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Türk Farmakoloji Biliminin Kurucusu, Büyük Hocamız 
Prof. Dr. ALAEDDİN AKCASU'yu 30.09.2013 tarihinde, 

 

Kurucu Üyemiz, Eski Başkanımız, Büyük Hocamız 

Prof. Dr. S. OĞUZ KAYAALP'i 03.10.2013 tarihinde 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

 

Acımız çok büyük, ancak ışıltınız hep bizimle olacak. 

Bu kongrede sizleri hep yanımızda hissedeceğiz. 

Mekanlarınız cennet olsun… 
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DEĞERLİ KATILIMCILAR, 

Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen XXII. Ulusal 
Farmakoloji Kongresi 4-7 Kasım 2013 tarihlerinde Rixos Lares Oteli 
Kongre Merkezi, Antalya’da düzenlenecektir. Ulusal kongremizle 
ilgili gelişmeleri, ulusal kongrelerimizin internet sayfası olan 

www.tfd.org.tr/kongre adresinden takip edebilirsiniz. Bu 
kongremizle birlikte, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu’muz 
tarafından düzenlenen Klinik Farmakoloji sempozyumunun altıncısı 
ile Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu’muzun organize ettiği Klinik 
Toksikoloji sempozyumunun beşincisi yapılacaktır. Bu kongremizde 

sizlerden gelen talepler doğrultusunda çalışma gruplarımızın 

sempozyumlarına birbirlerinden bağımsız saatler ayrılmıştır ve bu 
şekilde katılımcıların her iki sempozyumun tamamını izleyebilmele-
rine olanak sağlanmıştır. 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu ulusal kongremizin yerini 
ve ilgili kongre organizasyon şirketini titiz bir çalışma sonucunda 
belirlemiştir. Bilimsel kurul hocalarımıza yaptığımız resmi davetler 
ve onların bu görevi kabul etmeleri sonucunda oluşturulmuştur. 
Kongre sekreterimiz Prof. Dr. Birsel Sönmez Uydeş Doğan başta 
olmak üzere, yerel organizasyonu üstlenen İstanbul Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndaki arkadaşlarımız, 
kongrenin düzenlenmesinde görev almışlardır. Bilimsel kurula ve 
yerel organizasyon komitesine, kongrenin bilimsel ve sosyal 
içeriğini oluşturmak için göstermiş oldukları gayret için çok 
teşekkür ederim. 

XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi'nin hepimize faydalı olması 
temennisiyle sağlık ve mutluluklar dilerim. 

Prof. Dr. Öner Süzer 

Türk Farmakoloji Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı  

 

http://www.tfd.org.tr/kongre
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Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
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Mekanizmalar ve Epilepsi 
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

11:30-12:00 Fruktoz ve Yüksek Yağlı Diyetin 
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İnflamasyon 
Filiz Onat, Marmara Üniversitesi, Tıp 
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12:00-12:30 Kardiyovasküler Sağlığın 
Sürdürülmesi: Gluko-oksidatif, Lipo-
oksidatif Stres ve İleri Protein 
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Çimen Karasu, Gazi Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi 

Sistemik İnflamatuvar Yanıt ve 
Nöronal Eksitabilite 
Eyüp S. Akarsu, Ankara Üniversitesi, 
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Release 
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Kannabinoidlerin Farmakolojisi, 
Toksikolojisi ve İlgili Mevzuat 

14:30-15:00 Mechanisms and Roles of NAADP-
mediated Calcium Signaling  
Antony Galione, Oxford University 

Kannabinoidlerin Farmakolojisi 
Ahmet Ulugöl, Trakya Üniversitesi, Tıp 
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15:00-15:30 Acidic Calcium Stores and Complex 
Calcium Signalling 
Sandip Patel, University College 
London 
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15:30-16:00 The Role of cADRP, NAADP and TPC2 
Channels on Agonist Induced 
Contractile Response in Smooth 
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Nezahat Tuğba Durlu Kandilci, 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık 
Fakültesi 

Doğal ve Sentetik Kannabinoidler  
Mustafa Kemal Çetin, Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

16:00-16:30 Kahve Arası 

16:30-18:00 Salon A 
Sözlü Sunular (S01 - S06) 
Salon C 
Sözlü Sunular (S11 - S16) 

Salon B 
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu, H. Zafer 
Güney 
Sözlü Sunular (S07 - S10)  

18:00-19:00 Salon A 
Merhum Hocalarımız Prof. Dr Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp'i 
anma töreni 
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 Salon A Salon B 

09:00-09:45 Konferans: 
Kıbrıs’ta Talidomid Gerçeği 
Osman Özdemir, Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 

  

09:45-10:30 Konferans: 
Endothelium Derived 
Hyperpolarizing Factors and 
Associated Pathways  
Michel Félétou, Institut de 
Recherches Servier 

  

10:30-11:00 Kahve Arası 

11:00-12:30 Panel: Damar Düz Kas Tonusunün 
Lokal Düzenlenmesi 

Panel: Teratojenite Bilgi Servisi 

11:00-11:30 Paracrine Regulation of Vascular 
Tone 
Johan Van de Voorde, Ghent 
University 

Gebelikte İlaca Maruz Kalım Sonrası 
Risk Değerlendirme ve Risk İletişimi 
Yusuf Cem Kaplan, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

11:30-12:00 İnsan Kaynaklı Damarların 
Reaktivitesinde Perivasküler Adipoz 
Dokunun Önemi 
Gökçe Topal Tanyılmaz, İstanbul 
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 

Gebelikte İlaca Maruz Kalımın Sonrası 
Perinatoloji Takibi 
Sefa Kelekçi, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

12:00-12:30 Retinal Gevşetici Faktörün Vasküler 
Etki Mekanizması ve Patofizyolojik 
Rolü 

Selçuk Takır, İstanbul Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi 

Türkiye’de Teratojenite Bilgi Servisleri 
ve Verileri Perinatoloji Takibi 
Mine Kadıoğlu Duman, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

12:30-14:30 Öğle Yemeği ve Poster Sunumları (P103 ve sonrası) 

14:30-15:15 EPHAR Lecture: 
Standards in PhD Education in 
Biomedicine and Health Sciences in 
Europe 
Michael Mulvany, Aarhus 
University, Institute for 
Biomedicine 
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15:15-16:45 Panel: Klinik Eczacılık ve 
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Sözlü Sunular (Serbest Bildirilerin 
Arasından Seçilenler) 

15:15-15:45 Klinik Eczacılığın Standartları ve 
Gelişimi 
Levent Üstünes, Ege Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi 

Nebivololün Metoprolol ile 
Karşılaştırmalı Olarak Sıçan Papiller Kas 
ve Torakik Aortasındaki Etkileri 
Işıl Özakca, Ankara Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi 
Balb-C Farelerde Metastatik Meme 
Karsinomunun Neden Olduğu Endotel 
Disfonksiyonunda Tümör Nekrozis 
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Selvinaz Dalaklıoğlu Taşatargil, Akdeniz 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
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Gökçen Telli, Hacettepe Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi 
P-Glikoprotein Substratı Talinololün 
Faredeki Kronofarmakokinetiği 
Zeliha Pala Kara, İstanbul Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi 

15:45-16:15 Türkiye'de Klinik Eczacılık 
Uygulamaları 
S. Kutay Demirkan, Hacettepe 
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 

16:15-16:45 Klinik Eczacılık Lisansüstü Eğitimi 
Mesut Sancar, Marmara 
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 

16:45-17:00 Kahve Arası 

17:00-18:00 Sözlü Sunular  
(Salon A, S17 - S20; Salon B, S21 - S24; Salon C, S25 - S28) 
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N. Demet Aydınkarahaliloğlu, Sağlık Bakanlığı TİTCK (Risk Yönetimi Daire 
Başkanlığı) 

09:40-10:00 Sağlık Otoritesinin KUB / KT Süreci ve İlaç Güvenliliği Açısından Önemi 
Gizem Özatkan, Sağlık Bakanlığı TİTCK (Bilimsel ve Teknik Değerlendirme Daire 
Başkanlığı) 

10:00-10:20 İlaç Güvenliliğinin Sağlanmasında İlaç Sanayinin Sorumlulukları ve Prosedürler 
Selcen Erdem, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Ruhsat Komitesi Başkan 
Yardımcısı 

10:20-10:30 Tartışma 

10:30-11:00 Kahve Arası 
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Ahmet Gül, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 
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12:00-12:30 Çevrimsel Araştırma İçin Bir Alt Yapı Gerekliliği: TUCRIN 
Yeşim Tunçok, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

12:30-13:00 Kongre Kapanışı 
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5. Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Semp-
ozyumu: Gıda Güvenliği Açısından Genetik 
Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar 
[04.11.2013, SALON A, 09:45-13:15] 

Gıda Güvenliği ve Sağlık Açısından Önemi 
Mine Sibel Gürün 
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

“Gıda Güvenliği” / “Güvenli Gıda Tüketimi” son yılların en önemli toplumsal 
konularından birisi haline gelmiştir, çünkü bütün canlılar hayatlarını sürdü-
rebilmeleri ve gelişebilmeleri için gıdaya ihtiyaç duyarlar. Teknolojinin her 
geçen gün kendini daha da yenilediği, yaygınlaşan gıda ticaretinin çok bü-
yük boyutlara ulaştığı ve insanların tüketim alışkanlıklarının günden güne 
değiştiği bir dünyada sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmak herkesin en temel 
talebi ve kaygısı olmuştur.  

Güvenli olmayan gıdaların sağlık açısından getirdiği riskler özetle biyolojik, 
fiziksel ve kimyasal riskler olarak sınıflandırılmaktadır. Tarımsal üretimde 
kullanılan kimyasallar, çevresel ve endüstriyel bulaşanlar, doğal toksik 
maddeler, işleme ve depolama sırasında oluşan riskler (mikotoksinler), 
alerjenler, kontrolsüz pestisid ve antibiyotik kullanımı, ambalaj materyalle-
rinden geçen maddeler, hile amaçlı kullanılan kimyasallar, yeni tehditler 
(nanopartiküller, genetiği değiştirilmiş gıdalar) bu risklerin bir bölümüdür. 
Örneğin bakteriyel antimikrobiyal direnci hem insanlarda ve hem de tarım-
da giderek daha da büyüyen global bir sağlık problemi haline gelmiştir ve 
tıpta ve veterinerlikte kullanılan mevcut antibiyotiklerin hemen hepsine 
karşı dirençli olan şuşların varlığı gösterilmiştir. Yapılan çalışmalara göre 
özellikle tetrasiklin, makrolitler ve beta-laktam antibiyotiklere karşı direnç 
gelişmesinde bu ilaçların tıp dışında yaygın ve kontrolsüz kullanımın önemli 
rolü olduğu anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak ülkemizde hem çiftçilerin eğitimi 
hem de gerekli denetimlerin yapılması ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılar ve 
kontrolsüz antibiyotik satışı üzerinde önemle durulması gereken bir konu-
dur. Antibiyotik direnci yanında kanser ve alerjik hastalıkların görülme sık-
lığının eskiye oranla giderek artması da gıdalarla ilgili olası riskler içerisinde 
dikkati çeken diğer konular arasındadır. 

Bu panelin konusu olan genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) gıda gü-
venliği ve sağlık açısından yaygın şekilde tartışılan bir diğer faktördür, GDO 
üretimi ve GDO’lu gıdaların tüketilmesinin riski ile ilgili yazılı ve görsel 
medyada birçok haber yer almaktadır. Genel olarak bakılacak olursa GDO 
ile ilgili iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu konuda ileri sürülen olumlu gö-
rüşlere göre bu ürünlerin tarıma katkısı olduğu, açlığa bir çare sunabileceği, 
daha yüksek miktarda vitamin, mineral içeren besin elde etmenin mümkün 
olabileceği iddia edilmektedir. GDO karşıtı görüşlere göre; bu ürünlerin 
uzun dönemde sağlık açısından riskleri (alerjenler, antibiyotik direnci, en-
dokrin bozukluklar vb.) olabileceği, doğaya saygısızlık ve tohumda tekel-
leşme nedeni ile etik açıdan problem oluşturduğu, biyogüvenlik açısından 
konunun hukuksal bir boyutu olduğu ifade edilmektedir. Buradaki en önem-
li problemlerden birisinin de “etiket” konusu olduğu ve dünyada farklı uygu-
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lamalar olmakla birlikte tüketicilerin genel talebinin “bilgilendirilmek” yö-

nünde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de GDO içeren ürünlerin ya da 
GDO’lu yem ile beslenmiş hayvanlardan elde edilen ürünlerin etiketlerinde 
bu durumun açıkça belirtilme zorunluluğunun olması şu anda en çok tartışı-
lan konulardan birisi olmuştur. 

Sonuç olarak sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda 
ürünleri ise, sağlığımızı fazlası ile etkileyecek ve tehdit edebilecek etmenle-
rin başında gelmektedir. Dolayısı ile gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketi-
cinin mutlak talebidir ve tarladan-çatala, çiftlikten-sofraya güvenli gıdaya 
ulaşabilmek için atılması gereken önemli adımlar bulunmaktadır. Öncelikle 
konu ile ilgili toplumsal duyarlılığın arttırılması çok önemlidir. Ayrıca otori-
tenin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapması ve var olanların uygu-
lanmasında takipçi olması, iyi üretim tekniklerinin uygulanması, kontrol 
mekanizmalarının ciddiyetle işletilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve organik 
tarımın daha fazla desteklenmesi gerekmektedir.  

 

Kaynaklar: 
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Chemotherapy, 2004, 53, 28–52. 

4- McDermott PF et al., The food safety perspective of antibiotic resistance. 
Animal Biotechnology, 2006, 13:1, 71-84. 

5. Varzakas TH et al., Approaches in the risk assessment of genetically 
modified foods by the Hellenic Food Safety Authority, Food and Chemical 
Toxicology , 2007, 45, 530–542. 
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GDO Üretimi ve Tanısında Kullanılan Genetik Yöntem-

ler 
Şule Arı 
İstanbul Üniversitesi, Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (BİYOGEM) 

1970’lerden itibaren farklı türlere ait genetik materyalin laboratuvar koşul-
larında bir araya getirilmesine olanak veren “Genetik Mühendisliği-
Rekombinant DNA Teknolojisi”nin ortaya çıkmasını takiben virus, mikroor-
ganizma, bitki ve hayvan olmak üzere çeşitli canlı gruplarına başarıyla gen 
aktarımları yapılmaya başlanmış ve canlıların genetik özellikleri değiştirile-
bilir hale gelmiştir. Doğal yollarla bir araya gelemeyecek genetik kombinas-
yonları taşıyan canlılar Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO’lar), Re-
kombinant Organizmalar, Transgenik Organizmalar olarak adlandırılır. Re-
kombinant DNA teknolojisi alanındaki ilk gelişmeler 1973 yılında bakteri 
DNA’sının kesilip tekrar birleştirilmesi ve ilk bakteriyal klonlama ile hız ka-
zanmıştır. 1982’de insana ait insülinin bakteride üretimi gerçekleştirilmiştir. 
1983’de antibiyotiğe dirençli tütün bitkisinin geliştirilmesinin ardından, 
1994’de ilk transgenik gıda ürünü olan domates “Flavr Savr” FDA onayı al-
mış, 1996 yılında ise böceklere karşı dirençli ilk ticari pamuk, mısır, soyanın 
tarla ekimi yapılmıştır. GD bitkilerin üretim alanı 1996-2011 yılları arasında 
94 kat artmış, 2012’de 170.3 milyon hektara ulaşmıştır. Günümüzde re-
kombinant organizmaların kullanım alanları tarım-hayvancılık, tıp, çevre, 
kimya ve deterjan, vb. endüstriler olmak üzere büyük bir çeşitlilik göster-
mektedir. GD mikroorganizmalar, ağırlıkla başta diyabet, cücelik, kanser 
gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan tedavi edici proteinlerle deter-
jan, ilaç, kimya, gıda gibi değişik endüstrilerde kullanılan enzimler olmak 
üzere çeşitli proteinlerin endüstriyel ölçekte üretilmeleri için kullanılmakta-
dır. Bu teknolojinin hayvancılıktaki uygulamalarının temelini ise verim özel-
liklerinin geliştirilmesi, et, süt gibi hayvansal ürünlerde tedavi edici protein-
lerin üretilmesi oluşturmaktadır. Bitkilerde yapılan genetik değişikliklerin 
amaçları tarımsal özelliklerinin geliştirilmesi, hastalıklara dirençlilik, kurak-
lık, tuzluluk, asidite gibi olumsuz koşullara dayanıklılık olmak üzere çeşitlilik 
göstermektedir. Temel besin kaynağı olmaları nedeniyle, kökenleri farklı 
genlerin bitkilere aktarımı ile elde edilen “Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler-
GDB’ler”, diğer GDO’lardan daha fazla dikkat çekmekte, hatta GDO ifadesi 
doğrudan gıda maddesi olarak tüketilen bitkisel organizmalarla özdeş hale 
gelmiştir. 

