin, gentamisin, seftriakson ve ampisilin/sulbaktam idi. 
Cerrrahi profilaksi önerilen temiz ve temiz-kontamine yaralı 217 hastada, 
seçilen antibiyotiklerin %44.2’si uygunsuzdu. Uygunsuz kullanılan 
antibiyotiklerin %37.5’ i gereksiz ve %44.7’si geniş spektrumlu idi. Uygun 
antibiyotik seçilen hastaların %16.7’sinde tedaviye başlama zamanı, 
%94.1’inde kullanma süresi uygun değildi.Uygunsuz antibiyotik 
kullanımının hasta başına ortalama ek maliyeti 41.90 YTL dir. Telefonla 
ulaşılan 111 hastanın 8’i (% 7.2) bir ay içerisinde hekimler tarafından 
kendilerine cerrahi alan enfeksiyonuna yönelik antibiyotik verildiğini belirtti. 
Cerrahi profilakside uygun antibiyotik seçilen ve seçilmeyen grupta 
enfeksiyon gelişme oranları farklı bulunmadı. 
YORUM: Uygunsuz antibiyotik kullanımı maliyet artışına neden olmaktadır. 
Bununla birlikte uygunsuz antibiyotik kullananlarda cerrahi alan enfeksiyon 
gelişme oranının yüksek bulunmaması gereksiz ve geniş spektrumlu 
antibiyotik kullanılmasıyla ilişkili olabilir. 
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[P136] 

MELATONİN'İN CİLT YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ 

Parlakpınar H1, Aydoğan H2, Gürlek A2, Alaybeyoğlu N2, Karakoç Y3, Mızrak 
B4, Acet A1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim 
Dalı, Malatya. 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
AMAÇ: İnsan cildinin mekanik özellikleri hem yaşam kalitesinde hem de 
cerrahi müdaheleler açısından hayati önem taşımaktadır. Bağ dokunun 
yaşlanmayla beraber fonksiyon kaybı istenmeyen kırışıklık oluşumu ve doku 
gerginliğinin kaybolmasında temel sebep olarak gösterilmektedir. Bebeklik 
ve çocukluk döneminde pik yapan, yaşlanmayla paralel olarak kandaki 
düzeyi dramatik şekilde azalan pineal bezin majör hormonu olan 
melatonin’in bu fizyolojik gelişimde orkestra şefi görevini üstlendiğini 
düşünmekteyiz. Sıçanlarda yapılan bu çalışmadaki amacımız, çok güçlü bir 
antioksidan ve serbest radikal süpürücü olan melatoninin yaşlanmayla 
ilişkili parametreler olan cilt gerim gücü, kollajen ve elastik lifler üzerine 
olan etkisini araştırmaktır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu amaçla 18 sıçan 2 gruba bölündü. Grup 1 
(sham grubu, n=6) intraperitoneal (i.p.) yoldan çözücü uygulandı. Grup 2 
(Pinealektomi (Px) grubu; n=12), pinealektomi yapıldı ve 2 alt gruba 
bölündü (2a ve 2b). Post-operatif 12. ayda tüm gruplardan histopatolojik 
inceleme ve tensil güç ölçümü için cilt örnekleri alındı. Daha sonra grup 
2a’ya 4 mg/kg melatonin, grup 2b’ye ise 40 mg/kg dozunda melatonin her 
akşam tek uygulama olacak şeklilde 6 hafta boyunca verildi. Altı hafta 
sonunda sıçanların sırt derisinden tekrar histopatolojik inceleme ve tensil 
güç ölçümü için örnekler alındı. Tensil güç tensilometre ile ölçüldü. 
BULGULAR: Bir yılın sonunda Px grubundaki tensil güçteki azalma 
istatistiksel olarak anlamlıydı. Histolojik inceleme sonucunda ise; Px 
grubunda, kontrol grubuna göre elastik liflerde hafif dejenerasyon ve 
kollajen yapısında bozulma gözlendi. Melatonin tamamlayıcı tedavisi sonrası 
verilen dozla orantılı olarak tensil güçte artma ve histolojik bulgularda 
olumlu yönde değişme saptandı. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak, melatonin eksikliğinin cilt laksisitesi ve kırışığa 
yol açtığını, topikal veya sistematik melatonin tedavisinin yaşlanmaya karşı 
faydalı olabileceğini düşünüyoruz. 
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[P137] 

ESKİŞEHİR BÖLGESİ TERAPÖTİK İLAÇ İZLEM SONUÇLARIMIZ 

Sırmagül B, Çelebi S, Kılıç FS, Erol K 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
AMAÇ: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalında 
ilaç düzeyi izlem laboratuarımıza ilgili kliniklerden gönderilen serum ağırlıklı 
numunelerin retrospektif analizini yapmak istedik. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 01.01.2003 – 31.05.2005 tarihleri arası gelen 
serum örneklerinden yapılan çalışmalar elektif izlem,acil toksisite, cinsiyet 
gibi faktörler açısından laboratuar kayıtlarımız esas alınarak 
değerlendirilmiştir.BULGULAR ve 
SONUÇLAR: Digoksin için; 2062 numunenin 828’inin erkek, 1234’ünün 
bayan hastalara ait olduğu, ortalama serum değerlerinin cinsiyet açısından 
istatistiksel farklılık göstermediği, acil servisten gönderilen 58 numuneden 
24 tanesinin toksik değerler (2 ng/ml üzeri) gösterdiği saptanmıştır. 
Valproik asit için yapılan 1537 tetkikte (604 erkek, 933 bayan hasta); 
bayan ortalamaları terapötik pencerede kalmakla birlikte erkek ortalama 
serum değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi 
(p<0,01). 376 erkek ve 423 bayan hastadan yapılan toplam 799 
karbamazepin tetkikinde cinsiyet farkı anlamlı bulunmamıştır. Fenitoin için 
yapılan 666 tetkikin 388’i erkek, 278’i bayan hastaya aittir ve ortalama 
serum değerleri; erkeklerde terapötik pencerenin altında, bayanlarda ise 
terapötik pencerenin alt sınırında yoğunlaşmış ve bayanlarda anlamlı 
derecede yüksek gözlenmiştir (p<0.05). Lityum için 249 erkek, 255 bayan 
hastadan oluşmak üzere toplam 504 tetkik yapılmış ve ortalama serum 
değerleri açısından cinsiyet farkı gözlenmemekle birlikte; ortalamalar 
terapötik pencerenin altında seyretmiştir. Acil servisten intoksikasyon 
düşünülerek gönderilen toplam 305 hastadan 22 ilaç düzeyi açısından 
yapılan taramalarda 99’unda negatif sonuç, 89’unda yüksek trisiklik 
antidepresan düzeyleri, 60’ında yüksek Benzodiazepin düzeyleri, 39’unda 
yüksek Salisilat düzeyleri, 28’inde yüksek Asetaminofen düzeyleri ve 
3’ünde yüksek Valproik asit düzeyleri saptanmıştır. İntoksikasyon 
vakalarının izleminde yüksek Asetaminofen düzeylerinin 24 saat içerisinde 
terapötik seviyeye düştüğü, yüksek trisiklik antidepresan düzeylerinde ise 
bu sürenin yaklaşık 72 saat olduğu saptanmıştır. 
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 [S22] 

FOENİCULUM VULGARE BİLEŞENLERİNİN LETAL DOZ DÜZEYLERİ VE 
AKUT KARACİĞER TOKSİSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN 
BİYOKİMYASAL VE HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ 

Özbek H1, Bayram İ2, Cengiz N3, Uğraş S2 
1YYÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji AD. 
2YYÜ Tıp Fakültesi Patoloji AD. 
3YYÜ Tıp Fakültesi Histoloji AD. 
AMAÇ: Bu çalışmada Foeniculum vulgare Miller (rezene) uçucu yağını 
oluşturan “methyl chavichole, fenchone, trans-anethole, α-pinene ve 
limonene” bileşiklerinin letal doz (LD) düzeyleri ve karbontetraklorürle 
(CCl4) oluşturulmuş akut karaciğer toksisitesi modelinde karaciğeri 
koruyucu etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik yöntemlerle 
araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bileşiklerin letal doz düzeyleri probit analizi 
yöntemi ile fareler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre bileşiklerin LD50 
düzeyleri sırayla: methyl chavichole için 0.909 mL/kg, fenchone için 0.943 
mL/kg, trans-anethole için 1.013 mL/kg, α-pinene için 2.076 mL/kg ve 
limonene için 2.777 mL/kg olarak hesaplanmıştır.Bileşiklerin deneysel akut 
karaciğer toksisitesi üzerine olan koruyucu etkilerini araştırmak amacıyla 
herbirinde altışar adet sıçan olacak şekilde toplam 17 adet çalışma grubu 
oluşturulmuş ve yedi gün boyunca ilaç uygulaması yapılmıştır. Bu 
çalışmada kontrol grubu olarak serum fizyolojik, etil alkol ve olive oil 
grupları, referans kontrol grubu olarak ise CCl4 ve silibinin grupları 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda alınan kan örneklerinde aspartate 
aminotransferaz (AST), alanine aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz 
(ALP) ve total bilirubin (TB) seviyelerine bakılmıştır. 
BULGULAR: Karaciğer dokusu histopatolojik olarak değerlendirilmiş ve en 
az hasara silibinin, limonene ve α-pinene gruplarının sahip olduğu 
gözlenmiştir.Çalışma gruplarından silibinin, α-pinene ve limonene 
gruplarının CCl4 grubuna göre hem biyokimyasal parametreler yönünden 
hem de histopatolojik olarak anlamlı seviyede karaciğeri koruyucu etkiye 
sahip oldukları tespit edilmiştir. Limonene grubunun biyokimyasal 
parametre sonuçları silbinin grubu ile benzeşirken, α-pinene grubuna ait 
biyokimyasal parametrelerin bu iki gruba göre normal değerlere daha yakın 
olduğu saptanmıştır. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak Foeniculum vulgare içeriğini oluşturan 
bileşiklerden limonene ve α-pinene’in karaciğeri koruyucu etkiye sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. 
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[S23] 