Bitkilerde Genetik Değişim Yöntemleri:  

Bitkilerin genetik yapılarının değiştirilmesi için kullanılan yöntemler arasın-
da  ilk geliştirilen Agrobacterium sistemidir. 1980’lerde bir toprak bakterisi 
olan ve bitkilerde taç tümörü hastalığına neden olan Agrobacterium tu-
mefaciens’in bitki hücrelerine kendi DNA’sını aktarma özelliğine sahip oldu-
ğunun keşfi ile araştırıcılar, Agrobacterium tumefaciens’in bu özelliğini kul-
lanarak tumor oluşumundan sorumlu genleri istedikleri bir genle değiştire-
rek bitkilere gen aktarma çalışmalarını başlatmışlardır. Özellikle arpa, buğ-
day, mısır, pirinç gibi ekonomik olarak önemli ürün bitkilerine gen aktarımı 
için daha etkin çalışan polietilen glikol aracılı transfer, mikroinjeksiyon, pro-
toplast ve tüm hücre elektroporasyonu ile biyolistik (gen tabancası) gibi 
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“doğrudan gen aktarımı” yöntemleri geliştirilerek bu grup bitkilere ait 

GDO’lar da elde edilmiştir. Hangi yöntemle olursa olsun genomlarına yer-
leştirilen yeni gen ya da genleri taşıyan hücrelerden bitki rejenerasyonu ile 
genetiği değiştirilmiş bitkiler çoğaltılarak tohumları elde edilir. 

Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Analiz Yöntemleri 

Genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin (GDB’ler) karakteristik özellikleri olan 
genomlarında taşıdıkları yabancı genlerin (transgen) varlıklarından yararla-
nılarak GDB’ler tanımlanabilirler. Soya, mısır, pamuk ve diğer GDB’lerin ta-
nımlanmalarında yaygın olarak kullanılan iki bilimsel yöntem vardır. 
GDB’lerin tanısı ya doğrudan doğruya transgenler ve onlarla ilişkili DNA di-
zilerinin ya da transgenin protein ürününün moleküler düzeyde analiz edil-
mesiyle yapılır. Protein temelli yöntem olarak da adlandırılan ELISA yönte-
mi, yabancı genin ürettiği proteinin antijen-antikor birleşmesi esasına göre 
saptanmasına dayanır. ELISA yöntemi birçok protein arasında yabancı ge-
nin ürünü olan proteini saptar, miktarını belirler. Ancak GDB’lerin tanımla-
ması için özgün, hızlı ve güvenilir olması nedeniyle daha yaygın olarak DNA 
temelli yöntemler kullanılır. Gıda olarak tüketilen bitki dokuları ile bitkiler-
den hazırlanan işlenmiş gıda ürünlerinden izole edilen DNA molekülleri, bit-
kiye aktarılan yabancı gen ile birlikte bu genin bitkide protein üretebilmesi 
için gerekli olan kontrol dizileri de denen bakteri ve virus kökenli DNA par-
çaları içerir. DNA moleküllerinin taşıdığı yabancı gen ya da kontrol dizileri-
nin deney tüpünde birkaç saat içinde milyarlarca kopyasının çoğaltılmasını 
sağlayan “Polimeraz Zincir Reaksiyonu-PZR” DNA temelli yöntemlerin esa-
sını oluşturur. Yabancı DNA parçalarının çoğaltılabilmiş olması bitki mater-
yalinin GDO olduğunu işaret eder. PZR, GDB’lerin tanımlanması için Avrupa 
Birliğince onaylanmış ilk metottur. Ayrıca çoğalan DNA parçalarının zamana 
bağlı artışının izlenebildiği PZR (gerçek zamanlı PZR) yöntemi ile de 
GDO’ların taşıdığı yabancı genin, insan ve çevre sağlığı bakımından kabul 
edilebilir miktarlarda olup olmadığı belirlenebilmektedir. “Real-time PZR” de 
amplifikasyon sonucu oluşan ürün miktarı, reaksiyon boyunca orantılı ola-
rak artan floresan boya ve probların verdiği sinyalin izlenmesiyle gerçek 

zamanlı olarak belirlenir. Böylece başlangıçtaki DNA molekülünün sayısı ile 
doğru orantılı olarak DNA molekülleri kantitatif olarak belirlenmiş olur.  
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Tarımda Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Ekolojik, 

Sosyal ve Ekonomik Etkileri 
Tayfun Özkaya 
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 

GDO’lu tohumların çoğunluğu aslında biyo-yakıt yapmak üzere üretiliyorlar. 
Mısırdan metanol yapılıyor, arabalarda kullanılıyor. Bir depo biyo-yakıt elde 
etmek istiyorsanız bir insanın bir yıllık yiyeceği miktarda tarım ürünü kul-
lanmak zorundasınız.  

Ot öldürücü ilaçlara (herbisit) dayanıklılık gösteren uygulamalar tüm GDO 
ekiliş alanının % 82’sini kapsıyor.1 Ot öldürücü ilacı attığınız zaman ana bit-
ki de, ot da ölebilir. Ama ana bitkinin içine öyle bir gen katılıyor ki, herbisiti 
attığınız zaman ana bitki ayakta kalıyor, yabani otlar ölüyor. Bu insanlara 
çok güzel gibi görünüyor, fakat birçok sakıncaları var. Kanser oluşturuyor, 
toprağı öldürüyor, çevreyi bozuyorlar. Ayrıca bir süre sonra yabancı otlarda 
direnç geliştiği için daha yoğun herbisit kullanımı gerekiyor, ek olarak daha 
da zararlı herbisitler kullanılıyor. GDO’lu bu üründe kullanılan markalı her-
bisit, tohumu satan aynı şirkete ait. Amaç aynı zamanda herbisit satışını 
arttırmak. Yapılan bu iş, aslında ot öldürücülere dayanıklılık kazandırmak 
için yapılmaktadır. Bu ot öldürücüleri yine bu tohum firmaları satmaktadır. 
Yani ot öldürücülerini pazarlamaktadır. % 18 uygulama ise bazı böceklere 
dayanıklılık sağlıyor. Bt geni denilen ve bakteriden alınan bir gen bitkinin 
genetik yapısına katılıyor ve güya bunlar böceklere karşı bir korunma sağlı-
yor.  

Aşağıdaki grafiğin sol tarafında içlerinde GDO firmalarının da olduğu dün-
yanın en büyük 10 tohum firması, sağ tarafında ise dünyanın en büyük ta-
rım ilaçları satan 10 firması var. Bunların beşinin aynı firmalar olduğunu 
görüyorsunuz.  

GDO şirketleri üç yönden kazanıyorlar. Birincisi tohum fiyatları çok artıyor. 
GDO’lu tohum fiyatları muazzam bir artış gösteriyor. İkincisi kullandıkları ot 
öldürücü (herbisit) fiyatları arttı. Üçüncü bir nokta herbisit (uygun marka) 
kullanımı arttı. Firmanın ürettiği tohuma uygun herbisit kullanmadığınızda 
işe yaramıyor. Uygun marka herbisit kullanımı (etkin maddesi glyphosate) 
1994- 2005 arasında 15 kat arttı. Bunu üreten şirketler kârlarını anormal 
bir şekilde büyütüyorlar.2  

Peki, GDO’lu ürünler verimi artırıyor mu?  

Amerikan gıda ve ilaç kuruluşu FDA ve çevre koruma kuruluşu EPA’nın uz-
manı Sherman şunu söylüyor; “verimi artıran hiçbir GDO ürünü yok. Aynı 
şekilde susuzluğa dayanıklı, gübre kirlenmesini önleyici bir tek GDO’lu ürün 
yok”3. Ayrıca ABD Tarım Bakanlığı GDO’lu hiçbir ürünün verimi arttırmadı-
ğını açıklamıştır.4 GDO’lu ürünlerin tarım ilacı kullanımını azalttığı iddiası 
var. Büyük ölçüde herbisite direnci arttırmak üzere planlanan bir teknoloji 
nasıl olur da tarım ilacı kullanımını düşürür? Dr. Benbroock ABD Tarım Ba-
kanlığının 1996 ile 2004 arasındaki tarım ilacı kullanımı verileri üzerinde bir 
çalışma yürütmüştür. Bu dokuz yıllık dönemde GDO’lu soya, mısır, pamu-
ğun kabul edilmesi ile 122 milyon libre daha fazla tarım ilacının kullanıldığı-
nı ortaya koymuştur. Benbrook böcek öldürücülerde 16 milyon librelik kü-
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çük bir düşüşe karşılık, herbisit dayanıklılığı olan GDO ürünler nedeniyle 
138 milyon libre daha fazla herbisit kullanıldığını belirlemiştir.5 

Ayrıca etkin maddesi glyphosate denilen ot ilacına karşı 2000 yılından sonra 
yabancı otlar büyük bir direnç göstermeye başlamışlardır. Elimizde çok bü-
yük listeler var. 20’ye yakın otta hangi yıllarda, ne direnci olduğu raporlar-
da var.6 Üstelik Monsanto da açıklamalarında bunu kabul ediyor. Yani diyor 
ki “ot direnci vardır.” Hatta açıklamalarında tekrar sürüm yaparak otları al-
ma tavsiyesinde bulunuyor. Açıklamalarda bu işlemlerin yapılması gereken 
tarihler var. Ayrıca başka ot ilaçlarının da kullanılması öngörülüyor. Mesela 
2002 – 2005 arasında glyphosate’a ilaveten çok daha fazla zararlı olan ve 
etkin maddelerinin isimleri 2–4 D, atrazin, acetachlor, metalachlor/S-
metalachlor olan herbisitlerin de uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Mon-
santo 13 Eylül 2005’de yayınladığı basın bülteninde herhangi bir herbisit 
toleranslı ürününü eken çiftçilerin çimlenme öncesi roundup ot öldürücüsü 
yanında başka ot öldürücülerini de kullanmaları gerektiğini salık vermiştir.7 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2002- 2005 arasında mısırda atrazin kulla-

nımı % 12 artıyor. Gene mısırda gylphosate kullanımı da 5 kat artıyor 8 
Çünkü dayanıklılık ortaya çıkıyor. Evrim ile yabancı otlar kendilerini gelişti-
riyorlar. Bu dayanıklılık geliştiren bitkiler Arjantin’de, Brezilya’da her yerde 
ortaya çıktı. Dolayısıyla ilaç kullanımını azalması söz konusu değildir.  

 

7310 Firma Toplamı

1DLF-Trifolium A/S

2Sakata

2Dow AgroSciences

3Bayer Crop Science

4KWS AG

4Land O’lakes/Winfield
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Dünyada tohum ve tarım ilaçlarında tekelleşme

Kaynak: ETC Group,2011, Who Will Control the Green Economy, ETC Group Communiqué no: 107. 

http://www.etcgroup.org/content/who-will-control-green-economy-0
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Glyphosate’in başka daha zararlı tarım ilaçlarının yerini aldığı söyleniyordu. 

Bu da kesinlikle doğru değil. Hâlbuki agroekoloji bilimi ilaç kullanmadan, 
başka tekniklerle otların kontrol altına alınabileceğini söylüyor. Otların za-
rarlarını azaltmanın çok yolu vardır, en basit şekilde çapa yaparak yok edi-
lir. Herbisit kullanımı dışında diğer bütün yöntemler az veya çok işgücü kul-
lanımını gerektirmektedir. Dolayısıyla bu ilaçların girmesi işçinin çıkması ve 
tarımdaki şirketlerin daha da büyümesi anlamına geliyor. ABD, Brezilya’da 
dev tarım işletmeleri herbisiteri tercih ediyorlar. Bu ilaçların çeşitli kansero-
jen etkileri olduğu kesin. Glyphosate’in zararları konusunda epeyce bir ça-
lışma yapılmıştır. Friends of Earth tarafından hazırlanan bir eserde bu etki-
ler bir araya getirilmiştir.9 Şirketlerin göz ve cilt için düşük düzeyde tahriş 
dışında insan sağlığına bir zararı olmadığı iddialarına karşı bağımsız araş-
tırma bulguları değişik ülkelerde glyphosate’in en çok zehirlenme olaylarına 
yol açan ilaçların içinde olduğunu göstermektedir. Gene şirketlerin ilacın su 
ve toprakta çabucak inaktive olduğuna dair iddialara karşı araştırmalar top-
raklarda ve sedimentlerde çok dirençli olduğunu göstermektedir. Bunlara 
daha başka etkiler de eklenebilir. Eserde bunlar ayrıntılı olarak dokümante 
edilmiştir. 

Peki, neden GDO ekiliyor? Amerika’da, Brezilya’da, Arjantin’de hatta Hin-
distan’da… Sebep aslında şu: Büyük işletmeler işçiyi sevmiyor. İlacı sevi-
yorlar. Bir örnek verelim; Gustave Grobocopatel denilen bir işletme var. 
80.800 dekar büyüklüğünde bir işletme… Bu işletme sahibinin açıklamaları; 
GDO’lu olmayan soyadan daha fazla verim alındığı halde işçi tasarrufu ne-
deniyle GDO’lu herbisite dayanıklı soya ektikleri yönündedir. Çünkü işçi ye-
rine herbisit kullanyor. Hâlbuki yabancı otun zarar vermesini engelleyecek 
birçok agroekolojik yöntem var. Çapa bunlardan sadece birisidir. Ülkemizde 
yabancı ot dediğimiz şeyler yenmektedir.  

Acaba dünyayı besleyebilecek başka seçenekler var mı? Biz GDO’lara muh-
taç mıyız?  

“Entegre ürün yönetimi” (ICM) veya “entegre zararlı yönetimi” (IPM) deni-
len bir yöntemle pamukta veya başka ürünlerde hiç ilaç atmadan üretim 
yapmak mümkündür. Bunu kabaca böceği böceğe yedirmek diye tarif ede-
lim. Ancak bakteri veya kültürel önlemler gibi başka uygulamalar da var. 
Bu konuda yapılmış araştırmalar pamukta % 21 daha fazla verim alındığını 
gösteriyor.10 

Bir başka uygulama da çek-it teknolojisidir. (push-pull technology) Mısırlar-
da ekilen alanın dışına böcekleri çekici bir bitki yetiştiriyorsunuz, içine ise 
bu böceği ittirecek başka bitkiler yetiştiriyorsunuz.  

58 ülkeden 400 uzmanın yaptığı Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nın 
desteklediği 600 sayfalık büyük bir rapor bulunmaktadır.11 Raporun hazır-
lanması dört yıl sürüyor ve 2008’de tamamlanıyor. Çözüm olarak şunu gös-
teriyorlar: “ekolojik, düşük girdili, düşük masraflı tarım yöntemleri açlıkla 
mücadele için en iyi yöntemdir.” “GDO ürünleri açlık ve yoksullukla müca-
delede çok az bir potansiyel gösteriyor”. Çalışmanın başında GDO şirketleri 
bu raporu destekliyorlardı, bu raporun kendi isteklerini söylemeyeceği anla-
şıldığında hepsi bu çalışmadan ayrıldılar. 