AKUT LİTYUM TOKSİSİTESİNDE SIÇAN HİPOKAMPUS, KORTEKS, 
SEREBELLUM GLUTAMİK ASİD DEKARBOKSİLAZ ENZİM AKTİVİTESİ 

Yamantürk Çelik P1, Ünlüçerçi Y2, Aslan A1, Uğur E1, Bekpınar S2, Eroğlu L1 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 
İstanbul 
AMAÇ: Lityumun glutamaterjik sistemle etkileşimine dair kanıtlara 
ulaşılmakla birlikte, bu etkileşimin lityumun etkilerindeki yeri 
bilinmemektedir. Bu çalışma ile akut lityum toksisitesinde, glutamaterjik 
sistemdeki olası değişim araştırılmak istendi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu amaçla, Wistar Albino erkek sıçanlardan bir 
gruba 18 meq/kg dozda lityum klorür intraperitoneal uygulanarak lityum 
toksisitesi oluşturuldu, kontrol grubuna aynı yolla aynı hacimde (2 ml/kg) 
serum fizyolojik uygulandı. Uygulanan lityum klorür dozu, önceki 
çalışmalarımızda 24 saat içinde % 55.5 oranında sıçanlarda ölüm oluşturan 
doz olarak belirlendi. İnjeksiyonlardan üç saat sonra hayvanlar dekapite 
edilerek beyinleri çıkarıldı ve hipokampus, korteks, serebellumları ayrıldı. 
Glutamatın yıkımından sorumlu enzim glutamik asid dekarboksilaz (GAD) 
aktivitesi fluorimetrik yöntem ile ayrılan beyin bölgelerinde ölçüldü. 
Sonuçlar, Student'in t testi ile analiz edildi. 
BULGULAR: Korteks GAD aktivitesinin lityum toksisitesi oluşturulan grupta 
kontrol grubuna göre azalmış olduğu, hipokampus ve serebellumda anlamlı 
değişmediği saptandı. 
SONUÇLAR: Elde edilen sonuçlar, akut lityum toksisitesinin santral 
etkilerinde lityum-glutamaterjik sistem etkileşiminin rolü olabileceğini 
düşündürmektedir. 
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 [SP49] 

KÖMÜR OCAĞINDA YAŞAYAN RATLARDA TOKSİSİTE GELİŞİMİNİN, 
YENİDEN TEMİZ HAVA VE ANTİOKSİDAN TEDAVİ SONUÇLARININ 
İN VİVO SOLUNUM KAYITLARIYLA DEĞERLENDİRMESİ 

Arslan SO 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Zonguldak 
AMAÇ: Kömür ocağında toksisite gelişimini deneysel olarak gözlemlemek 
ve temiz hava ve antioksidan tedavi uygulamasının etkilerini araştırmak. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Ratlar yaklaşık 500 m derinlikteki kömür maden 
ocağına indirildi. Hayvanlar dört hafta kömür maden ocağında ve dört hafta 
da normal temiz hava ortamında yaşatıldı ve haftalık aralıklarla in vivo 
solunum kayıtları alındı. İkinci dört haftalık dönemde hayvanların bir 
kısmına her hangi bir ilaç uygulaması yapılmaksızın temiz hava şartlarında 
bakım sağlandı, diğer bir kısmına ise erdostein (25 mg/kg, oral) günde iki 
kez uygulandı. 
BULGULAR: Kömür ocağında ikinci haftadan sonra hayvanlarda solunum 
düzensizlikleri gözlenmeye başlandı. Dördüncü haftada solunum sıklığında 
artış ve derinliğinde azalma gerçekleşti. Temiz hava ortamına çıkarılan 
ratlarda solunum bozuklukları düzelme göstermedi. Aksine, temiz hava 
şartlarının ilk haftasında solunum bozukluğunda artış ve hatta ikinci 
haftadan sonra iç geçirmeler ve apneler gelişti. Son iki hafta içinde ise aynı 
gruptan iki hayvanda (% 28) ölüm gerçekleşti.Temiz hava ortamına 
çıkartılan ratlarda erdostein uygulaması toksisiteyi geri döndürmedi, ancak, 
etkideki şiddetlenmeyi frenledi. Ayrıca erdostein grubunda ölüm görülmedi. 
SONUÇLAR: Kömür maden ocağında yaşayan ratlarda kısa sürede toksisite 
gelişmektedir. Solunum işlevinde bozukluklar görülmektedir. Bu süreci 
reoksijenezis düzeltmemekte, aksine daha da kötüleştirmektedir. 
Toksisitenin gelişiminde karmaşık patofizyolojik inflamatuar reaksiyonlar 
yer almasının yanı sıra, oksidan hasarın varlığından kuvvetli olasılıkla söz 
etmek gerekir. Mukolitik ve antioksidan tedavi toksisiteyi kısmen azaltabilir. 
Reoksijenezis tedrici sağlanmalıdır. 
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[SP50] 

SIÇAN ORGANOFOSFAT ZEHİRLENME MODELİNDE ADENOZİN A1 
RESEPTÖR AGONİSTİ ETKİNLİĞİNİN ATROPİN VE PRALİDOKSİM 
İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Kalkan Ş1, Ergür B. U2, Akgün A1, Kaplan YC1, Kınay A. Ö3, Tunçok Y1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Anabilim Dalı 
AMAÇ: Selektif adenozin (A1) reseptör agonisti phenylisopropyl adenozin 
(PIA)’in organofosforlu insektisid (OP) zehirlenmesindeki etkisinin 
değerlendirilmesi ve spesifik antidot tedavileriyle karşılaştırılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek Wistar sıçanlarda, organik fosforlu 
insektisid olan metamidofosun LD50 dozu (30 mg/kg, oral) test edildi 
(n=10). Sıçanlar randomize olarak beş gruba ayrıldı (her grupta n=8). İlk 
gruba metamidofos verilmesini takiben % 0.9 NaCl (1 mL/kg i.p) diğer 
gruplara sırasıyla atropin (5 mg/kg i.p), pralidoksim (PAM) (20 mg/kg i.p), 
atropin ve PAM kombinasyonu (5 mg/kg/ 20 mg/kg i.p) ve selektif 
adenozin (A1) reseptör agonisti PIA (1 mg/kg i.p) uygulandı. 24 saat 
gözlenen sıçanlarda kolinerjik semptomlar, kas nekrozu, serum kolinesteraz 
(ChE) aktivitesi ve yaşam süresi değerlendirildi. 
BULGULAR: Atropin tedavisi, % 0.9 NaCl ile tedavi edilmiş sıçanlara göre 
salivasyonu ve solunum sıkıntısını anlamlı ölçüde azalttı ( sırasıyla; 
p<0.001 ve p<0.01). PAM tedavisi kolinerjik bulgular üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir düzelme oluşturmadı (p>0.05). Atropin ve PAM, % 0.9 
NaCl ile tedavi edilmiş sıçanlara göre salivasyonu, konvülziyonu ve solunum 
sıkıntısını anlamlı ölçüde azalttı (sırasıyla; p<0.001, p<0.001, p<0.05). 
PIA, % 0.9 NaCl ile tedavi edilmiş sıçanlara göre salivasyon, konvülziyon ve 
ölüm zamanını uzattı (p<0.05) ancak metamidofosa bağlı kolinerjik 
bulgular ve mortalite üzerine etki göstermedi (p<0.05). PIA dışındaki tüm 
tedaviler, sıçanların yaşam süresini uzattı (p<0.05). PIA metamidofosa 
bağlı olarak oluşan kas nekrozunu önlemede PAM kadar etkin bulundu. 
SONUÇLAR: Tek doz PIA tedavisi sıçanlarda metamidofos ile oluşturulan 
toksik etkiyi geri döndüremedi. Adenozin agonistlerinin OP 
zehirlenmelerindeki etkinliğinin ortaya çıkarılması için PAM ve/veya 
atropinin tekrarlayan dozlarda PIA ile kombine edildiği ileri çalışmaların 
yapılması gerekmektedir. 
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 [P138] 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE ZEHİR 
DANIŞMA MERKEZİNE BİLDİRİLEN ANALJEZİK İLAÇLARLA 
ZEHİRLENMELER 

Hocaoğlu N1, Kalkan Ş1, Akgün A1, Çapar S2, Tunçok Y1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, İzmir 
AMAÇ: Çalışmamızın amacı, 1993-2004 yılları arasında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) İlaç ve Zehir Danışma Merkezi’ne (ZDM) 
bildirilen analjezik ilaçlarla zehirlenmelerin değerlendirilmesi ve bildirilen 
analjeziklerle zehirlenmelerden DEÜTF Acil Servise başvuranların analizinin 
yapılmasıdır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki 
araştırmamızda, analjeziklerle zehirlenmelerin yaş, cinsiyet, alınan 
analjezik tipleri, zehirlenme tipi, zehirlenme nedeni, klinik belirti ve 
bulgular, önerilen-uygulanan tedavi yöntemleri ve sonuç verileri 
değerlendirildi. Veriler standart bilgi formlarına ve daha sonra bir veri 
tabanı programına kaydedildi. Klinik belirti ve bulgular EAPCCT/IPCS 
Poisoning Severity Score’a göre derecelendirildi. İstatistiksel analizde ki-
kare testi kullanıldı. 
BULGULAR: DEÜTF ZDM’ne 1993-2004 arasında 48,654’ünü (%86.9) 
ilaçlarla zehirlenmelerin oluşturduğu toplam 55,962 zehirlenme bildirildi. 
Analjeziklerle zehirlenmelerin, tüm ilaç zehirlenmelerinin %16.3’ünü 
(7,939) oluşturduğu, bunların 446’sının DEÜTF Acil Servise başvurduğu 
saptandı. Analjeziklerle zehirlenmelerin çoğu erişkinlerden (%55.9, 4,440) 
oluşmaktaydı. Hem erişkin hem de çocukluk yaş grubunda kadınlar 
çoğunlukta idi (%70.3, 5,578). Yaş ortalaması erişkinlerde ve çocuklarda 
sırasıyla, 27.7±0.1 ve 10.6±0.1 idi. En sık rastlanan analjezikler 
parasetamol (%7.9), propiyonik asid türevleri (%16.1), salisilatlar (%13.7) 
ve asetik asid türevleri (%10.3) idi. Erişkinlerde 19-29 yaş (p<0.001) ve 
çocuklarda 13-18 yaş (p<0.0001) olmak üzere, analjezik zehirlenmelerinin 
çoğunluğunun istemli alım sonucu oluştuğu bulundu. Olguların %84.4’ünün 
asemptomatik olduğu, sadece %0.5’inde ağır klinik belirti ve bulguların 
geliştiği saptandı. Tüm analjeziklerle zehirlenmelerin çoğunluğuna yalnızca 
gözlem önerilirken, DEÜTF Acil Servise başvuranlara, DEÜTF ZDM’ye 
danışılan olgulara oranla, başvuru öncesinde daha sık olarak 
dekontaminasyon yöntemlerinin uygulandığı bulundu (sırasıyla %61, %21). 
SONUÇLAR: ZDM’leri, analjezik zehirlenmelerinde uygun dekontaminasyon 
yöntemlerinin önerilmesi ve hastanede gözlem süresinin azaltılması 
açısından önemli bir danışmanlık ve yönlendirme görevine sahiptir. 
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İLAÇ VE ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE BİLDİRİLEN ANTİDEPRESAN 
İLAÇ ZEHİRLENMELERİ, İZMİR, TÜRKİYE 

Akgün A1, Hocaoğlu N1, Kalkan Ş1, Çapar S2, Tunçok Y1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Anabilim Dalı 
AMAÇ: 1993-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(DEÜTF) İlaç ve Zehir Danışma Merkezi (ZDM)’ne bildirilen 
antidepresanlarla zehirlenme olgularının retrospektif olarak 
değerlendirilmesidir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Antidepresan alarak zehirlendiği bildirilen 
olguların yaş, cinsiyet özellikleri, zehirlenme nedeni ve yolu, antidepresan 
türü, klinik bulgular ve tedavi girişimleri bir veri tabanına kaydedilerek ki-
kare testi ile istatistiksel analizleri yapıldı. 
BULGULAR: ZDM’ne bildirilen 55,962 zehirlenme olgusunun % 86.9’unu 
ilaçlarla zehirlenmeler, bunların da % 11.3’ünü (5,516 ) antidepresanlarla 
zehirlenmeler oluşturdu. Olguların % 66.6’sını erişkinler oluştururken 
kadın/erkek oranı çocuklarda 2.2, erişkinlerde 3.1 idi. Antidepresanların 
çoğunluğunu trisiklik antidepresanlar (% 62.4), bunların da % 45’ini 
amitriptilin oluşturdu. Antidepresanlarla aynı anda alkol ve başka ilaç alım 
oranı % 6.2 idi. Antidepresan alımlarının çoğunluğu intihar girişimi 
sonucuydu (% 84.2). İntihar girişimi ile zehirlenmelerin çoğu erişkinlerde 
19-29 yaş grubunda (% 61.3, p<0.05, ki-kare=6.183), çocuklarda 13-18 
yaş grubunda (% 91.3, p<0.0001, ki-kare=1321.5) idi. Çocuklarda 0-6 yaş 
grubu arasındaki ilaç alımlarının % 92.1’i (p<0.0001, ki-kare=1516.8) kaza 
sonucuydu. ZDM’ye başvuru sırasında zehirlendiği düşünülen olguların % 
80.6’sında semptom olmadığı, % 5.1’inde ağır klinik bulgular olduğu 
bildirildi. Olguların % 23.9’una gözlem, % 0.8’ine yalnızca mide yıkaması, 
% 31.2’sine aktif kömür, % 30.6’sına mide yıkama ve aktif kömür önerildi. 
Olguların % 85.7’sinin sonucuna ulaşılamadı. Bildirilen tek ölüm olgusunda 
2.5 yaşında bir çocukta zehirlenme etkeni amitriptilindi. 
SONUÇLAR: ZDM’ne bildirilen antidepresan zehirlenmelerinde en sık 
karşılaşılan etkenler trisiklik antidepresanlar, bunlardan da amitriptilindir. 
DEÜTF ZDM ölümcül sonuçlanabilen antidepresan zehirlenmelerinin tanı, 
tedavi ve izleminde sağlık personeline danışmanlık yapmakta ancak 
zehirlenmelerin merkezimize bildiriminin zorunlu olmaması nedeniyle 
olguların çoğuna ve sonuçlarına ulaşılamadığından antidepresan 
zehirlenmelerine ilişkin epidemiyolojik verilerin oluşturulması 
kısıtlanmaktadır. 
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GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE KONSÜLTE EDİLEN 
OLGULARIN 18 AYLIK RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muci E1, Kadıoğlu M1, Ülkü C1, Kesim M1, Kalyoncu Nİ1, Yarış E1, Yarış F2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
AMAÇ: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı’na çeşitli hastanelerden ve muayenehanelerden konsültasyon için 
gönderilen, gebe olduklarının farkında olmayarak ya da var olan bir 
hastalıkları nedeniyle zorunlu olarak gebelikleri sırasında ilaç kullanmış 
hastalara ve hekimlerine verilmekte olan danışmanlık hizmetinin 
retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Hastalarla yüzyüze görüşme yapıldı. Hastaların 
gebeliklerine, özgeçmişlerine ve soygeçmişlerine ilişkin elde edilen bilgiler 
standart bir forma kaydedildi. Bu bilgiler daha sonra bilgisayar ortamına 
aktarılarak bir database programı ile analiz edildi. 
BULGULAR: İzlenen 16-47 yaş arasındaki 807 gebenin yaş ortalaması 28.9 
± 5.6 olup, bunların 668’i(%85.1) 35 yaşından gençti. Gebelik sayıları 1-11 
arasındaydı. Olguların 13’ünde(%1.6) birinci, 74’ünde(%9,2) ikinci, 
3’ünde(%0,4) üçüncü dereceden akraba evliliği vardı. 64 olguda (%7,9) Rh 
uyuşmazlığı saptandı. 84’ü(%10.4) gebelik sırasında en az bir kez röntgen 
çektirmişti ve bunlardan 16’si(%1.98) bilgisayarlı tomografiye alınmıştı. 
Toplam 376 çeşit etken madde kullanımı mevcuttu. Reçete edilmiş 376 
etken maddenin tedavi gruplarına göre dağılımı şu şekildeydi: 
Kemoterapötikler 65, analjezik-antiinflamatuvar 42, santral sinir sistemini 
etkileyen ilaçlar 43, kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar 37, hormon 
preparatları 17, steroidler 17, sınıflanmayan 155. Gebeliklerin 27'si spontan 
abortusla, 69'u terapötik abortusla sonuçlandı. Doğan 385 bebeğin 4'ünde 
konjenital anomali gözlendi. 
SONUÇLAR: Bu bilgiler, doğurganlık çağındaki kadınlara reçete yazılırken 
gebelik olasılığının akılda tutulması gerektiğini, verilecek bir danışma 
hizmeti ile gereksiz abortusların önüne geçilebileceğini; bu nedenle ulusal 
düzeyde oluşturulacak kayıt, kontrol, danışma sisteminin kurulması 
gerektiğini göstermektedir. 
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GENTAMİSİN NEFROTOKSİSİTESİNDE RESVERATROLUN KORUYUCU 
ETKİLERİ 

Sılan C1, Bedirhan S1, Uzun Ö1, Üstündağ N2, Cengiz M3 
1AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Yeditepe Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
3İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
AMAÇ: Araştırmamızda antioksidan etkileri daha önce gösterilmiş olan 
doğal bir hidroksistilben türevi olan resveratrolün (RSV) gentamisin 
nefrotoksisitesine karşı koruyucu etkisinin olup olmadığını saptamayı 
amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneyler için 200-250 gram arası albino sıçanlar 
kullanıldı. Sıçanlar kontrol, çözücü, gentamisin (80mg/kg/gün) ve RSV ile 
tedavi (10mg/kg/gün) olmak üzere 4 farklı gruba ayrıldı. 6 günlük 
uygulama sonunda sıçanlardan kan ve idrar örnekleri alındı. Daha sonra 
30mg/kg ketamin verilerek ötanazi işlemi yapıldı ve böbrekleri çıkarıldı. 
Böbrekler tam ortadan ikiye ayrılarak histopatolojik inceleme için formole 
kondu. GSH, GST, Katalaz, MDA düzeylerinin belirlenebilmesi için doku 
örnekleri ayrılıp -70 derecedeki sıvı nitrojen içine kondu. 
BULGULAR: Gentamisin alan grupta kan üre (135±5,06 n=10) ve 
kreatinin (3,633±0,12 n=10) değerleri anlamlı olarak yüksek bulundu. 
Tedavi grubundaki üre (52,88 ± 1,98 n=9) ve kreatinin değerlerinin (1,18 
± 0,03 n=9) gentamisin grubuna göre anlamlı derece düşük olduğu 
saptandı. Böbrek MDA (0,047±0,007 n=10) ve katalaz seviyesinin 
(1,149±0,09 n=10) gentamisin alan grupta kontrol grubuna oranla önemli 
derecede yüksek olduğu görüldü. RSV verilmesiyle gentamisinin neden 
olduğu lipit peroksidasyonu (0,017±0,004 n=9) ve katalaz seviyesinin 
düştüğü (0,64±0,09 n=9) saptandı. Gentamisin GSH (7,1±0,58 n=10) ve 
GST düzeylerinin azalmasına (32,66±7,7 n=10) neden olurken RSV alan 
grupta GSH (14,01±2,15 n=9) ve GST (12,047±0,007 n=10) düzeylerinin 
anlamlı derecede yükseldiği belirlendi. Histopatolojik incelemede ise 
gentamisinin yaptığı tübuler hasarın RSV tedavisiyle kısmen önlenebildiği 
anlaşılmıştır. 
SONUÇLAR: Sonuçlarımız RSV’ün gentamisinin neden olduğu böbrek 
fonksiyonlarındaki azalma, lipit peroksidasyonu ve hücre harabiyetine karşı 
koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
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SAKARYA BÖLGESİNDE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN ZEHİRLENMELER 

Soyucen E1, Aktan Y2, Saral A3, Akgün N4, Numanoğlu Ü4 
1Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi, Pediatri, Kütahya 
2Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi, Farmakoloji, Kütahya 
3Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi, Biyokimya, Kütahya 
4Yenikent Devlet Hastanesi, Pediatri, Sakarya 
AMAÇ: Sakarya bölgesindeki çocukluk çağı zehirlenme vakalarının 
değerlendirilmesi 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisine 
1 Mayıs 2004- 30 Nisan 2005 tarihleri arasında başvuran zehirlenme 
olguları geriye dönük olarak incelendi. 
BULGULAR: Yüz on bir olgunun 63’ü (%56.7) erkek, 48’i (%43.3) kızdı ve 
olguların ortalama yaşı 4.0±3.3 (0.5-15) yıldı. İlaçlar en sık zehirlenme 
nedeniydi (%50.4) ve ilaçları koraziv maddeler izlemekteydi (%23.4). 
İlaçlar (%50.4), temizlik maddeleri (%30.6), (hidrokarbonlar, koraziv 
maddeler, boyalar vs), karbonmonoksit (%5.0) ve diğerleri (%13.7) 
saptandı. Tüm ilaçla zehirlenme vakaları sıklık sıralarına göre, (20 vaka) 
%.35.7’sinde merkezi sinir sistemi ilaçları (antidepresan, antipsikotik, 
antiparkinson), %14.2 oranında analjejikler, %10.7 oranında vitaminler, 
%10.7 oranında antihipertansifler ve diğerleri oluşturmaktaydı. 
Zehirlenmenin en sık 2-5 yaş arası grupta olduğu (%58.6), 5 yaş altı 
grupta bu oranın %82.0’a vardığı tespit edildi. Erkek/Kız oranı 1.3/1 olarak 
saptandı. 
SONUÇLAR: Zehirlenmelerin tedavisinde önemli gelişmeler olmakla 
birlikte, bu problemin çözümünde en etkin yöntem koruyucu önlemlerin 
alınmasıdır. 
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RATLARDA KADMİYUMUN PANKREASA ETKİLERİ 

Gökalp O1, Özer MK1, Koyu A2, Çiçek E1, Sütçü R3, Koçak A4, Özdem S5, 
Aktürk O3 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı, Antalya 
AMAÇ: Kadmiyum pekçok organ üzerinde zararlı etkileri olan bir metal 
olup, diğer bazı metaller gibi pankreatite yol açabilmektedir. Bu çalışmada, 
ratlarda kadmiyumun pankreas üzerindeki zararlı olası etkilerini araştırmayı 
planladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışma grupları, kontrol ve kadmiyum grupları 
şeklinde düzenlendi. Kadmiyum grubuna içme suyu ile 30 gün boyunca 15 
ppm dozunda kadmiyum içirildi. 30. günün sonunda, üretan anestezisi 
altında ratlardan kan örnekleri alındı. Alınan serum örneklerinde, amilaz ve 
lipaz aktiviteleri ve kadmiyum düzeyleri ölçüldü. Ayrıca pankreasları da 
histopatolojik inceleme için formaldehit içine konuldu. Doku preperatları 
hazırlanarak ışık mikroskobu ile histopatolojik olarak incelendi. 
BULGULAR: Kadmiyum uygulanan grup kontrol grubuyla 
karşılaştırıldığında, kadmium uygulanan grubun kan kadmiyum 
seviyelerinde anlamlı bir artışın meydana geldiği, amilaz ve lipaz 
aktivitelerinin artmasına rağmen, bu artışın anlamlı olmadığı görüldü. 
Histopatolojik incelmede ise, kadmiyum uygulanan grubun pankreas 
preperatlarında kanama odaklarının ve bağ dokusu artışının olduğu tespit 
edildi. 
SONUÇLAR: Sonuçta elde edilen bulgular, uzun süre içme suyu ile düşük 
doz kadmiyum verilen ratlarda biyokimyasal olarak aktif pankreatitin 
gelişmediği, ancak histopatolojik incelemede göreceli olarak hafif 
histopatolojik değişikliklerin olabileceğini düşündürdü. 