16 

 

Kaynaklar: 

1. James C. 2008, ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-
biotech Applications)  

2. Friends of the Earth, 2009, Who Benefits the GM Crops-Feeding the Bio-
tech Giants, not the Worlds Poor, Amsterdam, 
(http://www.foei.org/en/resources/publications/food-
sovereignty/2009/gmcrops2009full.pdf) 

3. Dog Gurian Sherman, 2009, Failure to Yield, Evaluating the Performance 
of Genetically Enginered Crops, Union of Concerned Scientist, 
http://tiny.cc/eqZTS 

4. Fernandez-Cornejo, J. and D. Schimmelpfennig, February 2004. Have 
Seed Industry Changes Affected Research Effort? USDA’s Economic Rese-
arch Service, Amber Waves,:14-19. 

5. C. Benbrook, 2004, Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in 
the United States: the First Nine Years, BioTech InfoNet, Technical Paper 
no:7, Oct. 2004,. http://www.biotech-info.net/Full_version_first_nine.pdf 

6. Friends of the Earth, 2009, Who Benefits the GM Crops-Feeding the Bio-
tech Giants, not the Worlds Poor, Amsderdam, 
(http://www.foei.org/en/resources/publications/food-
sovereignty/2009/gmcrops2009full.pdf) s.21-22. 

7. Monsanto, 13 Eylül 2005, Investigation Confirms Case of Glyphosate-
Resistant Palmer Pigweed in Georgia, Monsanto pres release. 

8. Friends of the Earth,2009, age,s.25. 

9. David Buffin ve Topsy Jewell, 2001, Health and Environmental Impacts 
of Glyphosate: The Implications of Increased Use of Glyphosate in Associa-
tion with Genetically Modified Crops, Friends of The Earth, 

10. Grain, 2007, “Bt cotton the facts behind the hype” Seedling içinde, Ja-
nuary,2007, http://www.grain.org/seedling/?id=457 

11. UNDP, FAO, UNEP, UNESCO, World Bank, WHO, GEF, 2009, Internatio-
nal  Assesment of Agricultural Knowledge, Science and  Technology for De-
velopment, Washington, http://www.agassessment.org/ 

http://www.foei.org/en/resources/publications/food-sovereignty/2009/gmcrops2009full.pdf
http://www.foei.org/en/resources/publications/food-sovereignty/2009/gmcrops2009full.pdf


17 

 

Türkiye’de GDO Mevzuatı 
Arzu Ünal 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Biyoteknoloji 
Araştırma Merkezi, Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Genetik Kaynaklar Birim 
Başkanı 
Türkiye’de GDO Mevzuat çalışmaları 14 Mayıs 1998 tarihinde “Transgenik 
Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat” ile başlamış; 26 Ekim 
2009 tarihli “Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar 
ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yö-
netmelik” ile devam etmiş ve 18 Mart 2010 tarihinde TBMM’de kabul edilen 
“Biyogüvenlik Kanunu” ile Biyogüvenlik uygulamalarına geçilmiştir. 

BM Cartagena Biyogüvenlik Protokolü, AB Müktesebatı ve ülkemizin duru-
mu ve ihtiyaçları da dikkate alınarak hazırlanan Biyogüvenlik Kanunu 26 
Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de 5977 sayılı kanun olarak 
yayımlanmıştır. Kanunun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 
yönetmelikler (“Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esasla-
rına Dair Yönetmelik”,“Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünle-
rine Dair Yönetmelik”) 13 Ağustos 2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Biyogüvenlik Kanunu’nun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçeve-
sinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değişti-
rilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, 
insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüvenlik sisteminin kurulması 
ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve izlenmesi 
ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.  

Kanun’da GDO ve ürünleri ile ilgili; araştırma, geliştirme, piyasaya sürme, 
izleme, kullanma, ithalat, ihracat, nakil, taşıma, saklama, paketleme, eti-
ketleme, depolama, risk değerlendirme, sosyo-ekonomik değerlendirme ve 
risk yönetimine dair hükümler yer almakta olup, kanuna göre ülkemizde 
genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvan üretimi yasaktır. 
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6. Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Semp-
ozyumu: Klinik Farmakolojinin Hastane Hizmeti 
ve Araştırma Uygulamaları 
[04.11.2013, SALON A, 14:00-17:00] 

WHO/IUPHAR/CIOMS Tarafından Yayınlanan “Araş-

tırma, Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Klinik Farmako-

loji” Başlıklı Manifesto ve Ülkemizdeki Durum 
Ayşe Gelal 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), klinik farmakoloji disiplinini tanımlamak, ilaç-
ların etkili ve güvenli kullanımında klinik farmakologların rolünü vurgula-
mak amacıyla klinik farmakoloji alanında uzman bir grup tarafından rapor 

hazırlanmasını desteklemiş ve 1970 yılında yayınlanan  bu rapor  uzun yıl-
lar klinik farmakoloji  için altın standart olarak kabul edilmiştir. Ancak son 
10 yıldır veya daha uzun süredir bu raporun güncellenmesi gerektiği ihtiya-
cı ortaya çıkmıştır. DSÖ, International Union of Basic and Clinical Pharma-
cology (IUPHAR) ve Council for International Organizations of Medical Sci-
ences (CIOMS) işbirliği ile 3-4 yıllık bir çalışma sonucunda güncellenerek 
Ekim-2012’de yayınlanmıştır. 

Bu raporda, klinik farmakolojinin, sağlık hizmeti, araştırma ve eğitimdeki 
yerinin yanı sıra, endüstriyle ve sağlık otoritesi ile olan bağlantısı ele alın-
mıştır. Klinik farmakologların öncelikli amacının daha iyi ilaçlar geliştirerek 
ve ilaçların daha güvenli, etkili kullanımlarını artırarak hastalara sunulan 
sağlık hizmeti kalitesini doğrudan ya da dolaylı olarak iyileştirmek olduğu 
vurgulanmıştır. 

Bu raporun, klinik farmakoloji alanında uzmanlaşmak isteyen ya da 
DSÖ’nün Akılcı İlaç Kullanım (AİK) politikasında örneklendiği şekilde, ilaç 
tedavisini geliştirmeyi, güvenli ve daha etkili hale getirmeyi özel olarak ilke 
edinen genç hekimler başta olmak üzere pek çok kişiye yardımcı olacağı 
umulmaktadır. Bununla birlikte, rapor esas olarak sağlık bakanları, hükü-
met başkanları gibi çeşitli kuruluşlarda karar verici pozisyondaki kişiler baş-
ta olmak üzere; birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan 
idarecilere, üst düzey yöneticilere ve ilaç firmalarındaki yöneticilere de hi-
tap etmektedir. Bu çalışma sonucunda klinik farmakoloji alanında uzman-
laşmanın topluma sunulan sağlık hizmeti kalitesini artıracağı gerçeğinin 
yetkili kişilerce farkına varılması umulmaktadır. 
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Sağlık Bakanlığı'nın Farmakolojiden Beklentileri 
Hakkı Gürsöz 
Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkan Yardımcısı 

Ülkemiz sağlık sistemi 10 yılı aşkın bir süredir önemli bir değişimden geçi-

yor. Sağlık hizmet sunumundan sağlık finansmanına, sağlık bilgi sistemle-
rinden sağlığın geliştirilmesine kadar birçok alanda önemli reformlar hayata 
geçirildi ya da geçirilmekte.  

Buna ilave olarak son 2 yıldır Sağlık Bakanlığında yeniden yapılanma süreci 
başladı ve kurumsal yapılarda da önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandı. 
İlaç ve eczacılık sektörü de bu değişimden büyük ölçüde etkilendi. En başta 
uzun yıllardır planlaması yapılan düzenleyici ve denetleyici yapı, “ulusal 
otorite” kurularak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) adı altında 
faaliyetlerine başladı. 

Kurumun kanunla belirlenen görevleri arasında ilaçlar, ilaç üretiminde kul-
lanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi 
maddeler, tıbbî cihazlar, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler, 
homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme 
yapmak bulunmaktadır.  

Görev tanımından da görüleceği üzere bu Kanun TİTCK’ya birey ve halk 
sağlığı açışından hayati öneme haiz görev ve sorumluluklar yüklemiştir. El-
bette bu sorumluluğu yerine getirebilmenin temel şartı gerekli insan kay-
nağına sahip olmaktır. Bu noktada farmakoloji uzmanlığına ve uzmanlarına 
duyulan ihtiyaç daha belirgin hale gelmiştir. Özellikle akılcı ilaç kullanımı, 
temel ve klinik ilaç araştırmaları, farmakovijilans, farmakoepidemiyoloji, 
ilaç analizleri gibi alanlarda farmakoloji uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Halen Kurum bünyesinde çalışan farmakoloji uzmanı hekimlerimiz olmakla 
beraber sayıları çok yetersizdir. Son 2 yıldır devlet hizmet yükümlülüğü 
kapsamında TİTCK’ya kadro ihdas edilerek hekimlerin Kurumda çalışması 
sağlanmaktadır. Yine çalışanlarımız bu alanda doktora yapmaya teşvik 
edilmektedir. 

Elbette farmakoloji uzmanlarımızın katkıları TİTCK ile sınırlı olmayacaktır. 
Bunun dışında Bakanlığımızın merkez ve taşra birimlerinde, özellikle hasta-
nelerimizde ve il sağlık müdürlüklerimizde de istihdam alanları mevcuttur. 

Bu noktada 2 temel soru/sorun karşımıza çıkmaktadır: 

I- Bu uzmanların mezuniyet sonrası çalışma hayatlarında eğitimlerine 

ve alt yapılarına uygun işlerde çalışıp çalışmadıkları,  

II- Bu arkadaşlarımızın uzmanlık eğitimleri süresince Bakanlıkça (ya 

da diğer paydaşlarca) ihtiyaç duyulan belli spesifik alanlarda 

(ör: akılcı ilaç kullanımı, klinik araştırmalar vb.) eğitim alıp 

almadıkları. 

İnsan kaynağımızı daha etkin ve verimli kullanmak için başta Sağlık Bakan-
lığı, YÖK, Üniversiteler, uzmanlık dernekleri ve ilaç sektörü olmak üzere 
tüm paydaşların işbirliği gerekmektedir. Bunu sağladığımız gün farmakoloji 
uzmanlığı sağlık sistemi içerisinde hak ettiği yeri ve değeri bulacaktır.  
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İlaç Sektörünün Klinik Farmakolojiden Beklentileri 
Sedat Altuğ 
Lilly İlaç 

Klinik farmakoloji ilaçların, özellikle yeni geliştirilenlerin, gönüllü hasta veya 

sağlam kişiler üzerinde onların özgür iradelerine ve haklarına azami saygı 
göstererek yanlılıktan arınmış bir biçimde objektif ölçme yöntemleri ve 
inandırıcı istatistiksel değerlendirme yaklaşımı kullanılarak denenmesi veya 
araştırılması ile uğraşan farmakoloji ağırlıklı multidisipline bir bilim dalıdır 
(1). İlaç sanayii; beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu, bes-
leyici ve tanı aracı olarak kullanılan, kimyasal, bitkisel, hayvansal ve biyol-
jik maddeleri, farmasötik teknolojiye uygun olarak ve bilimsel standartlara 
göre, belirli dozlarda basit veya birleşik olarak farmasötik şekil haline geti-
ren ve seri halde üreterek, tıp ve tedavinin hizmetine sunan bir sanayi dalı-
dır (2). Bu iki tanıma bakıldığı zaman klinik farmakolojinin ve ilaç sanayiinin 
ne kadar iç içe olduğu anlaşılmaktadır.  

Son yıllara kadar  klinik farmakoloji ve ilaç sanayi ilişkisi daha çok danış-
manlık bazında olmuştur. Ancak üniversitelerdeki kadro sorunu farmakoloji 
uzmanlarını son yıllarda istihdam için farklı arayışlara yönlendirmiştir ve ilaç 
sanayinin asıl klinik farmakoloji uzmanları ile tanışması bu sayede olmuş-

tur. Yine son 20 yılda Türkiye’nin uluslararası klinik çalışmalarda artan payı 
klinik farmakoloji ile ilaç sektörünü (ilaç sanayii ve klinik araştırma kuruluş-
ları) daha yakınlaştırmıştır. Aslında farmakoloji uzmanları; gerek ilaç bilgi-
sine olan hakimiyetleri gerekse bilimsel metodolojiye olan yakınlıklarıyla 
ilaç sektöründe istihdam için en uygun adaylardır. Farmakoloji uzmanları da 
artık üniversite dışında çalışmaya eskisine göre daha sıcak bakmaktadırlar. 
Fakat bütün bunlara rağmen günümüzde ilaç sektöründe yaklaşık 50 far-
makoloji uzmanı görev yapmaktadır (3).  

İlaç sektörünün özellikle klinik farmakolojinin başlıca ilgi alanları olan; akılcı 
ilaç kullanımı farmakovijilans, özel hasta gruplarında ilaç kullanımı, ilaç et-
kileşimleri, klinik ilaç araştırmaları, farmakoekonomi, farmakogenetik, far-
makoepidemiyoloji konularında tam donanımlı olarak yetişmiş klinik farma-
kologlara hem danışman olarak hem de bünyesinde ihtiyaç duymaktadır. 
Farmakoloji uzmanlık eğitiminde klasik farmakoloji eğitiminin yanında özel 
sektöründe ihtiyaçlarına uygun değişimlere ihtiyaç vardır. İlaç sektörü ile 
farmakoloji anabilim dallarının işbirliği süreçleri daha da arttırılmalıdır.  
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Continuous Professional Education Programs for Vari-

ous Participants Cooperating in Clinical Drug Deve-

lopment: The Pharma Train Educational Concept 
Sandor Kerpel Fronius 
Semmelweis University, Faculty of Medicine Dept. of Pharmacology and 
Pharmacotherapy, Budapest, Hungary  
The development of effective, safe and affordable medicinal products is one 
of the basic requirements for a successful healthcare system. Participation 
in global clinical drug trials of innovative agents as well as the need for lo-
cal production and evaluation of follow-on generic and biosimilar medici-
nes, especially of added-value products, necessitates the intensive training 

of local experts working either in the pharmaceutical industry or at the cli-
nical investigation sites. Clinical pharmacologists need broader education in 
medicine development emphasizing modern methods for working with bio-
logical agents. In Hungary for participating in early clinical discovery pha-
ses of drug development the clinical pharmacology board examination is 
required. Recently the curriculum for training specialists in medicines deve-
lopment (pharmaceutical medicines) working primarily in the pharmaceuti-
cal industry and regulatory agencies was harmonized in Europe within the 
framework of the Innovative Medicine Initiative-PharmaTrain (IMI-PhT) 
program. It is planned to establish a professional degree “Specialist in Me-
dicine Development” based on the PhT course and additional 4 years of 
workplace training. The PhT modular training program leading to clearly 
defined learning outcomes is now extended globally. As part of this project 
a regional university training network, the Cooperative European Medicine 
Development Course (CEMDC), was organized to provide jointly education 
for the experts working in Central-Eastern Europe. The Gazi University, An-
kara is a member of this cooperation. Finally, several universities offer now 
specialized trainings also for other professionals participating in clinical 
drug development such as clinical investigators, clinical research assistants 
(CRAs), and study nurses.    
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Bir Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinde 

Klinik Farmakoloji Uygulamaları 
Esra Küsdül Sağlam 
Üsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Hastanesi 

Üsküdar Üniversitesi NP Istanbul Hastanesi, 60 yatak kapasiteli bir nöropsi-
kiyatri hastanesidir.  

Psikiyatri hastalarının ancak %50-60 kadarı tedaviye cevap verir. Psikiyat-
ride kullanılan antidepresan ve antipsikotik ilaçların farmakokinetiğine ba-

kıldığında, bu ilaçların metabolizmasının sitokrom P450 (CYP) enzimlerin, 
genotipik ve fenotipik farklılıklarından çok etkilendiği ve buna bağlı olarakta 
ilaç kan düzeylerinin bireyler arasında önemli farklılıklar gösterdiği bilimsel 
bir gerçektir. NP İstanbul hastanesinde 60 santral sinir sistemi üzerine etkili 
ilaç için TDM (Therapeutic Drug Monitoring (tedavi edici ilaç izlemi)) uygu-
laması yapılmaktadır. Bu işlem için literature göre hassasiyet oranı çok 
yüksek olan Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LLC-MS/MS ) ci-
hazı kullanılmaktadır.  