 350

[P144] 

RAT ERİTROSİTLERİNDE İZONİAZİD’İN NEDEN OLDUĞU OKSİDATİF 
STRES HASARİNİN KAFEİK ASİT FENİL ESTER İLE İYİLEŞMESİ 

Gökalp O1, Uz E2, Özer MK1, Yılmaz HR2, Çiçek E1, Özçelik N2 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana 
Bilim Dalı, Isparta 
AMAÇ: İzoniazid (INH) günümüzde hala tüberkülozün tedavi ve 
profilaksisinde kullanılan temel ilaçlardandır. Fakat INH oksidatif stres 
aracılığıyla çeşitli organ ve dokularda hasara neden olabilmektedir. Biz de 
bu çalışmamızda rat eritrositlerinde INH’ın neden olduğu oksidatif stress 
aracılı olası hasarı bal arıları tarafından üretilen antioksidan, antiinflamatuar 
ve antimutajenik etkileri olan Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) ile iyileşip 
iyileşmediğini araştırmayı planladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deney grupları; kontrol grubu, INH grubu ve 
INH+CAPE grubu olarak düzenlendi. INH ve INH+CAPE gruplarına 15 gün 
INH 50 mg/kg/gün dozunda içme suyu içinde gavajla ağızdan verildi. CAPE 
ise intraperitoneal olarak 10 mikromol/kg/gün dozunda injeksiyonla 
verildi.Deney sonunda hayvanların kanı alınarak eritrostlerinde 
malondialdehit düzeyleri ve antoksidan enzim aktiviteleri ölçüldü. 
BULGULAR: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında INH grubunda superoksid 
dismutaz aktivitesi ve malondialdehid düzeyleri artarken glutatyon 
peroksidaz katalaz aktiviteleri azaldı. CAPE uygulaması ile bu değişikliklerin 
anlamlı olarak düzeldiği görüldü. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlara göre INH’nın neden olduğu oksidatif stress 
artışıyla meydana gelebilen istenmeyen ilaç yan etkilerinin CAPE ile 
kombine edilelerek önlenebileceği söylenebilir. 
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KLORPİROFOS ETİL’İN RAT PANKREASI ÜZERİNE ETKİSİ 

Gökalp O1, Karakoyun İ2, Kaleli S3, Özer MK1, Gültekin F2 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik 
Bölümü, Isparta. 
AMAÇ: Pankreas bazı ksenobiotiklere göreceli olarak daha hassas bir 
organdır. Organofosfat zehirlenmelerinde ortalama % 12 oranında akut 
pankreatite rastlandığı bildirilmiştir. Bu çalışmada organofosfat 
insektisitlerden klorpirofos etil (CE)’in tolere edilebilir maksimum dozda 
pankreas üzerine olası etkilerini genç ve erişkin ratlarda araştırmayı 
planladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışma grupları; genç kontrol grubu, erişkin 
kontrol grubu, genç CE grubu ve erişkin CE grubu şeklinde düzenlendi. 
Genç CE grubu, ağırlıkları 54±9 gr olan 1 aylık 8 adet ratdan oluşturuldu. 
Bu gruptaki hayvanlara 40 mg/kg dozda akut olarak sc CE (Dursban 4, 
Dow AgroSciences) uygulandı. Kullanılan CE ratlara uygulanmadan önce 
serum fizyolojik ile çözüldü. Bu gruplarda üçer alt gruba ayrılarak deney 
başladıktan sonra 2, 7 ve 14 gün sonra kan örnekleri alındı. Her grubun 
deney süresinin bittiği günde kan örnekleri alınarak plazmada kolinesteraz, 
amilaz ve lipaz aktiviteleri ile malondialdehit düzeyleri ölçüldü. 
BULGULAR: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında CE uygulanan grubun 
kolinesteraz aktivitesinin anlamlı olarak azaldığı görüldü. CE uygulanan 
grup ile kontrol grubu karşılaştırıldığında amilaz aktivitesinin ve 
malondialdehit düzeyinin anlamlı olarak arttığı görüldü. 
SONUÇLAR: Sonuç olarak bu bulgulardan CE’nin maksimum tolare 
edilebilir dozda ratlara uygulandığında hafif pankreas hasarına neden 
olabileceği fakat bunun oksidatif stres artışı veya kolinesteraz enzim 
aktivitesin inhibisyonu ile doğrudan yakın ilişki halinde olmadığı düşünüldü. 
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SIÇANLARDA SİSPLATİNİN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE 
ETKİLERİ VE MELATONİNİN KORUYUCULUĞU 

Şahna E1, Türk G2, Bulmuş Ö3, Ateşşahin A4 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama 
Anabilim Dalı, Elazığ 
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
4Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Antineoplastik ajan olarak klinikte sıkça kullanılan sisplatin, artmış 
serbest radikal üretimi ve azalmış antioksidan düzeyi ile karekterize 
böbrekler ve üreme organlarında hasara neden olabilmektedir. Melatoninin 
sisplatine bağlı organ hasarı üzerine koruyucu etkileri bilinmektedir. Bu 
çalışmada, sıçanların testis boyutları ve ağırlığı ile epididimis ve eklenti 
bezlerinin ağırlığı, epididimal kanaldaki spermlerin motiliteleri, yoğunlukları 
ve anormalitelerinin belirlenmesi ve melatoninin bu parametreler üzerine 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 21 adet erkek wistar sıçan kullanılarak kontrol, 
sisplatin (7 mg/kg) ve sisplatin+melatonin (10 mg/kg) grupları oluşturuldu. 
Dekapite edilerek öldürülen sıçanların epididimis ve testisleri hemen 
çıkarıldı. Sperm motilitesi, ışık mikroskobunda en az 3 mikroskop sahasında 
tek yönde güçlü hareket edenlerin diğer hareket tipi (ölü, kendi etrafında 
dönen ve yerinde titreyen) gösterenlere göz ile oranlanması sonucu tespit 
edildi. Epididimal sperm yoğunluğu, hemositometrik yöntemle ve anormal 
spermatozoon oranı ise mikroskobik frotiler incelenerek belirlendi. Elde 
edilen verilen karşılaştırılmasına tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanıldı. p<0.05 ise anlamlı olarak kabul edildi. 
BULGULAR: Sperm motilitesi, kontrol sıçanlarda %65.0±2 iken, sisplatin 
verilen grupta anlamlı düşük, (38.3±3), sisplatin ile birlikte melatonin 
verilen grupta, anlamlı yüksekti (49.3±5). Epididimal sperm yoğunlukları, 
kontrol grubunda 343.8±29 sisplatin grubunda 243.0±11 ve 
melatonin+sisplatin verilen grupta, 298.0±46 idi. Sisplatine bağlı azalan 
yoğunluk melatonin ile anlamlı olarak arttı. Anormal sperm oranları da 
sisplatin ile artarken melatonin verilmesi ile azaldı. Testis, epididymis, 
vesicula seminalis ve prostat ağırlıkları sisplatin ile azalmış melatonin 
uygulaması ile artmıştı. 
SONUÇLAR: Sisplatin verilmesi, sıçanlarda sperm motilitesi ve 
yoğunluğunda azalmaya, anormal sperm oranlarında ise artışa neden 
olurken, melatonin sisplatine bağlı bu değişiklikleri önleyebilir. 



 353

[P147] 

İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE HAYVANSAL İLAÇ KALINTILARININ 
ETKİLERİ 

Mor F1, Şahindokuyucu F1, Kurşun Ö2 
1Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji 
Anabilim Dalı, Burdur 
2Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi 
Anabilim Dalı, Burdur 
Veteriner ilaçları hayvanlarda hastalıkların tedavisi başta olmak üzere, 
profilaksi, yemden yararlanma ve verimi arttırmak amacıyla 
kullanılmaktadır. İlaç kullanımını takiben et, süt ve yumurtanın yasal 
arınma süreleri dikkate alınmadan tüketilmesi halinde hayvansal ürünlerde 
iz miktarlarda dahi bulunan ilaç kalıntılarının ya da ilaçların metabolitlerinin 
insanlarda olumsuz etkilere sahip olabileceği bilinen bir gerçektir. Bu 
nedenle WHO, FAO, AET, US EPA-FDA gibi kuruluşlar tarafından insanlarda 
olası etkilerinin önlenmesi amacıyla, tüketilen hayvansal besin 
maddelerindeki ilaç kalıntı miktarlarına sınırlama getirilmiştir. 
Hayvansal gıdalarda bulunan ilaç kalıntıları insanlarda hafif alerjiden 
anafilaktik şok sonucu ölüme varan reaksiyonlara, çeşitli doku ve 
organlarda hasarlara, enfeksiyon etkenleri arasında dirençli tür ve suşların 
ortaya çıkmasına, daha da önemli olarak teratojenik, mutajenik ve 
karsinojenik etkilere yol açmaktadır. Ayrıca kalıntı içeren hayvansal 
maddelerden üretilecek gıda ürünlerinin hazırlanma ve pazarlanma 
aşamasında da sorunlarla karşılaşılmakta ve buda ekonomik bir kayba 
neden olmaktadır. 
Veteriner ilaç kalıntılarından kaynaklanabilecek zararlı etkilere karşı insan 
sağlığının korunması için ilk yapılması gereken, bilimsel bir kalıntı izleme ve 
değerlendirme modelinin geliştirilmesi, uygulanması ve sıkı kontrollerinin 
yapılmasıdır. Böylece halk sağlığının korunmasının yanı sıra izleme ve 
kontrol programına sahip olan ülkelerin uluslar arası ticaret şansının fazla 
olması nedeniyle ülkemize ekonomik olarak ta önemli kazançlar sağlanmış 
olacaktır. 
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[P148] 