Hastanemizde yatmakta olan tüm hastaların tedavilerine başlandıktan 5 
yarı ömür sonra, rutin olarak ilaç kan düzeyleri ölçülmekte ve TDM hastalar 
yattığı sürece haftada 1 kez olarak devam etmektedir. TDM’de plazma se-
viyesi terapötik aralığın dışında kalan hastalara farmakogenetik testler ya-
pılmaktadır.  Hastanemiz psikiyatri ağırlıklı bir hastane olduğundan daha 
çok psikiyatrik ilaçların metabolizmasında rol oynayan CYP1A2, CYP3A4, 
CYP2D6, CYP2C9 ve CYP2C19 enzimleri için farmakokinetik genotipleme ve 

5HTT reseptörü için farmakodinamik genotipleme yapılmaktadır. Gelen ge-
netik test sonuçları klinik farmakolog tarafından raporlanmakta ve, gerekli 
görüldüğünde hastanın tedavisi yeniden düzenlenmektedir. Hastanın TDM 
sonuçları ve farmakogenetik sonuçları uyumsuz ise 3 enzim için (CYP1A2, 
CYP3A4, CYP2D6 ) farmakoloji laboratuarında Liquid Chromatography–Mass 
Spectrometry cihazı kullanılarak fenotipleme yapılmaktadır. CYP2C9 ve 
CYP2C19 enzimlerinin fenotiplemelerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıklar 
tamamlanmak üzeredir.  

Ayaktan tedavi gören, tedaviye dirençli hastalar için hastanemizde Psikiyat-
rik Ilaç Polikliniği (PİP) oluşturulmuştur. Bu polikliniğe,  

•  Psikiyatrik tedaviye cevap vermeyen hastalar 

•  Psikiyatrik tedavi sırasında şiddetlenmiş yan etki gösteren hastalar 

•  Psikiyatrik tedavi sırasında toksik belirtiler gösteren hastalar 

•  Psikiyatrik ilaç tedavisi alan, 65 yaşın üzeri hastalar 

•  Psikiyatrik ilaç tedavisi alan, 16 yaş altı, çocuk hastalar 

•  Psikiyatrik ilaç tedavisi alan hamileler 

•  Psikiyatrik ilaç tedavisi alan ve eşlik eden diğer kronik hastalıkları (kalp    

    hastalığı, yüksek tansiyon, şeker vb.) olan hastalar. 

•  Psikiyatrik ilaç tedavisi alan ve bunların dışında ilaç kullanan hastalar. 

kabul edilerek gerekli TDM, fenotipleme ve genotipleme sonuçları, hastanın 
eşlik eden hastalıkları, kullandığı diğer ilaçlar, fizyolojik fonksiyonlarını gös-
teren testlerini değerlendirildikten sonra, hastanın tedavisi ile ilgili kapsamlı 
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bir rapor hazırlanmakta ve hasta bu konuda bilgilendirildikten sonra raporu 
ile birlikte ilgili klinisyenine yönlendirilmektedir.  

Hastanemizde klinik farmakoloji olarak bundan sonraki amacımız, aynen 
TDM’de olduğu gibi farmakogenetik çalışmaları, her yatan hastaya rutin uy-
gulamada yaparak, tedavimize uygun ilaç, uygun doz, en az yan etki ile 
başlamak, hastalarımızın farmakoterapiden en yüksek oranda faydalanma-
larını sağlamaktır. 
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Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmako-
loji Kongresi  

Açılış Konferansı 
[04.11.2013, SALON A, 18:30-19:30] 

Ulusal Hedefler Doğrultusunda TÜBİTAK: Araştırma ve 

Bilim İnsanı Desteklerinde Yenilikler 
M. Necati Demir 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı (Bilim ve Toplum Destek Programları, Araştır-
ma Destek Programları Başkanlığı, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlı-
ğı) 

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi kuşkusuz ki bilim ve teknoloji ala-
nında elde edeceğimiz ilerlemeler ile yakından ilgilidir. Son 10 yıl içerisinde 
araştırma ve geliştirme (Ar Ge) harcamalarındaki artış hızında dünya gene-
linde ikinci sıraya yükselen ülkemiz, araştırmacılarına sağladığı destekler 
açısından eşine az rastlanır bir dönemden geçmektedir. Bu alanın önemli 
aktörlerinden birisi olan TÜBİTAK geliştirdiği yeni programları ile Ar Ge faa-
liyetlerine ve bilim insanlarına çok önemli destekler sunmaktadır. “Bu des-
teklerin ne kadar farkındayız?” sorusu bu konferansın gerçekleştirilmesinin 
ana nedenini oluşturmaktadır.  

Bilindiği üzere Sağlık alanı geleceği şekillendirecek en önemli alanlardan bir 
tanesidir. Bu alanın Türkiye’deki geleceğine Ar-Ge ayağında destek olmak, 
TÜBİTAK’ ın önümüzdeki dönem hedefleri arasında yer almaktadır. Bu 
amaçla yapılan çalışmalar sonucunda, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 
(BTYK) 25. toplantısında “Sağlık alanı” Türkiye’nin ivme kazanması gereken 
öncelikli alanlarından birisi olarak belirlenmiştir. Bu yıl içerisinde aralarında 
ilaç, aşı, tanı kitleri, tıbbi cihazlar vb. önemli konu başlıklarında çıkılan çok 
sayıda hedef odaklı çağrıya beklenenin oldukça üzerinde proje önerisinin 
sunulması bu alanda önemli bir potansiyelimiz olduğunun göstergesi olmuş-
tur. Önümüzdeki dönemde de sağlık alanında hem üniversite hem de özel 
sektör ayağında benzer ve yeni çağrılarla projelerin desteklenmesine de-
vam edilecektir.  

Ülkemizde Ar Ge alanında araştırmacı sayısı gün geçtikçe artmakla birlikte 
ne yazık ki olması gerekenin oldukça gerisindedir. Sağlık alanında da öğre-
tim üyelerimizin eğitim ve hizmet faaliyetlerine daha fazla vakit ayırmak 
zorunda kalmaları araştırma çalışmalarının önünde önemli bir engel oluş-
turmaktadır. Bununla birlikte, TÜBİTAK’ da son dönemde yaşanan önemli 
süreç değişiklikleri ile birlikte araştırmacılara sunulan destek imkanlarının 
yeterince bilinmemesi de araştırmaya yönelmeyi sınırlı kılan bir diğer ger-
çektir.  

Bu konferans ile amaçlanan; Ulusal hedefler doğrultusunda, TÜBİTAK tara-
fından yürütülen mevcut ve yeni destek mekanizmalarının tanıtılması, sü-
reçlerin araştırmacılarımızla paylaşılması ve Farmakoloji alanında TÜBİTAK 
destekli araştırma projesi sayısının artmasının teşvik edilmesidir.  

Kongreye katılan tüm bilim insanlarımızın önümüzdeki dönemde TÜBİTAK 
destekli en az bir araştırma projesinde görev alması dileğimle. 
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Konferans 
[05.11.2013, SALON A, 09:00-09:45] 

Diabetes and Hypertension: Protecting the Cerebro-

vasculature 
Adviye Ergül 
Georgia Regents University Department of Physiology, Georgia, USA 

Vascular protection is traditionally defined as enhancement of endothelial 
function to prevent vascular smooth muscle cell proliferation, inflammation, 
thrombosis and endothelial apoptosis 1. However, it is increasingly recogni-
zed that vascular protection also involves preservation of endothelial bar-
rier function and structural integrity 2. Any strategy proven to reduce the 
incidence of fatal and nonfatal vascular events can be considered “vascular 
protective”; however, this designation has been reserved for agents with 
direct beneficial effects on the vascular endothelium, often beyond their 
primary pharmacologic action 3. While vasculoprotection strategies have 
been more extensively studied in the heart and peripheral circulation, the 
impact of vasculoprotective agents on the prevention and treatment of ce-
rebrovascular events remains unresolved. In this regard, diabetes and hy-
pertension are utmost importance as they target the microvasculature and 
increase the risk and severity of cerebrovascular events such stroke and 
vascular cognitive impairment. Here, we briefly review our work on vascu-
lar protection strategies in experimental models of hypertension and diabe-
tes and compare to healthy controls, especially in the context of acute isc-
hemic stroke. 

In a series of studies, we have shown that diabetes causes increased, yet 
dysfunctional neovascularization in the cerebrovasculature 4, 5. We reported 
increased vascular density in the brain parenchyma; however, this aug-
mented angiogenesis was associated with poor vessel wall maturity as indi-
cated by reduced pericytes and increased non-perfused vessels and per-
meability. We recently reported that glycemic control prevents this dys-
functional cerebral neovascularization in diabetes, suggesting that glycemic 
control is an effective vascular protective strategy 4.  

Our studies with the angiotensin II Type 1 (AT1) receptor antagonist, can-
desartan, for the past decade has convinced us of the importance of angio-
tensin signaling in mediating vascular protection and restoration after stro-
ke. In the acute phase of stroke, single dose administration of candesartan 
is vasculoprotective as it decreases edema and bleeding after stroke and 
induces a state of repair in the long-term 6. We reported an increase in the 
expression of brain derived neurotrophic factor (BDNF) via the AT2 recep-
tor, as the main contributor to the proangiogenic effects of AT1 blockade in 
the brain 7. However, in hypertensive and diabetic animals, these respon-
ses are different.  Candesartan fails to provide vasculoprotection and imp-
rove outcome in experimental diabetes, whereas atorvastatin does 8. In 
hypertension, low doses of candesartan provides neurovascular protection 
after stroke whereas high dose does not  suggesting that acute stroke inc-
reases the sensitivity to blood pressure lowering, which, in turn, increases 
the likelihood of overshooting 9. In another study, we examined the effects 
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of acute manipulation of potential targets for vascular protection (i.e., 

NFkB, peroxynitrite, and matrix metalloproteinases) on vascular injury and 
functional outcome after stroke. Multiple disease and drug interactions no-
ted in this study strongly suggested that these treatments have differential 
effects on control and diabetic animals 10. This is not surprising given that 
diabetes mediates pathological neovascularization of the brain which is 
characterized by immature and leaky microvessels 4, 5.   

From recovery perspective, we found that in hypertension and diabetes, 
the restorative response to increase BDNF is diminished and shifted 
towards proBDNF, which can activate the apoptotic pathway and contribute 
to poor recovery. Our data has shown that VEGF signaling and AT2 recep-
tor expression are dramatically impacted by diabetes and hypertension. 
Our recent studies showed that stroke injury stimulates reparative angio-
genesis in otherwise healthy animals, while it causes vasoregression in dia-
betic stroke and glycemic control in the recovery phase restores reparative 
response 11. 

In conclusion, glycemic and blood pressure control remain to be effective 
vascular protection strategies. Studies with angiotensin receptor blockers 
suggest that AT2 agonists may be the next line of vascular protective 
agents but caution is exercised as therapeutic targets for cerebrovascular 
protection may differ in disease states. 
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Konferans 
[05.11.2013, SALON A, 09:45-10:30] 

Molecular Mechanisms Underlying the Activation of 

eNOS 
Ingrid Fleming 
Institute for Vascular Signalling, Centre for Molecular Medicine, Goethe 
University, Frankfurt am Main, Germany 

Endothelial cells situated at the interface between blood and the vessel wall 
play a crucial role in controlling vascular tone and homeostasis, particularly 
in determining the expression of pro- and anti-atherosclerotic genes. Many 
of these effects are mediated by changes in the generation and release of 
the vasodilator nitric oxide (NO) in response to hemodynamic stimuli exer-
ted on the luminal surface of endothelial cells by the streaming blood 
(shear stress) and the cyclic strain of the vascular wall. The endothelial NO 
synthase (eNOS) is activated in response to fluid shear stress and nume-
rous agonists via cellular events such as; increased intracellular Ca2+, inte-
raction with substrate and co-factors as well as adaptor and regulatory pro-
teins, protein phosphorylation and through shuttling between distinct sub-
cellular domains.1 Dysregulation of these processes leads to attenuated 
eNOS activity and reduced NO output which is a characteristic feature of 
numerous patho-physiological disorders such as diabetes and atherosclero-
sis.  

The eNOS signalosome is perhaps the best characterized of the three NOS 
isoforms since it has been clear for quite a few years that the association 
with CaM and caveolin (Cav) has profound effects on the intracellular local-
ization and activity of eNOS and that the phosphorylation of the enzyme 
can be modulated by a series of kinases and phosphatases. eNOS can be 
phosphorylated on serine, threonine and tyrosine residues, findings which 
highlight the potential role of phosphorylation in regulating eNOS activity. 
There are numerous putative phosphorylation sites but most is known 
about the functional consequences of phosphorylation of a serine residue 
(human eNOS sequence: Ser1177: bovine Ser1179)2 in the reductase do-
main and a threonine residue (human eNOS sequence Thr495: bovine 
Thr497) within the CaM-binding domain.3 The tyrosine phosphorylation of 
eNOS is also of current interest as the proline-rich tyrosine kinase (PYK2) 

phosphorylates the enzyme in the FMN binding domain on Tyr657.4 Intri-
guingly, the consequence of tyrosine phosphorylation on this site was that 
NO production was attenuated. Mutation of Tyr657 also resulted in the 
complete loss of the ability of the enzyme to generate NO, O2

- or citrulline 
indicating that the site must have a direct negative regulatory function.  

A number of physiologically relevant stimuli lead to the activation of PYK2 
in endothelial cells, including insulin,4 angiotensin II5 and oxidative stress.6 
Moreover, at least in human umbilical vein endothelial cells the expression 
of the kinase is unstable and levels are rapidly downregulated in culture,4 
an observation which may account for the early reports that the tyrosine 
phosphorylation of eNOS was previously considered to be convincing only 
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in primary cultures of endothelial cells. The link to insulin is interesting and 

may explain some of the controversial reports on the ability of the hormone 
to activate eNOS. For example, while insulin has been reported to elicit 
vasodilatation in vivo, several groups have repeatedly failed to detect the 
activation of eNOS and an increase endothelial cyclic GMP levels or relaxa-
tion in freshly isolated arteries.7,8 This is despite the fact that insulin stimu-
lates the rapid phosphorylation of Akt as well as eNOS on Ser1177. Given 
that the phosphorylation of Tyr657 inhibits eNOS activity it is tempting to 
hypothesize that the insulin-induced activation of PYK2 and tyrosine phos-
phorylation of Tyr657 may functionally antagonize the effects of the 
Ser1177 phosphorylation. Indeed, the siRNA-mediated downregulation of 
PYK2 has been shown to render eNOS sensitive to insulin.4 The phosphory-
lation of eNOS on Tyr657 in endothelial cells stimulated in vitro with angio-
tensin II or in animals given angiotensin II over 3 weeks increased signifi-
cantly and correlated with endothelial dysfunction.9 At least in vivo the lat-
er phenomenon could be linked to the activation of Nox2 and was not ob-
served in Nox2 knockout mice. 
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Panel: Damarlarda İşlevsel Bozukluklar ve Far-
makolojik Yaklaşımlar  
 [05.11.2013, SALON A, 11:00-12:30] 

İşlevsel Damar Bozukluklarında Biyobelirteçler Pato-

lojiyi Yansıtıyor mu? 
Emine Demirel Yılmaz 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

Kalp ve damar hastalıkları dünyada ölüm nedenleri arasında en ön sırada 
yer almaktadır. Bu hastalıkların büyük bölümünü damar patolojileri oluş-
turmaktadır. Damar hastalıklarında, yapısal bozukluklardan çok önce, işlev-
sel bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Damarın işlevsel yetersizliği dediğimiz, 
kasılma ve gevşeme işlevlerinde düzensizlikler, temel olarak damar iç yü-
zünü döşeyen endotel hücrelerinin hasarına bağlanmaktadır. Endotel hücre-
leri fizyolojik koşullarda, damar düz kası ve kan hüclerinin işlevlerini düzen-
lemektedir. Hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi-
ler, dolaşım şoku ve iskemi-anoksi gibi patolojik durumlarda ise, endotel ilk 
etkilenen ve hasarlanan hücre konumundadır. Endotel hasarı “sonun baş-
langıcı” diyebileceğimiz, o damarın beslediği organda parankim hasarını 
oluşturan süreçlerin, kaynağını oluşturur. Endotel hücreleri bu önemli ko-
numunu, sentezleyip salıverdiği pek çok aktif madde ile sağlamaktadır. 
Bunların içinde, Nitrik Oksit’in (NO) özel bir yeri vardır. Hem dinlenim du-
rumunda hem de fiziksel ve kimyasal uyarılarla salıverilen NO’in, endotel 
hücresinin işlevsel bütünlüğünü yansıtan bir madde olduğu, düşünülmekte-
dir.  