DERİ NEKROZU VE YÜZEYEL TROMBOFLEBİT İLE BAŞVURAN 
ÖRÜMCEK ISIRMASI: OLGU SUNUMU 

Özdemir D1, Duman M1, Demirpençe S1, Gulez N2, Ağın H2, Tunçok Y3 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, 
İzmir 
2Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Bölümü, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ABD, İzmir 
GİRİŞ: Dünyada ve ülkemizde kara dul örümcek ve kahverengi örümcek 
ısırmaları ciddi sistemik toksik etkilere neden olabilmektedir. Özellikle 
çocukluk yaş grubunun ısırma-sokmalarda risk grubu olduğu da 
bilinmektedir. Kahverengi örümcek ısırmasında deri nekrozu sıklıkla 
görülmesine karşın, trombofilebit gelişimine daha önce rastlanmamıştır. Bu 
bildiride kahverengi örümcek ısırmasını izleyen üçüncü günde deri nekrozu, 
yüzeyel tromboflebit ve diğer sistemik bulgularla başvuran bir olgu 
sunulmuştur. OLGU SUNUMU: Sağ bacakta kızarıklık, vücutta yaygın 
döküntü ve ateş yüksekliği yakınması ile başvuran 13 yaşındaki erkek 
olgunun öyküsünden, üç gün önce kahverengi bir örümceğin ısırdığı 
öğrenildi. Fizik bakıda, bilinç açık ve vital bulguları stabildi. Yaygın kas-
eklem ağrıları, vücutta morbiliform döküntüler, ürtiker, sağ alt 
ekstremitede ısırılma bölgesinde deri nekrozu ve tüm sağ alt ekstremite 
boyunca yüzeyel tromboflebit olduğu saptandı. Biyokimyasal laboratuar 
incelemeleri normal bulunan olguya tetanoz profilaksisi, antihistaminik, 
nonsteroid antiinflamatuvar analjezik, ekstremite immobilizasyonu-
elevasyonu ve antibiyotik uygulandı. Uygulanan tedavi girişimlerine iyi 
yanıt veren olgu hastaneye yatışının dördüncü gününde sekelsiz olarak 
iyileşti. 
SONUÇ: Zehirli yılan, akrep ve örümcek ısırmalarında çocuklar yüksek risk 
grubunu oluşturmaktadır. Çocukluk çağında nadir görülen yüzeyel 
tromboflebitin ayrıcı tanısında örümcek ısırmaları göz önünde 
bulundurulmalı ve ısırma-sokma nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran 
olguların izlem süresi daha uzun olmalıdır. 
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[S24] 

FOTEMUSTİN, ATORVASTATİN VE DEKSAMETAZONUN C6 
GLİOBLASTOMA GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Öksüz E1, Köse A2, Bilir A3, Yazıcı Z1 
1İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul 
3İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Fotemustin, Glioblastoma tedavisinde sistemik olarak kullanılan bir 
antineoplastik ajandır. Son yıllarda ilaçların etkinliğini artırmak için, 
radyasyondan sonra, tek başına, lokal ve çeşitli ajanlarla kombine edilerek 
denenmiş ve yararlı sonuçlar elde edilmiştir.Bu çalışmada fotomustin (FM) 
ile birlikte antianjiogenik etkisi olduğu gösterilen deksametazon (DM) ve 
antilipidemik etkisi yanı sıra apoptotik etki de gösterdiği bildirilen 
statinlerden atorvastatin (AS) kombinasyonlarının fare C6 glioblastomada 
tümör gelişimi ve yağ asidi profili üzerine etkileri araştırılmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 5x106 C6 glioblastoma hücresi 6-8 haftalık, 25-
30 gr Bulb-c türü farelerin sol flank bölgesine inoküle edildi. 
İnokülasyondan 10 gün sonra Fotemustin 10 mg/kg ip tek doz, 
Atorvastatin 3mg/kg/gün oral ve deksametazon 3mg/kg ip tek doz 
kombinasyonları uygulandı ve 8 gün sonra deney sonlandırıldı. Çıkarılan 
tümörler tartıldı ve yağ asidi profilleri gaz kromatografi yöntemi ile tayin 
edildi. Deney grupları 1.Grup: C6G (kontrol grubu), 2. Grup: C6G + FM, 
3.Grup: C6G + FM + AS, 4.Grup: C6G + FM + DM, 5.Grup: C6G + FM + 
AS + DM olacak şekilde oluşturuldu. Veriler One Way Anova’yı takiben post 
hoc Tukey ve Dunnett (two-side) ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Tüm tedavi gruplarında tümörler kontrol grubuna göre %48-
68 oranında küçüldü (p=0.000). Deksametazon, fotemustinin etkisini %2.4 
oranında artırırken (p=0.040) atorvastatin değiştirmedi. Genel olarak yağ 
asidi miktarları deksametazon uygulanan tümörlerde artarken Fotemustin 
ile azaldı, atorvastatin ile değişmedi. Delta-6-desaturaz, elongaz, delta-5-
desaturaz enzim aktivitelerinin ve eikosanoid oluşumunu göstergesi olan 
linoleik asid/araşidonik asid(18:2/20:4) oranı fotemustin uygulanan grupta 
kontrol grubuna oranla %60 oranında azaldı (p=0.010). 
SONUÇLAR: Elde edilen veriler fotomustin ve deksametazonun C6 
glioblastomanın gelişimini yavaşlattığını ve lipid metabolizmasını 
değiştirdiğini, atorvastatinin ise etkisiz olduğunu göstermektedir. 
  
  
. 
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 [SP51] 

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA PORTAL SİSTEMİN 
ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ: SERUM 
NİTRİTE/NİTRATE DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ 

Ergün Y1, Işıksal FY2, Ergün UGÖ3, Tanrıverdi K4, Ergun Y2 
1Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, Kahramanmaraş 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana 
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Aile hekimliği Ana Bilim Dalı, 
Kahramanmaraş 
4Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Adana 
AMAÇ: Sirozlularda splanknik hiperdinamik sirkülasyon asid oluşumuna 
neden olan portal hipertansiyonla ilişkilidir. Nitrik oksidin bu hemodinamik 
bozukluklara katkısı olabileceği ileri sürüldüğünden, serum nitrite/nitrate 
(NOx) düzeyleri portal sistemle beraber değerlendirildi. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: 17 sağlıklı özne, 40 Child-Pugh klas A ve 10 B 
siroz hastası çalışmaya alındı. Aldosteron ve renin düzeyleri RİAs ile 
ölçüldü. Serum NOx düzeyleri griess reaksiyonu ile ölçüldü. Dalağın 
longitudinal aksı, v.portae ve v.lienalis’in çapı ultrasonografi ile 
değerlendirildi. 
BULGULAR: NOx düzeyleri Child-Pugh klas B hastalarında klas A ve 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (kontrol: 47.6±1.6; klas A: 
52.7±1.9; klas B: 69.0±4.9). Aldosteron konsantrasyonları kontroller ile 
karşılaştırıldığında sirozlularda azalmış olarak bulundu (kontrol: 
110.5±19.3; klas A: 52.1±5.3; klas B: 51.3±2.7). Renin seviyeleri gruplar 
arasında farklılık göstermedi (kontrol: 5.6±0.9; klas A: 4.8±2.7; klas B: 
16.0±2.7). Dalak, v. portae ve v. lienalis değerleri özellikle klas B 
hastalarında olmak üzere siroz hastalarında kontrole göre yüksekti (Dalak 
için, kontrol: 93.2 ± 2.7; klas A: 135.1 ± 4.6; klas B: 165.4 ± 7.6, 
v.portae için, kontrol: 10.2 ± 0.5; klas A: 12.9 ± 0.3; klas B; 17.0 ± 1.2, 
v.lienalis için, kontrol: 5.8 ± 0.4; klas A: 8.3 ± 0.4; klas B: 11.8 ± 1.3). 
NOx düzeyleriyle albumin ve total bilirubin arasında sırasıyla negatif ve 
pozitif korelasyon bulundu (r=-0.414, r=0.242). Dalak longitudinal aksı ve 
v.portae iç çapı ile serum NOx düzeyleri arasında da pozitif korelasyonun 
varlığı tespit edildi (r=0.372, r=0.315), ancak v.lienalis iç çapı ile herhangi 
bir korelasyona rastlanmadı (r=0.18). 
SONUÇLAR: Kaynağından bağımsız olarak, artmış NO düzeyleri splanknik 
damar yatağında ortaya çıkan hiperdinamik sirkülasyonla ilişkili olabilir. 
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[SP52] 

BİR RESEPTÖR NÖRONDA LİDOKAİN ETKİSİYLE OLUŞAN SPONTAN 
PATLAYICI İMPULS CEVAPLARININ ARAŞTIRILMASI. 

Keceli MB, Puralı N. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik ABD. Ankara 
AMAÇ: Kullanım bağımlı bir sodyum kanal blokörü olan lidokainin kerevit 
gerim reseptör nöronlarında oluşturduğu spontan aktivasyonların 
nedenlerinin açıklanması. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Astacus leptodactylus türü kerevitlerin, gerim 
reseptör organları üzerinde, farklı farmakolojik ajanları içeren sabit 
perfüzyon altında, akım klempi ve tek mikroelektrodla voltaj klempi 
deneyleri yapıldı. 
BULGULAR: Kerevit yavaş adapte olan abdominal gerim reseptör 
organında, yüksek doz ( 5 mM ) lidokain spontan aktiviteye yol açtı. Aynı 
etki hızlı adapte olan nöronda gözlenmedi. Tetrodotoksin varlığında yapılan 
deneylerde, lidokain uygulaması impuls aktivitesi çıkartmadı. Ancak, dozla 
ilişkili depolarizasyon hızlı ve yavaş her iki tip hücrede de gözlendi. 
Reseptör nöronun, tetraetilamonyum (20 ve 200 mM) ile perfüze 
edilmesinden sonra da lidokainin depolarize edici etkisinde bir değişiklik 
olmadığı görüldü. Yapılan voltaj-klempi deneylerinde potasyum akımlarının 
lidokain perfuzyonundan etkilenmediği gözlendi. Lidokainin GABAerjik 
sistemle bir etkileşiminin olup olmadığı, presinaptik GABA salınımının 
verapamil ile engellenmesi veya postsinaptik GABA etkisinin pikrotoksin ile 
bloke edildiği şartlarda denendi. Her iki uygulamada da lidokainin 
depolarizan etkisinin kontrol şartlarındakine benzer olduğu saptandı. 
Uvabain varlığında da depolarizan etkinin ortaya çıkması mevcut etkinin 
Na/K ATPaz’dan bağımsız bir mekanizma ile geliştiğini gösterdi. Klordan 
fakir elektrodla ve NMDG ile hazırlanan Na+ dan fakir solüsyonla yapılan 
deneylerde de benzer etki gözlendi. Membran direnci kontrol sıvısında ve 
yüksek doz lidokain varlığında ölçüldüğünde, lidokainin membran direncini 
doz bağımlı olarak arttırdığı gözlendi. 
SONUÇLAR: Lidokainin yavaş hücrede yarattığı nöral aktivite artışının 
lidokain varlığında ortaya çıkan yavaş depolarizasyon nedeniyle geliştiği, 
cevabın yavaş olması nedeniyle hızlı hücrede aktivite artışı gözlenmediği 
tespit edildi. Lidokainin yarattığı depolarizan etkinin, membranın fiziksel 
özelliklerinin değişmesi nedeniyle ortaya çıktığı düşünüldü. 



 359

[SP53] 

FAREDE AKUT PANKREATİT VE KOLESİSTİTE SEKONDER GELİŞEN 
KİMYASAL PERİTONİT 

Ulu N1, Kösemehmetoğlu K2, İskit AB1, Arıkan PF2, Sökmensüer C2, Onur 
R1, Güç MO1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji, Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: İnsanda eksuda tipindeki artmış periton sıvısı veya sepsis ile 
karakterize olan kimyasal peritonit klinik tablosu, akut pankreatit veya 
ekstrahepatik safra yollarının perforasyonu sonrası gelişebilir. Bu patolojik 
tablo deney hayvanlarında bildirilmemiştir. Bu bildiride farede kolelitiyazise 
nedeniyle gelişen akut pankreatit, kolesistit ve sekonder kimyasal peritonit 
bulgusunu sunmaktayız. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Hayvan barınağımızdaki farelerin rutin haftalık 
kontrollerinde, 6 aylık dişi bir farede diğerlerinden farklı olarak ileri 
derecede abdominal distansiyon tespit edildi. Fareye eter anestezisini 
takiben ötenazi uygulandı. Abdominal eksizyon öncesi sitolojik 
değerlendirme amacıyla 35 ml pürülan olmayan hemorajik periton sıvısı 
drene edildi. Histopatolojik değerlendirme için kalp, akciğerler, dalak, 
karaciğer, böbrekler, mide ve duodenum organ bütünlükleri korunarak 
çıkartıldı. 
BULGULAR: Farenin detaylı muayenesinde, letarjik ve soluk olduğu, 
hareketlerinin yavaşladığı ve 83 g ağırlığında olduğu saptandı. Abdominal 
ve torakal eksizyon sırasında, gözle herhangi bir patoloji saptanamadı. 
Histopatolojik (ışık mikroskopi) ve sitolojik değerlendirmeler sonrasında bu 
farede kolelitiyazise bağlı gelişen akut pankreatit ve kolesistitin neden 
olduğu peritonit tanısı konuldu. 
SONUÇLAR: Bu çalışma deney hayvanlarında gelişebilecek sıradışı 
patolojiler olabileceğini ve bunların değerlendirilmesinde hayvanların rutin 
takiplerinin önemini vurgulamaktadır. 
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[SP54] 

KANSER DOKUSU KEMİK METASTAZI AĞRISINDA KANABİNOİD 
SİSTEM ÖNEMLİ ROL OYNAMAKTADIR 

Doğrul A1, King T2, Ossipov M2, Lai J2, Porreca F2 
1GATA Tibbi Farmakoloji AD, 06018 Etlik-Ankara 
2Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Tucson-Arizona 
AMAÇ: Kemiğe kanser dokusu metastazına bağlı ağrılar oldukça şiddetli 
olup tedavisinde opioidler kullanılmaktadır. Ancak opioidlerin etkinliği 
kanser ağrısında sınırlıdır. Kanser dokusunun kemik metastazına bağlı 
ağrının fizyopatolojisi, deney modelinin olmaması nedeniyle uzun yıllar 
ortaya konulamamıştı. Ancak geçtiğimiz yıllarda sarkoma hücrelerinin fare 
femuruna enjeksiyonu yöntemi geliştirildi ve bu yöntem sonrası metastatik 
kanser kemik ağrısının inflamatuvar, nosiseptif ve nöropatik ağrıdan 
oldukça farklı bir nörokimyası olduğu ortaya çıkarıldı. Kanabinoidler yeni bir 
grup analjezik ilaç grubu adayı olup, özellikle nöropatik ağrı tedavisinde 
opioidlere üstünlük göstermektedir. Kanser kemik metastazı ağrısında ise 
kanabinoidlerin rolü henüz incelenmemiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmamızda C3H/HeJ tipi erkek fareler 
kullanıldı. Osteolitik sarkoma hücreleri ketamin anestezisi altında artrotomi 
sonrası femura yerleştirildi ve amalgamla artrotomi ucu kapatıldı. Kanser 
dokusunun invazyonu radyolojik olarak incelendi. Ayrıca davranışsal olarak 
farelerin sarkoma enjekte edilen ektremitede devamlı ağrının belirtisi ayak 
sallama sayısı, ayağını yere temas etmeme süresi ve taktil allodini izlendi. 
Çalışmamızda selektif olmayan kanabinoid reseptör (CB1 ve CB2 ) agonisti, 
WIN 55, 212-2 ve CB1 reseptör antagonisti AM 251 kullanıldı. 
BULGULAR: Radyolojik olarak 7. günden başlamak üzere 14 güne kadar 
gittikçe artan şekilde femur distalinde kemik yıkımında artış görüldü. 
Davranışsal olarak, gittikçe artan şekilde taktil allodini, sarkoma enjekte 
edilen ayağı kullanımda ve temas süresinde azalma, ayak sallama sayısında 
ise artış görüldü. WIN 55, 212-2 (1, 3 ve 10 mg/kg) uygulanması doza 
bağlı olarak taktil allodiniyi bloke etti, ayak sallama sayısını azalttı ve ayak 
kullanma ve temas süresini uzattı. AM 251 (10 mg/kg) ön tedavisi WIN 55, 
212-2’ nin etkilerini bloke etti. 
SONUÇLAR: Kanabinoidler kemik kanser metastazı ağrısında yeni bir 
farmakoterapötik ajan olabilir 
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ 
ANABİLİM DALI LABORATUARINDA TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ 
İZLEMİ (TDM)TOKSİKOLOJİK ANALİZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Soner BC, Demir Ö, Tunçok Y 
Dokuz Eylül Üniversitesi Farmakoloji Anabilimdalı 
AMAÇ: Ülkemizde 1980’lerden itibaren terapötik ilaç düzeyi izlemi(TDM) 
uygulanmaktadır. TDM hizmeti verilen laboratuarlarda toksikolojik analizler 
de yapılabilmektedir. 01.01.2004-28.01.2005 tarihleri arasında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı Farmakoloji Bölümünde 
yapılan TDM ve toksikolojik analizlerin değerlendirilmesidir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Tanımlayıcı, retrospektif araştırmamızda, TDM 
(antiepileptiklerden karbamazepin, valproik asid, fenitoin ve fenobarbital; 
digoksin, teofilin, amikasin, vankomisin, siklosporin ve takrolimus) ve 
toksikolojik analizlerden pseudokolinesteraz aktivitesi ve parasetamol, 
salisilat, etil alkol düzeyi ile toksikolojik tarama (esrar, morfin, amfetamin, 
benzodiazepin, kokain) sonuçları Laboratory Information System’den alındı. 
TDM ve bazı toksikolojik analizler enzim immunassay yöntemi kullanılarak, 
toksikolojik tarama ise spot testlerle yapıldı. İstatistiksel analizde ki-kare 
testi kullanıldı. 
BULGULAR: TDM ölçüm sayısı 10724; 4749’i (%44.3) antiepileptikler, 
2810’u (%26.2) digoksin, 510’u teofilin (%4.8), 582’si (%5.4) takrolimus, 
247’si amikasin (%2.3), 629’u vankomisin (%5.9), 1197’si 
siklosporin(%11.2) idi. Serum antiepileptik ilaç düzeylerinin %57.8’i 
terapötik konsantrasyonlarda, %33.8’i subterapötik, %8.2’i ise 
supraterapötik konsantrasyonlardaydı. Antiepileptiklerden özellikle fenitoin 
düzeylerinin çoğunluğu (%59.1) subterapötik konsantrasyonda saptandı. 
Digoksin, teofilin ve takrolimus düzeylerinin çoğunluğu terapötik 
konsantrasyonda idi (sırasıyla %64.8, %51.9 ve %77). Alkol 
düzeylerinin(1267) çoğunluğu (%72.4) 10mg/dL altındaydı. Zehirlenme 
şüphesi ile gelen örneklerden 313 parasetamol ve 138 salisilat düzeyi 
ölçüldü. İdrarda toksikolojik tarama testlerinde(1078) 65 
benzodiazepin(%6.0), 3 kokain(%0.3), 35 esrar(%3.3), 15 opioid(%1.4), 7 
amfetamin(%0.65) pozitifliği saptandı. Benzodiazepin pozitifliği anlamlı 
ölçüde yüksek bulundu(ki kare=10.13, p<0.05). Serum pseudokolinesteraz 
aktivitelerinin yaklaşık yarısı (%47.3) normalin altındaydı. 
SONUÇLAR: TDM’de terapötik konsantrasyonlar yapılan ölçümlerin 
%63.2±5.5’ini içermektedir. TDM’in amacına ulaşabilmesi, maliyet-etkinlik 
oranının yükselmesi için klinik ile TDM hizmeti veren Farmakoloji anabilim 
dalları arasındaki işbirliğinin artması gereklidir. İdrarda toksikolojik tarama 
testlerinde yeşil reçeteyle satılan benzodiazepin pozitifliğinin yüksek 
bulunması da dikkat çekicidir. 
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KANSER KEMİK METASTAZINDA SİSTEMİK VE SPİNAL UYGULANAN 
MORFİNİN ANALJEZİK GÜCÜ ARTMAKTA; MORFİNİN ANALJEZİK 
ETKİSİNE TOLERANS GELİŞİMİ İSE ETKİLENMEMEKTEDİR 