Damar patolojilerinin hemen hemen tümünde, bir bağışıklık cevabı ve da-
mar dokusunda yangı (iltihap) söz konusudur. Endotel hasarı; birincil pato-
lojik etkenle birlikte, bu yangıya da bağlanmaktadır. Bu koşullar altında, 
süperoksit radikali (O2

-.) üretimi sonucu, “oksidatif stress” söz konusudur. 
Aynı zamanda, yangıya bağlı olarak indüklenen NOS aracılığıyla NO de, 
üretilmektedir. NO ile O2

-. etkileşimi sonucu oluşan radikaller, “nitrozatif 
stress”e yol açmaktadır. NO ve O2

-.’in kritik derişimleri ile; oluşan ürünler 
ve “stresin” şiddeti değişebilmektedir. Oksidatif ya da nitrozatif stress, en-
dotel hücrelerinde doğrudan işlevsel ve yapısal hasar oluşturabildiği gibi, 
endoteli olumsuz etkileyen başka aktif maddelerin de, artışına neden ol-
maktadır. Damarda ortaya çıkan bu karmaşık durumu anlamaya yönelik 
olarak; kanda düzeyini ölçebileceğimiz belirteçler aranmaktadır. Ortaya ko-
nabilecek olası biyobelirteçlerin, zaman içinde sinsice ilerleyen endotel işlev 
bozukluğunun, değerlendirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bi-
yobelirteç olabileceği düşünülen bazı maddeler üzerinde durulmaktadır. An-
cak, şimdiye kadar endotel işlevlerini tam olarak yansıtan bir maddeye ula-
şılamamıştır. Ek olarak, olası biyobelirteçlerin kan düzeyleri ile endotel iş-
levlerinin zamansal ilişkisi de açığa çıkarılamamıştır. Damar işlevlerini de-
ğerlendirmemizi sağlayacak biyobelirteçlerin bulunması; damar patolojileri-
nin parankim hasarından önce belirlenmesi ve patoloji seyrinin izlenmesi 
açısından; yaşamsal önem taşımaktadır. 
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Fruktoz ve Yüksek Yağlı Diyetin Oluşturduğu Vasküler 

ve Metabolik Bozukluklarda Resveratrol Koruması 
Fatma Akar 
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD 

Metabolik sendrom ve karaciğer yağlanması endüstrileşmiş toplumların en 
genel sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Besinler içinde fazla şeker 
ve yağ tüketiminin metabolik, hepatik ve kardiyovasküler bozukluklara ne-
den olduğu gösterilmiştir. Deney hayvanları ve insanlar üzerinde yapılan 
çalışmalar, özellikle fruktozdan zengin diyetin advers etkilerini ortaya koy-
maktadır. Laboratuvarımızda yapılan çalışmalar, yüksek fruktozlu diyetin 
sıçanlarda insulin resptör substratı (IRS-1), endotel kaynaklı nitrik oksit 
(eNOS) ve sirtuin oluşumunu baskıladığı fakat, NADPH oksidaz ve indükle-
nebilir NOS (iNOS) aktivasyonuna neden olduğunu göstermektedir. Bu de-
ğişiklerin, hiperinsülinemi, hipertrigliseridemi ve hipertansiyon ile birlikte 
seyrettiği saptanmıştır. Yüksek fruktoz diyetinin vasküler insülin rezistansı, 
vazokonstriktör cevaplılıkta artış ve endotel fonksiyon bozukluğu oluştur-
duğu da kaydedilmiştir. Karaciğer yağlanmasına, lipogenik genlerden sterol 
regulatory element binding protein (SREBP)-1 ve fatty acid synthase 
(FASN) ekspresyonu artışının eşlik ettiği görülmüştür. Fruktoz verilen sıçan-
lara diyet içinde resveratrol takviyesi yapıldığında, IRS-1, eNOS, sirtuin ve 
iNOS protein ve mRNA’ larının kısmen normalize olduğu ayrıca, trigliserit 
düzeylerinin düştüğü ve lipogenik gen ekspresyonunun baskılandığı bulun-
muştur. Resveratrolün metabolik, vasküler ve karaciğer fonksiyon bozuk-
luklarını düzeltici etkisi, sağlığın korunması açısından önemlidir. 

Anahtar sözcükler: Fruktoz; Resveratrol; IRS-1; eNOS; sirtuin; NADPH 
oksidaz; SREBP-1; iNOS 
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Kardiyovasküler Sağlığın Sürdürülmesi: Gluko-

oksidatif, Lipo-oksidatif Stres ve İleri Protein Oksi-

dasyonundan Korunma 
Çimen Karasu 
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

Reaktif oksijen türevleri (ROS)ne, diğer oksitleyici radikallere/ara metabo-
litlere kardiyomiyositlerin verdiği yanıtlar, redoks homeostazın ve fizyolojik 
fonksiyonların sürdürülebilmesi bakımından önemlidir. ROS’lar doğrudan ya 
da hücre içi redoks dengeyi değiştirerek, proliferasyon, tamir, kasılma, 
gevşeme, salıverme, apoptoz gibi yanıtların sinyal iletiminde rol alırlar. Fiz-
yolojik gereksinimleri aşacak oranlarda oksidanlara maruziyet, başlangıçta 
metabolik modülasyon, adaptasyon ve hormezis’le sonuçlansa bile, uzun 
vadede kardiyomiyositleri “redoks stres”e sokar, amino asidler ve protein-
lerde katlanma, çapraz bağlanma ve fonksiyon bozuklukları oluşturur. Pro-
tein oksidasyonu, oksidanlar ile doğrudan veya oksidatif stresin sekonder 
ürünleri ile reaksiyonu sonucu dolaylı olarak indüklenen, proteinlerin kova-
lent modifikasyonu olarak tanımlanmaktadır. Okside disfonksiyonel protein-
lerin proteozomlar tarafından degredasyonlarının azalması, kardiyomiyosit-
lerde birikmeleriyle sonuçlanır ve hasarlı proteinler inflamatuvar süreçleri 
tetikler, sinyal iletimi ve organel işlevleri bozulur, hücre kaosa girer, sene-
sens ve erken apoptoz tetiklenir. Oksidatif olarak mofiye olmuş, yapısı bo-
zulmuş proteinlerin (örn. Lipofusin) kardiyovasküler yaşlanmaya eşlik ettiği 
bilinmektedir. Oksidan çevreden, yağlar ve şekerler de etkilenir. Glikasyon, 
glukozilasyon ve gluko-oksidasyon reaksiyonlarının artması ileri gluko-
oksidasyon ve yağ asidlerinin peroksidasyonu, ileri lipo-oksidasyon ürünle-
rinin (AGEs/ALEs: karboksimetillizin, piralin, pentozidin, hidroimidazolon, 

argiprimidin vb) oluşmasıyla sonuçlanır ve hidroksinonenal, akrolein, gliok-
sal ve malondialdehid gibi karbonil bileşikleriyle modifiye olmuş disfonksi-
yonel proteinlerin kardiyomiyositlerde birikmesi kardiyak yetmezliğin hüc-
resel patogenezinde rol oynar. Kontrol edilemeyen karbonil stres varlığında, 
hücre metabolizması, canlılığı, döngüsü, reseptörler, sinyal iletimi meka-
nizmaları, iyon kanalı proteinleri, taşıma sistemlerinin ve enzimlerin rol oy-
nadığı hücresel olaylar oksidatif protein hasarından etkilenir. Proteinlerin 
oksidanlarla kovalent modifikasyonunun önlenmesi ve karbonil stresten ko-
runma, kardiyovasküler sağlığın sürdürülebilmesinde esastır. Çeşitli antiok-
sidanlar, tiyol parçacıklı bileşikler, sinarin, silibin, resveratrol, curcumin gibi 
polifenoller, flavonoidler, porfirinler, SOD mimetikler, edaravon, lazaroid, 
aminoguanidin, stobadin gibi karbonil inhibitörleri, myeloperoksidaz inhibi-
törleri, troksirutin, histidilhidrazin, alagebrium gibi AGEs/ALEs kırıcılar, 
AGEs/ALEs reseptör inhibitörleri, karnozin, guanin, hidralazin ve metformin 
gibi karbonil tecrit eden ajanlar, kersetin ve diğer sentetik aldoz redüktaz 
inhibitörleri nutrasötik/farmasötik olarak kullanılmakta ya da araştırılmaya 
devam etmektedirler. Dietilentriaminpentasetikasid gibi metal şelatörler, 
karbonil söndüren peptidomimetikler, karbonil prekürsörlerine karşı B1/B6 
vitamerler, pridoksamin ve 4-HNE’i uzaklaştıran glutatyon S-transferaz A4 
etkililiğinin arttırılması önemli stratejilerdir. Öte yandan, elajik asid, apoşi-
nin, metoksifenol, emodin, berberin, pyrazoloprimidin, tetrahidroindol ve 
benzeri NOX inhibitörleri, hücresel redoks modülatörleri olarak araştırılmak-
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tadırlar. Laboratuvarımızda, pridoindol türevi sentetik antioksidan/karbonil 

inhibitörleri, punisik asid (nar çekirdeği yağı) vb aldoz redüktaz inhibitörleri 
ve zeytin yaprağından izole ettiğimiz Zeyex® vb polifenollerin etkileri ayrı-
ca, kersetin, hidroksitirazol, oleuropein, luteolinin etkileri hücre kültürlerin-
de ve/veya hayvan modellerinde çalışılmaya devam etmektedir. Elde etti-
ğimiz bulgulardan bazıları aşağıda özetlenmiştir (Şekil). 
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Panel: İnflamasyon ve Nöronal Aktivite  
[05.11.2013, SALON B, 11:00-12:30] 

Nöroinflamasyon, İmmun Mekanizmalar ve Epilepsi 
Ayşe Altıntaş 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji AbD 

Epilepsi kronik olarak tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır ve 
dünya populasyonunda yaklaşık %1 sıklıkta görülmektedir.  Nöbetler be-
yinde ortaya çıkan anormal nöronal aktivite tarafından başlatılmaktadır. 
Hastaların büyük bir bölümünde nöbetlerin etiolojisi bilinmemektedir. 

İmmün sistemin, epilepsilerin patogenezinde rol oynadığı düşüncesi uzun 
zamandır ileri sürülen bir hipotezdir. Bu hipotez; steroid yada immun glo-
bülinlerin bazı epilepsilerde tedavide kullanılması ve son zamanlarda bazı 
epilepsi tablolarında inflamasyon ve otoantikorların varlığının gösterilmesi 
ile desteklenmiştir. Bu konu ile ilgili yayınlanan klinik ve deneysel çalışma-
lar; hem doğal, hem de kazanılmış immün sistemin epilepsilerin patogene-
zinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.  

Epilepsilerin patogenezinde inflamatuvar süreçlerin etkisi ile ilgili  çalışma-
lar, kan-beyin bariyeri yıkımı ve astrositler tarafından albumin alımının, 
spontan rekürran nöbetlere yol açtığını göstermiştir. Söz konusu çalışmalar 
temporal lob epilepsisi deneysel modelinde; sistemik inflamasyon ve löko-
sitler ile vasküler endothelial hücre etkileşiminin epileptogenezi etkilediğini 
ortaya koymaktadırlar.  Santral sinir sistemi inflamatuvar yanıtı yada sis-
temik inflamasyon bloke edilerek, status epileptikus ve nöbet sıklığının 
azaltılabileceği de deneysel modellerde gözlenmiştir.  

Epilepsi ve immün sistem ilişkisini bazı epilepsi tablolarında ele almak uy-
gun olacaktır. 

RASMUSSEN ENSEFALİTİ 

Rasmussen ensefaliti (RE) nadir görülen çok ağır seyreden bir hastalıktır. 
Progressif olarak bir hemisfer etkilenir. 1958 yılında Theodore Rasmussen 
tarafından tanımlanmıştır. Tablo; unilateral beyin atrofisi ile sonlanan, bir 
hemisferi tutan beyin inflamasyonu ile karakterizedir. Klinik olarak ilaçlara 
dirençli fokal epilepsi tablosu, unilateral motor defisit ve kognitif yıkım 

mevcuttur. Etiopatogenezi henüz tam anlaşılamamıştır. Ana patoloji; T hüc-
relerin dominant olduğu inflamasyon, mikroglial aktivasyon, mikroglial no-
düllerin gelişimini takip ederek gelişen nöronal kayıp ve astrogliozis  ile ka-
rakterizedir. Bulgular nöronal hücrelere karşı gelişen sitotoksik T hücre ata-
ğını işaret etmektedir.  

WEST SENDROMU 

West sendromu yada diğer ismiyle infantil spazm yaşamın ilk yılında ortaya 
çıkar. Spazmlar ve EEG de hipsaritmi ile karakterize bir hastalıktır. Etioloji-
sinden bağımsız olarak, West sendromlu çocuklar genellikle ACTH veya ste-
roid tedavisine iyi yanıt verirler. Bu ilaçların anti-inflamatuvar etkileri dik-
kate alındığında, hastalığın inflamatuvar yada immün kökenli bir patogenezi 
olabileceği akla gelmektedir. Ancak inflamasyonun rolü konusundaki veriler 
sınırlıdır.  
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LANDAU-KLEFFNER SENDROMU VE UYKUDA SÜREKLİ DİKEN-DALGA 
VARLIĞI 

Landau-Kleffner sendromu ve uykuda sürekli diken-dalga aktivitesi nadir 
görülen epileptik ensefalopatilerdendir. Gelişimsel dönemde  ortaya çıkan 
tablolardır. Her iki tabloda da EEG uykuda süreklilik gösteren epileptik akti-
viteyi ortaya koyar, yanısıra nöropsikolojik bozukluklar da mevcuttur.  

Landau-Kleffner sendromunda otoimmün etioloji 1992 yılında Nevsimalova 
tarafından ileri sürülmüştür. Araştırmacı, dört çocukta klinik kötüleşme pe-
riodunda santral ve periferik miyeline reaktif pozitif otoimmün yanıt varlığı-
nı bildirmiştir. Kortikosteroid ve IVIG tedavi yanıtının bildirilmesi de bu hi-
potezi destekler niteliktedir. 

LİMBİK ENSEFALİT 

Limbik ensefalit genellikle erişkin çağda, nadiren çocuk ve adolesanda ta-
nımlanan bir tablodur. Epizodik bellek bozuklukları, epileptik nöbetler (tem-
poral lob tipi), affektif bozukluk gibi yeni gelişen medio-temporal lobu işa-
ret eden semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Klinik bulguların yanısıra, ta-

nımlanmış bir neoplazi, serum yada BOS’ta otoantikorların gösterilmesi, 
mediotemporal bölgenin doku kesitlerinde lenfositik-mikroglial ensefalit 
bulgularının saptanması yada kranial MR da başka bir nedene bağlanama-
yan mediotemporal bölgede sinyal artışının gösterilmesi de tanıyı destekle-
yen bulgulardır. Otoantikorların saptanması tanının kesinleştirilmesi açısın-
dan önemlidir. En sık saptanan otoantikor; nöron yüzeyinde bulunan voltaj-
kapılı potasyum kanallarına yönelik antikorlardır. İkinci sıklıkta ise, gluta-
mik asit dekarboksilaz’a yönelik otoantikorların varlığı bildirilmektedir.  