Doğrul A1, King T2, Ossipov M2, Lai J2, Porreca F2 
1GATA Tibbi Farmakoloji AD, 06018 Etlik-Ankara 
2Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Tucson-Arizona 
AMAÇ: Kemiğe kanser dokusu metastazına bağlı ağrılar oldukça şiddetli 
olup tedavisinde opioidler kullanılmaktadır. Bazı kanser ağrılarında 
opioidlerin analjezik etkisine tolerans gelişmediği ileri sürülmektedir. 
İnflamatuvar olaylar morfinin analjezik etki gücünü artırmaktadır. 
Çalışmamızda kanser dokusu kemik metastazı ağrısında spinal ve sistemik 
olarak uygulanan morfinin analjezik etkisinde bir değişim olup olamadığının 
ve morfinin analjezik etkisine tolerans gelişimini inceledik. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Çalışmamızda C3H/HeJ tipi erkek fareler 
kullanıldı. Osteolitik sarkoma hücreleri ketamin anestezisi altında artrotomi 
sonrası femura yerleştirildi ve amalgamla artrotomi ucu kapatıldı. Kanser 
dokusunun invazyonu radyolojik olarak incelendi. Nosisepsiyon infrared 
pençe çekme testi ile ölçüldü. Morfin intraspinal ve sistemik olarak kanser 
dokusu enjeksiyonu sonrası 14. gün akut olarak uygulandı. Diğer bir grup 
fareye kanser doku enjeksiyonu sonrası 7. gün morfin pellet (75 mg) 
yerleştirildi ya da kronik olarak 7 gün günde iki kez spinal morfin (10 µg) 
uyğulandı. 14. gün analjezik tolerans gelişimisistemik ve spinal düzeyde 
değerlendirildi 
BULGULAR: Morfin sistemik ve spinal uygulanması ile elde edilen doz yanıt 
(analjezik etki) eğrisi, kanser enjekte edilen farelerde kontrol deneklere 
göre anlamlı şekilde sola doğru kaydı. Spinal olarak morfin ya da ciltaltı 
morfin pellet uyğulanması kanserli farelerde, kontrolden farksız şekilde, 
morfinin analjezik etkisine tolerans gelişimine neden oldu. 
SONUÇLAR: Sonuçlarımız metastatik kanser kemik ağrısında inflamatuvar 
bir komponentin de bulunduğunu ve buna bağlı olarak morfinin analjezik 
gücünde artma oluştuğunu ortaya koymaktadır. Metastatik kemik 
kanserinde opioidlerin analjezik etkisine tolerans gelişmektedir. 
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ANDROCTONUS CRASSİCAUDA TÜRÜ AKREP VENOMUNUN VAS 
DEFERENS ÜZERİNDE FENİLEFRİN VE KCL CEVAPLARI ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Bektaş N.1, Aydın S.2, Çalışkan F.3 
1Anadolu Üniversitesi Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (Bibam) 
Eskişehir 
2Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Eskişehir 
3Osmangazi Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir 
AMAÇ: Bu calışmada A. crassicauda venomunun izole sıçan vas 
deferensinde fenilefrin ve potasyum klorur ile oluşturulan kasılmalar 
üzerine etkisi araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: İzole sıçan vas deferens düz kası, izole organ 
banyosunda çalışılmıştır. Fizyolojik solüsyon olarak Tyrode solüsyonu 
kullanılmıştır. Test maddesi olarak Androctonus crassicauda venomu 
kullanılmış, standart kastırıcı olarak fenilefrin ve KCl kullanılmıştır. 
Venomun standart kastırıcıların oluşturduğu kasılmaları ne şekilde 
değiştirdiğine bakılmış ve sonuçlar bu değişimlere göre değerlendirmeye 
alınmıştır 
BULGULAR: Venomun, vas deferensde kasılmalara neden olduğu 
gözlenmiştir. Fenilefrin ile oluşturulan vas deferens kasılmalarını 
nonkompetitif olarak antagonize etmiştir.Venomun kendi başına 
uygulanması ile yaptığı kasılmaların, KCl uygulanmasıyla doza bağlı olarak 
inhibe olduğu gözlenmiştir. 
SONUÇLAR: Venomun bir protein karışımı olması ve gözlenen etkileri 
nedeniyle birden fazla etkili bileşiği bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca 
Androctonus crassicauda venomunun etki mekanizması ile KCl arasında 
gözlenen bu antagonistik etki nedeniyle spesifik olarak potasyum 
kanallarının rol oynayabileceği ve bu açıdan yeni calışmaların yapılmasına 
gerek olduğu sonucuna varılmıştır. 



 364

[P150] 

ANTİBİYOTİK/ANTİBAKTERİYAL TÜKETİMİ: İSTANBUL TIP 
FAKÜLTESİ HASTANESİ VERİLERİ 

Mercanoğlu G1, Eroğlu L1, Darendeliler E2 
1istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakolji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı 
AMAÇ: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
antimikrobiyal ajan reçete edilme sıklığının tesbiti ve dünya verileri ile 
karşılaştırılması 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Fakülte yönetiminin isteğiyle gerçekleştirilen bu 
çalışmada; 18.09.2003 – 14.10.2004 tarihleri arasında hastanemizde yatan 
hastalara yazılan ve hastane eczanesine gönderilen reçeteler Excell 2000 
programında müstahzar isimleri ve adet olarak miktarları kaydedilerek 
farmakolojik gruplarına göre analiz edilmiştir. 
BULGULAR: 13 aylık periyotta toplam reçete sayısı 337.462 ve 
kemoterapötik ajan yazılma sıklığı % 46.3’dür. Kemoterapötik ilaçların da 
%94.4’ünü antibiyotik/antibakteriyeller oluşturmaktadır. 
Antibiyotik/antibakteriyel ajanlarda en sık reçetelenen ilk üç grup sırası ile 
sefolosporinler, inhibitörlü kombinasyonlar ve karbapenem grubudur. Etken 
maddeye göre gruplandırılma ise tablo 1'de verilmiştir. 
SONUÇLAR: Dünya verileri ile karşılaştırıldığında hastanemizde 
antibiyotik/antibakyeriyel ilaç tercihinin geniş spektrumlu ajanlar lehine 
olduğu, dar spektrumlu ilaçların daha geri planda kaldığını söylemek 
mümkündür. 
Hastane ilaç politikasının oluşturulmasında ilaç tüketim verilerinin 
saptanması ilk basamağı oluşturur. Çalışmamız bu basamağa karşılık 
gelmektedir. İkinci aşama ise bu ilaçların rasyonel olarak kullanılıp 
kullanılmadığının tesbitidir ki, bu, antibiyotik kontrol komitelerinin görevleri 
arasındadır. Antibiyotik kullanımının kontrol altında tutulması bir yandan 
direnç gelişimini önlerken diğer yandan da tedavi maliyetinin azalmasını 
sağlayacaktır. 
En Sık Reçetelenen Antibiyotik/Antibakteriyel Ajanlar ve Özellikleri 

Etkin Madde 
Farmakolojik 
Grup 

İlk 100 
reçetelemedeki 
yeri 

Dünyada ilk 100 
reçetelemedeki 
yeri* 

Amoksilin+sulbaktam 
İnhibitörlü 
kombinasyon 

1 16 

Seftriakson Sefalosporin 3 43 

imipenem Karbapenem 12 82 

*Pharma Business, Top 100 prescription drugs by worldwide sales, 
may/june: 34-43, 2000. 
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PROGESTERON'UN İZOLE KOYUN KORONER ARTERİ ÜZERİNE 
ETKİLERİ 

Yıldırım E, Erol K 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
GİRİŞ: Progesteronun kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerini, klasik 
genomik etkilerinin dışında gerçekleştirdiği, esas olarak damar düz kas 
hücreleri üzerinde kısmen de endotel hücreleri üzerinde gösterdiği 
düşünülmektedir. 
AMAÇ: Çalışmamızın amacı in vitro olarak, izole koyun koroner arteri 
üzerine progesteronun gevşetici etkisini araştırmaktı. Ayrıca bu etkinin; 
damar endotelinin var olup olmamasına, cinsiyet farklılığına ya da 
uygulanan progesteronun konsantrasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterip 
göstermediğini araştırdık. 
METOD: Çalışmada kullanılan gruplar; Grup 1: Erkek, endotelli grup, ; 
Grup 2: Dişi, endotelli grup, Grup 3: Erkek, endotelsiz grup, ; Grup 4: Dişi, 
endotelsiz grup. İzole organ banyosunda koyun koroner arter halka 
preparatları öncelikle KCl (30mM) ile kasıldı. Kasılma sonucu plato düzeyi 
oluştuktan sonra progesteron kümülatif olarak (10-7,-4 M) dozlarda 
uygulandı. 
SONUÇ: Çalışmamızda sonuç olarak; progesteronun izole koyun koroner 
arteri üzerinde genel olarak gevşetici etkisi olduğunu gözledik. Endotelli 
gruplarda progesteronun bu gevşetici etkisinin endotelsiz gruplara göre 
daha fazla olduğunu gözledik. Gevşetici etki, gerek erkek ve gerekse dişi 
endotelli gruplarda, 10-5,-4 M konsantrasyonlarda gözlendi. Dişi endotelsiz 
grupta progesterona bağlı gevşeme yanıtlarının 10-7,-5 M 
konsantrasyonlarda erkek endotelsiz gruba göre daha fazla olduğunu 
gözlemledik. 



 366

[P152] 

TESTOSTERON PROPİYONAT'IN İZOLE KOYUN KORONER ARTERİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yıldırım E, Erol K 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
GİRİŞ: Testosteron ve diğer androjenler hedef hücrelerdeki etkilerini tek 
bir androjen reseptör türünü aktive etmek suretiyle yaparlar. Bu genomik 
etki mekanizmasına bağlıdır. Testosteronun kardiyovasküler sistem 
üzerindeki etkisini ise klasik nükleer androjen reseptörlerinden bağımsız bir 
mekanizma ile gösterdiği düşünülmektedir. İntraselüler reseptörlerden 
farklı olan membran reseptörlerinin bulunduğu düşünülmektedir. 
AMAÇ: Çalışmamızın amacı invitro olarak, izole koyun koroner arteri 
üzerine testosteronun gevşetici etkisini araştırmaktı. Ayrıca bu etkinin; 
damar endotelinin var olup olmamasına, cinsiyet farklılığına ya da 
uygulanan testosteronun konsantrasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterip 
göstermediğini araştırdık. 
METOD: Çalışmada kullanılan gruplar; Grup 1: Erkek, endotelli grup, ; 
Grup 2: Dişi, endotelli grup, Grup 3: Erkek, endotelsiz grup, ; Grup 4: Dişi, 
endotelsiz grup. İzole organ banyosunda koyun koroner arter halka 
preparatları öncelikle KCl (30mM) ile kasıldı. Kasılma sonucu plato düzeyi 
oluştuktan sonra testosteron kümülatif olarak (10-7-10-4 M) dozlarda 
uygulandı. 
SONUÇ: Çalışmamızda sonuç olarak; testosteronun izole koyun koroner 
arteri üzerinde genel olarak gevşetici etkisi olduğunu gözledik. Endotelli 
gruplarda gevşetici etkinin genel olarak endotelsiz gruplara göre anlamlı 
derecede daha fazla olduğunu gözledik. Gevşetici etki testosteronun 
konsantrasyon artışına bağlı olarak artış gösterdi. Gerek endotelli ve 
gerekse endotelsiz gruplar karşılaştırıldığında gevşeme cevaplarının dişi 
gruplarda erkek gruplara göre anlamlı derecede daha fazla olduğunu 
gözledik. 
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BAZI FENOLİK ASİTLER VE KOMBİNASYONLARININ ANTİOKSİDAN 
AKTİVİTELERİ 