Özetle; son yıllarda saptanan otoantikorlar sebebi açıklanamayan bazı epi-
lepsi tablolarının anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Otoantikorlarla ilişkili 
epilepsi sendromları daha çok temporal lobla yada diffüz serebral tutulumla 
birliktelik göstermektedir. Ancak, henüz tablo tüm yönleriyle anlaşılabilmiş 
değildir. Bu konunun netleşmesi ve otoantikorların fonksiyonlarının tam 
olarak anlaşılması immün tedavi seçeneklerinin gündeme gelmesi açısından 
da büyük önem taşımaktadır.  
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Antiepileptik İlaç Hedefi Olarak Nöral İnflamasyon 
Filiz Onat 
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

Yeni antikonvülsan ilaçların geliştirilmesinin yanı sıra, epileptogenez süreç-

lerini modifiye eden yani diğer bir deyişle antiepileptogenez yaklaşımlar, 
epilepsi hastalığının tedavisi açısından gelecek kuşak tedavi yaklaşımlarını 
oluşturmaktadır (1, 2). Epileptogenez, beynin spontan tekrarlayıcı nöbet 
oluşturma durumunu edinme süreci olarak tanımlanabilirken, antiepilepto-
genez de bu süreci tersine çevirme yaklaşımları olarak ifade edilebilir. Epi-
lepsinin altında yatan mekanizmaların moleküler ve/veya genetik seviyede 
daha iyi anlaşılması ve epileptogenik olayların habercisi olan belirteçlerin 
ortaya konması yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi açısından önem ta-
şımaktadır. Sistematik bilgi birikimi, inflamatuvar olayların farklı epilepsi 
tiplerindeki nöbetlerin etyopatogenezine katıldığını göstermiştir (3, 4). Gü-
nümüzde febril nöbetler, status epileptikus, kafa travması, stroke gibi epi-
leptogenezi tetikleyerek epilepsiye yol açabilecek durumlarda inflamatuvar 
süreçlerin aktive olduğu bilinmektedir. Son 10 yılda gerçekleşen deneysel 
ve klinik çalışmalar, spesifik öncü inflamatuvar mediyatörler ve bunların 
reseptörlerinin epileptik beyin dokusunda upregule olduğunu göstermiştir. 
Bu sinyal moleküllerinden olan interlökin-1’in kullandığı interlökin-1 resep-
tör/Toll-benzeri reseptör (İL-1R/TLR) yolağının çeşitli epilepsi modellerinde 
aktive olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, cerrahi rezeksiyonla alınmış epileptik 
dokuda ve kortikal displazilerde İL-1R/TLR yolağında sinyal artışının izlen-
mesi bu mekanizmanın klinik açıdan da önemini ortaya koymaktadır. İL-1β 
ve fonksiyonel reseptörünün hem nöronda hem de astrosit ve mikrogliada 
indüklendiği çeşitli çalışmalarla bildirilmiştir. Hipereksitablite durumunda 
nöronda ve gliada hücre içinde gerçekleşen iyonik hareket, İL-1β’nın biyo-
sentezinde rolü olan interlökin dönüştürücü enzim(İCE)/kaspaz-1’i hızla ak-
tive eder. Deneysel ve klinik çalışmalar, İCE/kaspaz-1 aktivasyonunun epi-
leptik dokuda da oluştuğunu göstermektedir. İCE/kaspaz-1’in selektif inhi-
bitörleri olan pralnacasan veya VX-765’in ve IL-1 reseptör antagonisti olan 
anakinra’nın çeşitli konvulsif nöbet ve epilepsi modellerinde nöbetleri azalt-
tığı, nöbetlerin jeneralizasyonuna ve astrositik aşırı ekspresyona engel ol-
duğu ve status epileptikus insidensini aşağı çektiği bildirilmiştir (5, 6). Kon-
vulsif olmayan epilepsilerin prototipi olan absans epilepsi modelinde Vezza-
ni ve ekibi ile yaptığımız çalışma, astrositik IL-1’in aktivasyonunu ve IL-1 
inhibitörü olan VX-765’in belli bir süre uygulanmasının absans nöbetleri 
azalttığını gösterdi (7). Epilepsi etyopatogenezinde inflamasyonun rolü ko-
nusunda ulaşılan bilgi birikimi sonucunda, New York Üniversitesinde, teda-
viye dirençli parsiyel epilepsilerde VX-765’in uygulandığı Faz 2 klinik çalış-
ma planlanmış, ve bu protokol Amerika Birleşik Devletlerinde birçok mer-
kezde uygulanmış ve halihazırda sonuçların değerlendirilmesi aşamasında 
devam etmektedir (1, 8). Aşırı uyarılabilen dokunun intrinsik özelliği olan 
inflamasyon, epilepside gelecek kuşak tedavi seçenekleri ile farmakoterapi 
açısından önem taşımakta ve anti-inflamatuvar ilaçların olası kullanımları 
güncel bir konuyu oluşturmaktadır.  
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Sistemik İnflamatuvar Yanıt ve Nöronal Eksitabilite 
Eyüp S. Akarsu 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

Sistemik inflamasyon, temel olarak, organizmanın homeostatik dengeleri-

nin korunması veya sürdürülmesi için çalışan adaptif bir biyolojik süreçtir. 
Çok çeşitli uyaranlara bağlı olarak sistemik inflamatuvar yanıt başlayabilir. 
İmmunolojik faktörler (enfeksiyon ajanları gibi), doku hasarı veya bir or-
ganda gelişebilecek fonksiyon bozukluğu bu uyaranlar arasında sayılabilir. 
Uyarana maruz kalma sonrasında gelişecek sistemik inflamatuvar yanıt sü-
recinde konağın savunulması, hasarlanan dokunun tamiri veya fonksiyon 
bozukluğunun düzeltilmesi gibi adaptif işlevlerin başarıyla yerine getirilmesi 
mümkün olmaktadır. Sistemik inflamatuvar yanıt bu yönüyle yaşamsal bir 
öneme sahiptir. Ancak süreç tümüyle optimize bir şekilde işlememekte ve 
bazı maladaptif sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Otoimmünite, doku hasarı, 
sepsis, metaplazi veya fonksiyonel bozukluğun, patolojik olarak nitelenebi-
lecek yeni bir denge kurulmak suretiyle düzeltilmesi gibi durumlar mala-
daptif sonuçlara örnek olabilir. Bu nedenle sistemik inflamatuvar yanıtın 
birçok hastalığın patofizyolojisinde rol oynadığı düşünülmektedir (1). 

Sistemik inflamasyon genellikle lokal ve akut olarak (dakikalar içinde) baş-

lamaktadır. Ancak oluşumundan sorumlu mediatörlerin hümoral ve/veya 
nöronal etkileşimleri sebebiyle süreç sistemik bir nitelik kazanmakta, za-
mansal olarak saatler veya günlerce sürebilen, organizmanın tümünü ilgi-
lendiren koordine bir yanıt haline dönüşmektedir. Koordinasyonu santral 
sinir sistemi sağlamaktadır. Bu nedenle sistemik inflamasyonun birçok be-
lirtisi santral kaynaklı olarak değerlendirilir. Halsizlik, iştahsızlık gibi davra-
nışsal belirtiler, ateş veya hipotalamo-hipofiz-adrenal korteks aktivasyonu 
gibi otonomik veya endokrinolojik değişiklikler sistemik inflamatuvar yanıtın 
santral kaynaklı komponentleridir (2). Yanıtın optimize olamaması bağla-
mında beyin de, sistemik inflamasyonun maladaptif olarak gelişen süreçle-
rinin bir parçası veya hedefi olabilir. Bu durumda beyin kaynaklı bazı pato-
lojik durumlar görülebilmektedir. Febril konvülsiyon tablosu, maladaptif sü-
reçlerin klinik olarak sıklıkla rastlanan örneklerinden biridir.  

Bu sunumda, kemirgenlerde deneysel bir sistemik inflamasyon modelinde 
gözlenen nöronal aktivite değişiklikleri, sürecin maladaptif bir komponenti 
olarak ele alınıp incelenecektir.  

Deney hayvanlarında sistemik inflamasyon oluşturmak için sıklıkla lipopoli-
sakkarit (LPS) kullanılmaktadır. LPS, gram negatif bakteri duvarının bir 
komponentidir ve organizmada Toll-like reseptörler tarafından tanınarak 
inflamatuvar bir yanıta sebep olmaktadır (3).  

Erişkin erkek Balb/c farelere LPS periton içi (ip) yolla enjekte edildiğinde 
(E. coli O111:B4, 100 μg/kg) nöronal aktivite zaman bağımlı olarak değiş-
mektedir. Bu değişimler pentilentetrazol (PTZ) enjeksiyonu (60 mg/kg, ip) 
sonrasında oluşan konvülsiyon parametreleri üzerinden değerlendirilmiştir. 
LPS enjeksiyonunu takiben göreli olarak daha erken zaman dilimlerinde 
(örneğin, 4. saatte) PTZ ile oluşturulan  konvülsiyonların eşiği düşmekte ve 
konvülsiyonlar şiddetlenmektedir. Gözlenen bu prokonvülsan etki zaman 
içinde kaybolmakta ve daha geç zaman dilimlerinde (örneğin 18. saatte) 
belirgin bir antikonvülsan etkinlik ortaya çıkmaktadır. Siklooksijenaz-2 en-
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ziminin selektif bir inhibitörü olan SC-58236 uygulaması hem prokonvülsan 
hem de antikonvülsan etkiyi bloke edebilmektedir (4).  

Bu bulgular farelerde LPS ile oluşturulan sistemik inflamasyon sürecinde 
nöronal aktivitenin olasılıkla prostaglandin bağımlı olarak ve öncelikle ma-
ladatif yönde değişebildiğini göstermektedir. Ancak, nöronal hipereksitabili-
te sistemik inflamasyonun diğer komponentlerine sekonder olarak da deği-
şebilir. Örneğin, süreç içinde gelişebilecek pirojenik bir yanıt prokonvülsan 
etkiye neden olabilir (5).  

Bu nedenle, sıçanlarda LPS enjeksiyonu sonrasında oluşan vücut sıcaklığı 
değişikliklerine eşlik eden nöronal eksitabilite yanıtları incelendi.  

Erişkin erkek Wistar albino sıçanlara LPS enjekte edildiğinde (E. coli 
O111:B4, 250 μg/kg, ip) vücut sıcaklığı azalmakta, yani hipotermi oluş-
maktadır. Hipotermi incelendiğinde, yanıtın serumda tümor nekrozis faktör-
α düzeyinin selektif olarak artışıyla başladığı ve buna hipotalamusta pros-
taglandin D2 düzeyinin siklooksijenaz-1 bağımlı olarak artışının eşlik ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu bulgular hipotermik yanıtın LPS ile sıçanlarda oluşturu-
lan sistemik inflamasyonun termoregülatuvar bir komponenti olduğunu dü-
şündürmektedir (6).   

Hipotermi süresince nöronal eksitabilite değişiklikleri analiz edildiğinde, ya-
nıtın başlangıcında PTZ nöbetlerinin eşiğinin düştüğü görülmekte, bu etki 
yanıtın en derin olduğu noktada kaybolmakta ve yanıtın bitiş döneminde ise 
belirgin bir antikonvülsan etki haline dönmektedir. Hipotermi boyunca yapı-
lan elektroensefalogram (EEG) kayıtlarında epileptiform spike benzeri bir 
aktivite gözlenmemektedir. Ancak prokonvülsan etkinlik döneminde EEG’de 
12-32 Hertz’lik beta spektrum gücü (power) artmakta, bu artış hipotermi-
nin en derin olduğu noktada sürmektedir. Bu dönemde 1-4 Hertz’lik delta 
spektrum gücü ise azalmaktadır. Hipoterminin bitiş döneminde EEG’de 
spektrum değişiklikleri gözlenmemektedir (7).  

Sonuç olarak fare ve sıçanlarda LPS ile oluşturulan deneysel sistemik infla-
matuvar yanıt sırasında nöronal hiperaktivite yönünde bir sensitizasyon ol-
duğu, bu sensitizasyonun vücut sıcaklığı değişikliklerine bağlı olarak geliş-

mediği öne sürülebilir. Gözlenen antikonvülsan etkinliğin, prokonvülsif du-
rumun süpresyonu amacıyla aktive olabilecek endojen antikonvülsan me-
kanizmalarla açıklanması mümkündür.  
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Panel: The Role of Ryridine Nucleotide cADPR 
and NAADP in Physiology and Pathophysiology: 
Interactions in Intracellular Calcium Release 
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Mechanisms and Roles of NAADP-mediated Calcium 

Signaling 
Antony Galione 
Department of Pharmacology, University of Oxford, UK 

Of the established Ca2+ mobilizing messengers, NAADP is arguably the 
most tantalizing. It is the most potent, often working at low nanomolar 
concentrations. Unlike other Ca2+ mobilizing messengers such as inositol 
trisphosphate (IP3) and cyclic ADP-ribose which release Ca2+ from the en-
doplasmic reticulum, NAADP mobilizes calcium from acidic stores, including 
lysosomes, representing a new function for this organelle. Recent work has 
identified a new class of calcium release channel, the two pore channels 
(TPCs), as the likely targets for NAADP. These channels are endo-lysosomal 
in localization where they mediate local Ca2+ release. Three distinct roles of 
these NAADP-regulated channels have been identified. The first is to regu-
late local Ca2+ release that may play a role in endolysosomal functions inc-
luding fusion and trafficking. The second is to trigger global Ca2+ release by 
recruiting Ca2+ -induced Ca2+ release (CICR) channels at lysosomal-
endoplasmic reticulum junctions.  The third is to regulate plasma membra-
ne excitability by the targeting of Ca2+ release from sub-plasma membrane 

stores to activate plasma membrane calcium-activated channels. In this 
talk, I will discuss the role of lysosome-based NAADP-mediated Ca2+ relea-
se as a widespread trigger for intracellular calcium signalling and how stu-
dies of TPCs have enhanced our understanding of this process in a variety 
of cellular processes ranging from fertilization to pancreatic insulin secre-
tion. 
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Acidic Calcium Stores and Complex Calcium Signalling 
Sandip Patel 
Department of Cell and Developmental Biology, University College London, 
UK 

Ca2+ signals regulate a huge plethora of cellular events ranging from the 
very start of life (fertilisation) to cell death (apoptosis). Understanding how 
these Ca2+ signals are generated is thus vital for understanding Ca2+ -
dependent function particularly given the pathological consequences asso-
ciated with defective Ca2+ signalling. Accumulating evidence implicates aci-
dic organelles such as lysosomes are mobilizable stores of Ca2+. These so 
called “acidic Ca2+ stores” are often tapped by the Ca2+ mobilizing messen-
ger NAADP. Here, I discuss recent advances demonstrating that NAADP ac-
tivates novel Ca2+-permeable channels (the two-pore channels) that locali-
ze to the endo-lysosomal system. These channels functionally couple ( 
“chatter” ) with neighbouring Ca2+ channels on ER Ca2+ stores possibly  
through novel membrane contact sites. 
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The Role of cADRP, NAADP and TPC2 Channels on 

Agonist Induced Contractile Response in Smooth 

Muscle 
Nezahat Tuğba Durlu Kandilci 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD 

Agonists such as muscarinic receptor activators are normally thought to 
induce contraction in smooth muscle through inositol 1,4,5-triphosphate 
(IP3) production and release of Ca2+ from the main intracellular Ca2+ store, 
sarcoplasmic reticulum (Iacovou et al., 1990). The sarcoplasmic reticulum 
has both ryanodine and IP3 receptors. It has long been accepted that 
ryanodine receptors are activated by an increase in free Ca2+ concentration 
(Ca2+ induced Ca2+ release; CICR) while IP3 receptors are activated by IP3 
produced as a result of agonist stimulation (IP3 induced Ca2+ release; IICR) 
(Berridge, 1993; Wibo and Godfraind 1994). However, pyridine nucleotides 
that are cyclic adenosine diphosphate ribose (cADPR) and nicotinic acid 
adenine dinucleotide phosphate (NAADP) may also be involved in Ca2+ mo-
bilizing processes (Galione, 2002; Li et al., 2003). cADPR and NAADP were 
first described in the sea urchin egg as Ca2+ mobilizers (Clapper et al., 
1987; Lee et al., 1989). cADPR has been shown to induce Ca2+ release via 
ryanodine receptors from sarcoplasmic reticulum (Lee et al., 1989; Galione 
et al., 1991). In permeabilized rat peritubular smooth muscles, cADPR was 
shown to be involved as a Ca2+-mobilizing messenger in the ET-1-mediated 
contractions (Barone et al., 2002). cADPR was found to play a role in -

adrenoceptor induced hyperpolarization in isolated pulmonary artery smo-
oth muscle (Boittin et al., 2003). The other Ca2+ mobilizing agent NAADP 
was found to activate another Ca2+ release mechanism different from those 
activated by InsP3 and cADPR, known to be acting on lysosome-related aci-
dic compartments in various tissues including mammalian cells. cAMP was 
found to increase NAADP synthesis in both sea urchin eggs and in pulmo-
nary artery (Wilson et al., 1998; Wilson and Galione, 1998). In pulmonary 
arterial smooth muscle, ET-1 was found to trigger calcium release via  
NAADP (Kinnear et al., 2004). Cross-talk between IP3, cADPR and NAADP 
induced Ca2+ release has been shown in many cells (Chuchill and Galione, 
2001). Two-pore channels (TPCs) that are novel members of the superfam-
ily of voltage-gated cation channels, have been shown to function as 
NAADP receptors (Calcraft et al., 2009). cADPR and NAADP also have a role 
in Ca2+ signalling in guinea-pig taenia caecum and detrusor while NAADP 
mobilizes Ca2+ in relation with TPC2 in mice detrusor. In guinea pig, IP3 and 
cADPR are important in carbachol induced contractions in taenia caecum, 
but NAADP is involved only in detrusor (Durlu-Kandilci et al, 2010). Thus, 
key differences in Ca2+ signalling mechanisms are apparent between diffe-
rent smooth muscles.  
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Panel: Doğal/Sentetik Kannabinoidlerin Farma-
kolojisi, Toksikolojisi ve İlgili Mevzuat  
[05.11.2013, SALON B, 14:30-16:00] 

Kannabinoidlerin Farmakolojisi 
Ahmet Ulugöl 
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

Kannabis (marijuana, esrar, kenevir)’in bilinen üç türü Cannabis sativa, 
cannabis indica ve cannabis ruderalis’dir. Orta Asya kaynaklı bu bitki, in-
sanlık tarihinin en eski bitkisel hammadde kaynağı olup, yaklaşık 5000 yıl-
dır hem keyfi hem tıbbi amaçla kullanılmıştır. Yüzyıllar boyunca çok çeşitli 
hastalıkların tedavisinde kullanıldıktan sonra, 1920’lerden itibaren yasak-
lanmış, ancak 1985’ten sonra kanser kemoterapisine bağlı bulantı-kusma, 
glokom ve AİDS hastalarında görülen anoreksi tedavisi için kullanılmaya 
başlanmıştır. 1990’lardan bu yana yapılan araştırmalarla da analjezik etkin-
liği üzerine ilgi yeniden artmış, bazı ülkelerde multipl skleroz ve kanser iliş-
kili nöropatik ağrı tedavisinde yerini almıştır. 

Kannabis ve benzeri bitkilerden elde edilen fitokannabinoidler, dronabi-
nol, nabilon, sativex, rimonabant, WIN 55,212-2 ve CP 55,940 gibi sente-
tik kannabinoidler ve analogları ve anandamid (araşidonoyiletanolamin, 
AEA) ve 2-araşidonilgliserol (2-AG) gibi endokannabinoidler, kannabinoid 
reseptörlerini aktive eden kimyasal bileşikler olup, hep birlikte kannabinoid-
ler başlığı altında toplanırlar. Kannabis’ten her biri farklı etkilere sahip en az 
85 kannabinoid izole edilmiş olup, bunlardan ∆9-tetrahidrokannabinol 
(THC) kannabis’in en önemli psikoaktif bileşiğidir; kannabidiol ve kannabi-
nol de diğer önemli fitokannabinoidler arasındadır. 

Yukarıda belirtilen tüm eksojen ve endojen kannabinoidler, kendilerine öz-

gü kannabinoid reseptörlerini aktive ederek etkilerini ortaya çıkartırlar. Gü-
nümüze kadar 2 adet kannabinoid reseptörü tanımlanmıştır: kannabinoid-1 
(CB1) ve kannabinoid-2 (CB2) reseptörleri. CB1 reseptörleri beyin ve omu-
rilikte yoğun olarak bulunmakta olup, kannabinoidlerin santral etkilerine 
aracılık ederler; bu reseptörler beyinde diğer tüm G-protein-kenetli resep-
törlerden fazla miktarda bulunur. CB2 reseptörleri ise, dalak başta olmak 
üzere, daha çok immun sistemde bulunmaktadır ve kannabinoidlerin infla-
masyonu modüle edici etkilerine aracılık ettiği düşünülmektedir. Kannabi-
noid reseptörleri adenilil siklazı inhibe eden G-proteini ile kenetli reseptör-
lerdir; total etkileri hücresel inhibisyondur. CB1 reseptörlerinin aktivasyonu, 
ayrıca, potasyum kanallarının açılmasına ve voltaj-bağımlı kalsiyum kanal-
larının kapanmasına, böylece nörotransmiter salıverilmesinin azalmasına 
yol açar. 

Yakın zamanda, üzerinde en fazla durulan konulardan birisi, endokannabi-
noid sistemin modülasyonudur. Endokannabinoidlerin biyosentez ve degra-

dasyonundan sorumlu enzimlerin bulunması, kannabinoidlerle ilgili önemli 
gelişmelerin olabileceğinin göstergesidir. En önemli endokannabinoidler 
olan AEA, araşidonik asit ve etanolamine, 2-AG ise araşidonik asit ve glise-
role dönüşmektedir; bu dönüşümlerin ise, sırasıyla, yağ asidi amid hidrolaz 
(FAAH) ve monoaçilgliserol lipaz (MAGL) enzimleri aracılığıyla olduğu göste-
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rilmiştir. Bu katabolik FAAH ve MAGL enzimlerini veya endokannabinoid up-

take’ini inhibe ederek endokannabinoid tonusu artırmak, kannabinoidlerin 
santral etkilerinin önemli bir kısmı ortaya çıkmayacağı düşünüldüğünden, 
ümit verici bir strateji olarak görülmektedir. 

Son senelerde endokannabinoidlerin etkilerine dikkat çekilmesinin bir diğer 
nedeni de, bazı klasik olmayan NSAİ ilaçların etkilerine aracılık ettiklerinin 
gösterilmeleridir. İlk olarak, parasetamolün antinosiseptif etkisine CB1 re-
septörlerinin aracılık ettiği gösterilmiş, daha sonra da parasetamol analjezi-
sinde FAAH aracılığıyla metaboliti AM404’e dönüşmesi ve endokannabinoid 
sistem aracılığıyla inici serotonerjik yolakların aktivasyonu gösterilmiştir. 
Yakın zamanda, dipironun iki yeni metabolitinin oluşumundan FAAH’ın so-
rumlu olduğu, bu metabolitlerin kannabinoid reseptörlere yüksek afinite ile 
bağlandığı, ve ayrıca dipironun antinosiseptif etkilerine kannabinoid siste-
min aracılık ettiği belirtilmiştir. Son derece sıklıkla kullandığımız bu analje-
ziklerin etkilerinde endokannabinoid sistemin rolünün olması, doğal olarak 
konuya özel bir ilgi duyulmasına neden olmaktadır. 

Kannabinoidlerin klinikte daha etkin bir şekilde kullanılmalarını sağlamak 
amacıyla, bazı yakın dönem hedefleri belirlenmiştir: 

- Selektif periferik CB1 agonistlerinin bulunması: agonistin santral sinir sis-
temine geçmemesi nedeniyle yan etkilerin azaltılması amacıyla. 

- Selektif CB2 agonistlerinin bulunması: santral yan etkilerin azaltılması 
amacıyla. 

- Diğer ilaçlarla (öz. analjezikler) kombinasyon: etkinlikte artış ve santral 
yan etkilerin azaltılması amacıyla. 

- Endokannabinoid sistemin modülasyonu: FAAH, MAGL veya up-take inhi-
bitörleri kullanarak endokannabinoid tonusun artırılması ve aynı zamanda 
yan etkilerin azaltılması için. 

Bu hedeflerle ilgili çok sayıda deneysel ve klinik araştırma devam etmekte-
dir. Bu çalışmaların olumlu sonuçlanması gelecekte kannabinoidlerin klinik-
te daha da etkin bir şekilde kullanılmalarını sağlayabilecektir. 
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Kannabinoidlerin Toksikolojisi, Sentetik Kannabinoid-

ler ve Analitik Yaklaşımlar 
Serap Annette Akgür 
Ege Universitesi, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü  

Hint keneviri (Kannabis sativa) bitkisinden elde edilen marihuana, dünyanın 
pek çok yerinde yaygın olarak yetiştirilir. Marihuana tıbbi ve eğlence amaçlı 
kullanımı ile ilgili uzun bir geçmişe sahiptir ve bugün dünya genelinde en 
yaygın üretilen ve tüketilen yasadışı maddedir. 2004’ten başlayarak “sokak 
kimyagerleri” içilebilir sentetik kannabinoidler (SK) ürünlerini marihuanaya 
alternatifler olarak üretmeye başlamışlardır. Bu maddelere  “yeni tasarım 
uyuşturucular”, “yasal sarhoşlar” ve“ yeni marihuana” şeklinde değinilmek-
tedir. “Spice”, “K2” isimleri ile piyasada bulunabilen bu maddeler,  isimleri 
ne olursa olsun, günümüz eğlenceli marketlerinin ana oyunculardan biridir 
ve halk sağlığı ve kanun yaptırım yetkilileri kadar sağlık hizmeti profesyo-
nelleri için temel bir sorun teşkil etmektedir. Her bir bitki karışımının kesin 
birleşimini ayırt etmede ve uyuşturucu etkilerini ve zehirliliği tahmin etme-
de yaşanan sorunlar zorlu bir görev olarak kalırken, bu maddelere internet 
ulaşılabilirliği kanun yaptırım personellerinin işlerine karşı koymaktadır. Giz-
li kimyagerler bilerek tespitten ve yasal sonuçlardan kaçan yüksek benzer-
liğe sahip, kuvvetli melez maddeler yapmak için, sürekli olarak kimyasal 
yapıları değiştirmektedir. Yerel toplulukları, doktorları ve hukuki sistemde 
çalışanları eğitmek için harcanan çaba ölçüsünde, ulaşılabilirliği kısıtlamada 
yardımcı olmak için uygun kanun gereklidir. 

Çoğu SK karışımları marihuanada bulunan Δ9 - tetrahidrokannabinol tara-
fından üretilenlere benzer psikoaktif özelliklere sahip birkaç sentetik kan-
nabinoidin bir karışımı ile bağlanan inert bitki materyallerinden meydana 
gelimketedir. Günümüzde, kannabinoidlerin JWH serisi, SK içinde teşhis 
edilen tartışmasız dominant kannabinoidlerdir. JWH-018 (1-pentil-3-(1-
naftoil) indole), sentezinin kolay olması ve yüksek farmakolojik aktivitesi 
nedeniyle, seçilen ilk sentetik kannabinoidlerdendir. JWH bileşenlerine ek 
olarak, SK arasında teşhis edilen diğer kannabinoidler, 1960’larda Hebrew 
Üniversitesi’nde geliştirilen klasik kannabinoid HU-210’u ve 1970’lerde Pfi-
zer tarafından geliştirilen cyclohexylphenol nonklasik kannabinoidleri içerir. 
HU-210 yapısal olarak çok benzerdir, fakat Δ9-THC’den daha güçlüdür. Yine 
de, HU-210 sentezlemek için çok zordur. CP-47,497 sentezlenmesinin daha 
kolay olduğu ve CB1 reseptörlerinde tam agonistik olması nedeniyel yüksek 
derecede popüler olduğu düşünülmektedir. Alexandros Makriyannis tarafın-
dan sentezlenen diğer indol kannabinoidler de (the “AM” bileşenleri) birçok 
SK ürününde teşhis edilmiştir.  

Yapısal olarak Δ9 -THC den ayrılmasına rağmen, K2 ürünlerinde bulunan 
sentetik bileşenler CB1Rs’yi de aktifleştiren ve bağlayan ligandların iyi bir 
şekilde nitelendirilmiş aminoalkalindol kimyasal sınıfının türevleridir. Bun-
dan dolayı, hem Δ9 –THC’nin hem de K2’nin aminoalkalindollerin kötüye 
kullanımının yatkınlığı, onların CB1Rs’ i güçlü ve etkin bir şekilde aktifleş-
tirme yeteneğinden kaynaklanır. Çeşitli K2 karışımlarında temsil edilecek 
10 kadar farklı K2AAls gösterilir ama yaygın bir şekilde bulunan iki bileşen-
dir: JWH-018[1-pentil-3(1-naftoil)indol] ve JWH-073 1-bütil-3(1-
naftoil)indol]. 
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Sentetik kannabinoidlerin sorun teşkil eden en önemli özelliği sürekli deği-

şen bileşimleridir. İlk spice ürünleri yaygın olarak JWH-018 ve JWH-073 
içermekteydi, fakat bu aminoalkilller ve CP-47,497 ve C8 homologu gibi 
diğer bisiklik nonklasik bileşimler olarak düzenlendiği için, muhtemelen dü-
zenlemelerden kaçmak amacıyla JWH-081, JWH-122, JWH-210 ve AM-2201 
gibi yeni yan ürünler ortaya çıkarılmıştır. Hafif yapı modifikasyonlarına 
rağmen bütün kannabinoidler lipid soluble, nonpolar ve yüksek derecede 
buharlaştırılmış bileşimlerdir. Spice’ ta tanımlanmış diğer maddeler, yağlı 
asitleri ve esterlerini (linoleik acid, palmitik acid), amid yağlı asitleri (olea-
mid, palmitolethanolamid), bitki kaynaklı asitleri (timol, ve asetil vanillin 
gibi aromalar), koruyucuları (benzil benzoat) ve katkı maddelerini (α-
tokoferol) içerir. Spice ürünleri aynı zamanda yüksek miktarda E vitamini 
ve ß2‐adrenerjik agonist clenbuterol içerebildiği bilinmektedir.  

Valide ve standardize edilmiş test sistemlerinin azlığı ve kötüye kullanımı 
olan potansiyel uyuşturuculara her gün yeni bir ürün eklenmesi, bu yasadışı 
maddelerin kullanımını ve ilgili sorunlarının artmasına yol açmaktadır.  

JWH-018 hem de JWH-073 ün monohidroksillenmiş metabolitleri, eş bile-
şenlerin kullanımından sonra insan idrarı konjugatında vücuttan çıkarılan 
metabolitlerdir. N alkilindoller sınıfına ait olan araştırılmış kannabimimetik-
ler (JWH-018, JWH-019, JWH-073, WH-081, JWH-122, JWH-200, JWH-203, 
JWH-210, JWH-250, AM-694, AM-2201 ve WIN-55,212-2), benzol, fenil 
asetil ve naftol grupları gibi bazı maddelerin varlığından dolayı birbirinden 
farklılık gösteren benzer kimyasal yapılara sahiptir. Bu yüzden, yapısal ola-
rak alakalı bileşimlerin ayrımı için bu maddeler için özel geliştirilmiş, etkili 
ve yöntemler çalışılmaktadır. Bu çalışmalar içinde ters faz kromatografik 
metodlar bulunmaktadır, ancak .çok az belge kannabinoidlerin sınırlı bir 
miktarının eşzamanlı ayrımını kapsamaktadır. 