Bektaş N.1, Öztürk N.2, Bozan B.3, Öztürk Y.4 
1Anadolu Üniversitesi Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (BİBAM) 
26470, Eskişehir 
2Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 
26470, Eskişehir 
3Anadolu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kimya 
Mühendisliği Bölümü 26470, Eskişehir 
4Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 26470, 
Eskişehir 
AMAÇ: Serbest radikaller eşleşmemiş elektron taşıyan kararsız iyon veya 
moleküllerdir. Antioksidanlar ise serbest radikallerin olumsuz etkilerini 
önleyen veya ortadan kaldıran maddelerdir. Bitkilerin rengi, kokusu ve 
tadından sorumlu fenolik asitler ise önemli antioksidan kaynaklarıdır. Bu 
çalışmada, bazı hidroksibenzoik asitler (gallik (GA), protokateşik (proKA), 
vanillik (VA), p-hidroksibenzoik (pOHBA) ve salisilik (SA)) ve 
kombinasyonlarının antioksidan ve antiradikal aktiviteleri sentetik 
antioksidanlar BHT ve BHA’nınkiler ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
YÖNTEM: Hidroksibenzoik asitler ve kombinasyonlarının antioksidan 
aktiviteleri Ransimat ve β-karoten-linoleik asit sistemi ile, antiradikal 
aktiviteleri ise DPPH üzerinden serbest radikal süpürücü etki tayini ile 
gerçekleştirilmiştir. 
BULGULAR: Ransimat yönteminde zeytin yağına ilave edilen fenolik 
asitlerden GA ve proKA’in lipid oksidasyonunun indüklenme zamanını 
sentetik antioksidanlardan daha fazla arttırdıkları görülmüştür. DPPH 
üzerinden serbest radikal süpürücü etkileri, test edilen fenolik asitlerin GA 
= proKA > BHA > BHT, kombinasyonlarının ise GA+proKA > GA+VA > 
GA+pOHBA > GA+SAA > BHA > BHT şeklinde tesbit edilmiştir. β-karoten-
linoleik asit sistemi ile antioksidan aktivite tayininde ise test edilen hiçbir 
fenolik asit veya kombinasyonunun β-karoten oksidasyonunu BHT veya 
BHA kadar inhibe edemediği, ancak belirgin aktivite gösterdikleri tesbit 
edilmiştir. 
SONUÇLAR: Kombine fenolik asit uygulamalarından elde edilen bulgular 
sözü edilen maddelerin sinerjik etkilerinin olduğunu ve bitkilerdeki 
antioksidan aktivitelerde bunlara benzer doğal kombinasyonların rolünün 
olduğunu göstermektedir 
* Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 
desteklenmektedir (AÜAF Proje no 30353 ve AÜAF Proje no 040308). 
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SIÇANLARDA SUBAKUT PARATİONA MARUZ KALIMIN NİFEDİPİNİN 
KARDİYOVASKÜLER PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Eminoğlu Ö, Kaplan YC, Kurt İ, Kalkan Ş, Gelal A 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, İzmir 
AMAÇ: Paration ve diğer organofosforotionat (OPT) pestisidler, tarımda ve 
iç mekanlarda zararlı böceklere karşı kullanılmaktadır. İçme suyunda ve 
gıdalar üzerinde kalan rezidü, popülasyonun önemli bir kısmının düşük 
oranda OPT pestisidlere maruz kalmasına yol açmaktadır. Sitokrom P4503A 
enzimleri (CYP3A), bu pestisidlerin oksidatif desülfürasyon ile 
biyotransformasyonunda önemli rol oynamaktadır. Biyotransformasyon 
sırasında salınan sülfürün, CYP enzimlerini inaktive ettiği bildirilmiştir. 
Böylece, OPT pestisidleri metabolize eden CYP450 enzimi, 
biyotransformasyon sonucu oluşan aktif metabolitler tarafından inhibe 
edilmektedir. Parationun, siklosporin konsantrasyonunu arttırdığı 
bildirilmiştir. CYP3A enzim aktivitesi siklosporin konsantrasyonu etkileyen 
faktörlerden biridir. Bu bilgiler, parationa maruz kalımın yine bir diğer 
CYP3A enzim substratı nifedipinin kan konsantrasyonuu arttırarak 
farmakodinamik parametrelerini değiştirebileceğini düşündürmektedir. Bu 
hipotezimizi test etmek amacıyla; çalışmamızda sıçanlarda subakut 
parationa maruziyetin nifedipinin kardiyovasküler parametreleri üzerine 
etkilerini araştırdık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Erkek Wistar sıçanlara gavaj ile 14 gün boyunca 
su (kontrol, n=5) veya iki farklı doz paration (1/100 LD50 n=6, 1/25 LD50 
n=6 ; LD50 = 14mg/kg) uygulandı. İki haftanın sonunda sıçanlar, α-
kloraloz ile anestezi edilerek, intraduodenal nifedipin (3 mg/kg) verildi ve 
60 dk süresince belirli aralıklar ile kardiyovasküler parametreler sol karotid 
artere takılan kanül yoluyla kaydedildi (BIOPAC, MP30B-CE). Sonuçlar 
Kruskal Wallis ve Conover Inman testleri kullanılarak analiz edildi. 
BULGULAR: 1/100 LD50, 1/25 LD50 paration gruplarının ∆ ortalama 
arteriyel basınç (OAB)-zaman ve ∆ kalp atım hızı (KAH)-zaman grafiği 
altında kalan alan değerleri kontrol grubundan farklı olarak bulunmadı. 
Zamana göre OAB ve KAH değişimi değerlendirildiğinde de gruplar arasında 
anlamlı farklılık yoktu. 
SONUÇLAR: Sıçanlarda subakut parationa maruz kalım, CYP3A substratı 
olan nifedipinin kardiyovasküler parametrelerini değiştirmemiştir. 
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ELEKTRONİK REÇETE 

Gül H, Seyrek M, Yıldız O 
GATA Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Hızla gelişen bilişim teknolojileri farmakoloji eğitimini, ilaç bilgisine 
ulaşma süresini ve kolaylığını önemli ölçüde değiştirmiştir. İnternet 
teknolojilerindeki ilerleme, güvenli veri iletimi, mobil iletişim ve haberleşme 
araçlarındaki gelişmeler, elektronik imza, ilaç kodlama sistemleri ve 
elektronik hasta kayıtlarındaki gelişmelere paralel olarak elektronik reçete 
sistemi uygulanabilir hale gelmiştir. Bu yazının amacı elektronik reçete 
sisteminin faydalarını ve ülkemizdeki uygulanabilirliğini incelemektir. 
FAYDALARI: Hastanın durumuna en uygun ilaç veya ilaç kombinasyonunu 
seçme imkanı, el yazısındaki okunma zorluğu ve buna bağlı problemlerin 
ortadan kalkması, ilaç bilgisine ulaşma süresinin kısalması, mobil veri ve 
iletişim araçları ile ilaç bilgisine istenildiği zaman erişebilme, ilaç bilgilerinin 
otomatik güncellenmesi, fiyat bilgisini görebilme ve karşılaştırabilme, major 
endikasyon ve kontrendikasyonları reçete yazarken görebilme, sık yazılan 
reçeteler için makrolar oluşturabilme, reçete yazmayı hekimin kendine göre 
özelleştirebilmesi, retrospektif/prospektif istatiksel ve epidemiyolojik 
incelemeye imkanı, rasyonel farmakoterapi uygulamasına destek 
sağlaması, ilaç onayında ara bürokratik kademeleri azaltması gibi önemli 
faydaları vardır. 
TEKNOLOJİK İMKAN VE KABİLİYETLER: Elektronik reçetenin 
vazgeçilmezlerinden olan elektronik imza yasası ülkemizde onaylanmıştır. 
Elektronik imza kullanımına yönelik yazılım ve donanım altyapısı geliştirilme 
aşamasındadır. İnternet teknolojileri, mobil iletişim araçlarındaki 
gelişmeler, özellikle PDA ve internet ulaşımını birleştiren “blackberry” 
cihazının ülkemizdeki kullanımı konusundaki imkanlar dünyadaki 
gelişmelere paraleldir. Elektronik reçete sisteminin ülkemizde de yakın 
zamanda kullanılabileceği beklenebilir. Bu amaçla farmakolog ve 
bilişimcilerin yakın işbirliği gereklidir. 
SONUÇ: Elektronik reçete uygulaması, hekimlere önemli bir karar desteği 
sağlayarak eğitim ve mesleki doyuma katkı sağlayacağı gibi hasta 
memnuniyetini artırmada önemli rol oynayacaktır. Kısıtlı imkanlar ile daha 
iyi tedaviye olanak sağlayacağı ve ilaç yan etkileri ile istenmeyen ilaç 
etkileşimlerinde anlamlı azalma sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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SHAKER B POTASYUM KANALİNDAKİ S3 SEGMENT 
HAREKETLİLİGİNİN REKOMBİNANT DNA TEKNİKLERİ VE 
FARMAKOLOJİK YONTEMLER İLE ANALİZİ 

Dondas N1, Sivaprasadarao A2 
1Cukurova Universitesi Tip Fakultesi Farmakoloji ABD, 01330 Adana / 
Turkiye 
2Leeds Universitesi, School of Biomedical Sciences, LS2 9JT-Leeds / UK 
AMAÇ: Shaker B tipi potasyum kanalinin acik durumda ve kapali durumda 
iken S3 alt segmentindeki hareketlilik durumunu belirlemek. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Rekombinant DNA teknikleri ile Shaker B tipi 
potasyum kanalinin S3 segmentinde 327-335 pozisyonlarinda noktasal 
sistein mutasyonlari (L327C, A328C, T329C, V330C, V331C, A332C, 
E333C, E334C ve E335C) olusturuldu ve bu mutant kanallarin acik ve 
kapali durumlarindaki S3 segment hareketliligi farmakolojik ajanlar olan 
pCMBS (para-kloromerkuribenzensulfonat; 100 mM) ve DTT (ditiotreitol; 1 
mM) araciligi ile tespit edildi. 
BULGULAR: PCMBS, T329C disindaki mutant kanallarin voltaja bagli 
cevaplarinda inhibisyon olusturdu. Ancak inhibiyon derecesi her mutantta 
ayni degildi. DTT ise pCMBS’in olusturdugu inhibitor etkiyi T329C ve A332C 
mutant kanallari disindaki mutantlarda tersine cevirdi. 
SONUÇLAR: PCMBS, hucre membrani icine giremez, ancak membran 
disina cikan sistein ile reaksiyona girerek sisteini daha buyuk hacimde ve 
negatif yuklu merkuribenzensulfonat-sistein konjugatina donusturur ve bu 
konjugat voltaja bagli akimlari inhibe eder. DTT, reduktor bir ajandir, 
pCMBS ile olusan inhibisyonun DTT ile tersine cevrilmesi etkinin spesifik 
oldugunu gosterir. Deney sonuclari, Shaker B potasyum kanalindaki S3 
segmentinin kanal acilmasi sirasinda ekstraseluler araliga dogru hareket 
ettigini gostermektedir. Ancak, membranin dis yuzeyine daha uzak olan 
bazi substitue sistein rezidulerinin daha yakin olanlara gore pCMBS ile daha 
fazla inhibe olmasi, bu hareketliligin duz inis-cikislar seklinde degil, 
rotasyonel hareketler seklinde olabilecegini telkin etmektedir. 
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