Siyasetçiler ve kanuni yaptırım organları sentetik kannabinoid fenomenini 
kontrol altına almaya çabalarken, araştırmacılar, bilim adamları ve klinik 
tedavi uzmanları bu toksik maddelerin insan üzerindeki farmakokinetik ve 
farmakodinamik özelliklerini tanımlamaya başlamalıdırlar. Bu temel bilgi 
olmadan, bu bileşimlerin kısa ve uzun süreli etkilerini tamamen tanımlamak 
zordur. 

Birçok sentetik kannabinoid mevcut biçimde yer alan rutin toksikoloji tara-
ma testlerinde bulunmadığından dolayı, sağlık hizmeti sağlayıcıları, özellikle 
madde kullanıcıları ile ilgili yerlerde çalışanlar negatif tarama sonuçları var-
lığında; sentetik kannabinoidleri de göz önüne almalıdırlar. Sentetik kanna-
binoidlerin üretimindeki hızın eşi benzeri görülmemiştir. 2004 yılından bu 
yana, K2 ya da Spice gibi markalar altında marketlere sürülmüş ürünler, 
devamlı şekilde, standartlaştırılmış uyuşturucu testlerindeki düzenleme ve 
tespitten kaçmak için, farmakolojik olarak aktif kannabinoidlerle birlikte 
üretilmektedir. Ne yazık ki, yeni uyuşturucular dünya çapında ün kazandık-
ça, hastalık hali ve ölüm raporları artmaya devam edecektir. Sentetik kan-
nabinoidler ve diğer kötüye kullanımı olan maddelerin kullanımı durumunda 
tanı, tedavi ve izlem aşamalarındaki değerlendirmelerin uygun olarak yapı-
labilmesi için, ülkemizde bilimsel, eğitsel ve denetleyici programlar ile bir-
likte kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir.  
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Doğal ve Sentetik Kannabinoidler 
Mustafa Kemal Çetin 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Çevresel, genetik, davranışsal ve ruhsal çok etkenli bir beyin hastalığı olan 

madde bağımlılığının günden güne arttığı düşünüldüğünde konu ile ilgili ya-
pılan çalışmaların çok yönlü olması kaçınılmaz bir gerçektir. Gerek koruyu-
cu önleyici gerekse tedavi edici birçok çalışmanın yanında yasal bir takım 
düzenlemelerde yapılmakta hatta ihtiyaca göre yeniden düzenlenmektedir. 
Doğal ve sentetik cannabinoidlerin ülkemizde kullanılma durumuna ve kul-
lananların profiline ilişkin istatistiksel veriler ve bu maddelerin kullanılması-
na ilişkin yasal mevzuat ile ilgili bilgiler sunulacaktır.  
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Kıbrıs’ta Talidomid Gerçeği 
Osman Özdemir 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi  

Talidomid, 1954 yılında Almanya’da bulunan özellikle antibiyotik üretimi ile 
tanınmış Chemie Grünenthal firması tarafından tesadüfen bulunmuş ve se-
datif bir ilaç olarak kullanıma sunulmuş olan bir etkin maddedir. Preklinik 
çalışmalarda Talidomid’in ortanca letal doza (LD50) ulaşılmasının pratikte 
imkansız olduğu gösterilmiş ve güvenli bir ilaç olarak değerlendirilmiştir. 
1957 yılında Almanya’da Contergan, 1958 yılında ise İngiltere’de Distaval 
adı altında pazarlanmıştır. Bunu takiben farklı endikasyolarda kullanılan ve 
içinde Talidomid olan birçok ilaç kombinasyonu piyasaya sürülmüş ve 
1960’larda toplam 46 ülkede pazarlanmıştır. Yeterli preklinik toksisite ça-
lışmaları yapılmayan Talidomid’in süratle yürütülen yetersiz klinik çalışma-
ları sonucunda gebeliğe bağlı bulantı ve kusmalarda çok etkin olduğu ileri 
sürülerek on binlerce gebe kadına kullandırılmıştır (1). Alman pediatri uz-
manları beklenilenin dışında ciddi organ malformasyonu ile doğan bebekler 
görmeye başlamışlar ve 1960 yılında Kassel’de düzenlenen kongrede Kose-
now ve Pfeiffer ilk vakaları sunmuşlardır. 1961 yılında Avusturya ve Alman-
ya’dan iki doktor tarafından birbirinden bağımsız olarak gebelikte Talidomid 
kullanımı ile bu doğumsal defektler arasında bağlantı olduğu bildirilmiştir. 
Bunu takiben ilacın pazarlandığı diğer ülkelerden de bu bildirilere doğrula-
ma gelmiştir (2). Bu çocukların sayısı o dönem için 10.000’nin üzerinde ol-
muştur. Bu dönemde doğumsal malformasyon ile doğan bebeklerin yaklaşık 
%40’ı bir yıl içinde hayatını kaybetmiştir (3). 

Talidomid’in ruhsat verilmediği ülkeler arasında bulunan Türkiye’de ilaç 
ruhsat komisyonunda görev yapan Prof.Dr. Şükrü Kaymakçalan hocamızın 
“Talidomid etkin bir ilaçtır fakat yeterli hayvan deneyleri yapılmaması ne-
deniyle ruhsatlandırılmasının uygun olmayacağı’’ raporuna itibar eden dö-
nemin Sağlık Bakanlığı ülkemizi bir ilaç faciasından kurtarmıştır. Aynı sü-
reçte ilacın ruhsatlandırılmasını yetersiz toksisite çalışmaları nedeniyle en-
gelleyen Farmakolog Dr.Frances Oldham Kelsey ABD hükümeti tarafından 
‘Sivil üstün hizmet madalyası’ ile ödüllendirilmiştir. Dr. Kelsey’in engelleme 
çalışmalarına rağmen Talidomid ABD’de tanıtım amacıyla hekimlere dağı-
tılmış ve bilinen 17 anomali vakası görülmüştür (1,4). 

27 Kasım 1961 yılında Talidomid tüm ülkelerde piyasadan çekilmiştir. An-
cak insanların konu hakkındaki farkındalığının yetersiz olması nedeni ile bir 
süre daha evlerinde bulunan Talidomid preparatlarının kullanılmaya devam 
edildiğine inanılmaktadır (1).  

Bu çalışmada Talidomid’in Kıbrıs’ta gebe kadınlar tarafından kullanılıp kul-
lanılmadığı ve kullanılmış ise doğumsal defektli olarak doğan çocukların 
varlığını araştırması hedeflenmiştir. Bu bağlamda 1958-1963 yılları arasın-
daki Milli Arşiv’deki yerel gazeteler incelenmiş ve kadın doğum ve çocuk 
uzmanı hekimler ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmalarımız sonu-
cunda özellikle 07.08.1962 günkü gazetelerdeki “Sakat doğan çocukların 
Sağlık Bakanlığına bildirilmesi” başlıklı tebliğ vakalara ulaşmamıza yardımcı 
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olmuştur. Kıbrıs’ta Talidomid’in 1958 yılından itibaren Softenon isimli müs-

tahzar olarak ithal edildiği ve kullanıldığı yerel gazetelerde yayımlanmış ba-
kanlığın bildirisi ile gösterilmiştir. Daha sonra hekimler ile yapılan söyleşi-
lerde belirlediğimiz iki vakaya ulaşılmıştır. Bu süreçte Talidomid’i kullanan 
iki annenin verdiği bilgiler çok aydınlatıcı olmuştur. Bu arada araştırmaları-
mız sadece Kıbrıs’ın Türk kesiminde yürütülmüş olup tüm kanalları zorla-
mamıza rağmen Rum kesiminden bilgi alınamamıştır. Ancak düzenli olarak 
Kıbrıs’ta bulunan Almanya Büyükelçiliği aracılığı ile Talidomid kurbanlarına 
destek amacı ile kurulan “Engelli İnsanlar için Contergan Vakfı” fonundan 
tazminat alan kişilerin olduğu bilgisine dolaylı olarak ulaşılmıştır.  

Bizim bu çalışmadaki amacımız önce İngiliz kolonisi sonra da Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) olduğu dönemdeki bu durumu bilimsel olarak ay-
dınlatmak, farmakovijilans uygulamalarının önemi için farkındalık yarat-
maktır. 
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Endothelium Derived Hyperpolarizing Factors and As-

sociated Pathways  
Michel Félétou 
Unité de Recherche et de Découverte Cardiovasculaire, Institut de Re-
cherches Servier, Suresnes, France 

Endothelial cells synthesize and release factors that regulate angiogenesis, 
inflammatory responses, hemostasis as well as vascular tone and permea-
bility. The endothelium controls vascular tone not only by releasing nitric 
oxide (NO) and prostacyclin but also by other pathways causing hyperpola-
rization of the underlying smooth muscle cells. This characteristic was at 
the origin of the denomination endothelium-derived hyperpolarizing factor 
(EDHF). It is now obvious that this acronym includes different mechanisms 
(Félétou, 2011a and b). 

Two broad categories of responses associated with endothelium-dependent 
hyperpolarization can be observed. The classical EDH pathway is associated 
with endothelial cell hyperpolarization and is blocked by the toxin apamin 
individually or in combination with charybdotoxin; the latter can be substi-
tuted by the more selective non-peptide compound TRAM-34, but not by 
iberiotoxin. This initial step involves an increase in endothelial intracellular 
calcium, the activation of transient receptor potential channels (TRP chan-
nels and especially TRPV4) playing an essential role, and the subsequent 
opening of endothelial calcium-activated potassium channels of small con-
ductance, SKCa (KCa2.3) and the calcium-activated potassium channels of 
intermediate conductance, IKCa (KCa3.1). Then, endothelial hyperpolariza-
tion could be transmitted to the underlying vascular smooth muscle cells 
through myo-endothelial gap-junctions without involving any factor per se. 
Additionally, potassium ions, which are carried by the activation of these 
two endothelial potassium channels and which accumulate in the small in-
tercellular myo-endothelial space, can activate ion channels and transpor-
ters located at the membrane surface of vascular smooth muscle cells and 
trigger their hyperpolarization and relaxation. Potassium ions that effluxes 
through SKCa activate preferentially smooth muscle (and endothelial) 
inward rectifier potassium channels, KIR (Kir2.1, sensitive to low concent-
rations of barium), while potassium ions carried by IKCa activate preferen-
tially ouabain-sensitive Na+/K+-ATPases. For the classical pathway, the 
term endothelium-dependent hyperpolarization should be used, or the ac-
ronym EDH, and the “F” should be omitted since no proper “factor” is in-
volved (Félétou & Vanhoutte, 2013). One important point to consider is 
that during vessel contractions, potassium efflux, through activated smooth 
muscle calcium-activated potassium channels of large conductance (BKCa, 
sensitive to iberiotoxin) and possibly voltage-activated potassium channels 
(KV, sensitive to 4-aminopyridine), which act as braking mechanisms to 
prevent calcium overload in the myocytes, generates localized and elevated 
intercellular potassium ion concentration, the so-called “potassium clouds”. 
These potassium clouds compromise the activation of Na+/K+-ATPases 
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and KIR channels, which have a narrow window of potassium-dependent 

activation, by the further increase in potassium ion concentration genera-
ted by the activation of endothelial SKCa/IKCa. Under these conditions, the 
importance of the contribution of myo-endothelial coupling via gap-junction 
communication is enhanced (Edwards et al., 2010). The physiological rele-
vance of this endothelial pathway has been demonstrated both in vivo and 
in vitro in mice deficient for endothelial KCa3.1 and/or KCa2.3, since they 
exhibit severely impaired endothelium-dependent hyperpolarizations and 
an elevated arterial blood pressure. These genetic models have also shown 
that IKCa channel, preferentially located in endothelial cell projections 
through the internal elastic lamina, is the predominant endothelial potas-
sium channel involved in agonists (acetylcholine)-induced vasodilatation 
and conducted vasodilatation, while endothelial SKCa channel, preferenti-
ally located in caveolae, contributes to flow-dependent vasodilatation and 
exercise hyperemia (Brähler et al., 2009; Wölfle et al., 2009; Milkau et al., 
2010). 

Other pathways can be associated with endothelium-dependent hyperpola-
rizations. They involve the release of endothelial factors, including NO, nit-
roxyl (HNO), hydrogen peroxide (H2O2), metabolites of arachidonic acid 
through cyclooxygenases, lipoxygenases and cytochrome P450 monooxy-
genases (for instance prostacyclin, trihydroeicosatrienoic acids and epoxye-
icosatrienoic acids) as well as dilator peptides, but they do not necessary 
require the endothelial cell hyperpolarization. These factors hyperpolarize 
the vascular smooth muscle cells by opening diverse populations of potas-
sium channels, but predominantly BKCa and/or ATP-sensitive potassium 
channels (KATP sensitive to glibenclamide). These different mechanisms 
are not necessarily exclusive and can occur simultaneously (Félétou, 
2011a). 

Endothelial dysfunction is associated with a number of cardiovascular dise-
ases. However, the mechanisms underlying these endothelial dysfunctions 
can be markedly different. A reduced bioavailability of NO, an enhanced 

production of vasoconstrictor prostanoids or endothelin-1 and an increase 
in thrombogenicity can individually or in association contribute to endothe-
lial dysfunction. Additionally, endothelium-dependent hyperpolarizations 
are clearly altered by aging and various pathological conditions (hyperten-
sion, atherosclerosis, hypercholesterolemia, heart failure, ischemia-
reperfusion, angioplasty, eclampsia, diabetes, sepsis). EDH can be either 
impaired or, in contrast, being preserved or even enhanced, compensating 
for the decrease in NO bioavailability. Therapeutic or adjuvant interventi-
ons (angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists of angiotensin 
receptors, estrogens, omega-3 polyunsaturated fatty acids, polyphenol de-
rivatives, potassium and/or calcium intake) can restore/enhance these res-
ponses, suggesting that the improvement of the EDH contributes to the ob-
served beneficial effect. Additionally, selective openers of endothelial IKCa 
and SKCa, such as NS-309 or SKA-31, could be of interest in cardiovascu-
lar disease since they improve endothelial function in type-2 diabetes and 
lower blood pressure in hypertensive mice (Félétou, 2011b). 
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Paracrine Regulation of Vascular Tone 
Johan Van de Voorde 
Ghent University, Department of Pharmacology, Gent, Belgium 

Blood flow through organs is continuously adapted. This adaptation occurs 
in part by the central nervous system that ensures adequate perfusion 
pressure (=arterial blood pressure) at the entrance of the tissues by regu-
lating peripheral resistance. In addition local mechanisms adapt blood flow 
to the specific local needs of the tissue. The continuous tuning of the deg-
ree of contraction of vascular smooth muscle cells is the cornerstone in the 
regulation of blood flow changes. Changes of vascular smooth muscle tone 
can be elicted by sensors within the smooth muscle cells itself such as 
stretch-activated ion channels that elicit vasoconstriction when blood ves-
sels are under increased pressure, a mechanism that helps to keep blood 
flow constant despite variations in arterial blood pressure. On the other 
hand tone of smooth muscle cell is also influenced by cells laying in their 
neighborhood. These cells can release vasoactive factors and exert in that 
way a paracrine influence on vascular smooth muscle tone. The influence of 
nerve endings in the vascular wall releasing neurotransmitters such as no-
repinephrine is known already for more than 100 years. At the end of the 
previous century it became clear that also other cells can exert a paracrine 
influence on vascular tone. Furchgott and Zawadzki demonstrated in 1980 
that the reactivity of an artery with intact endothelium was completely dif-
ferent from the reactivity of an artery of which the endothelium was remo-
ved. It was found that the endothelium in response to acetylcholine and to 
many other endogenous factors releases a strong vasodilator, nitric oxide 
(NO) formed from L-arginine by NOsynthase and activating sGC to form 
cGMP. In addition it was demonstrated that there is a continuous NO-
release under the influence of shear stress on the endothelium elicited by 
the flowing blood. This flow-mediated vasodilation keeps in vivo the blood 
vessels open to such extent that blockade of NO-formation leads to blood 
pressure increase as a result of increased vascular resistance. NO does not 
completely explain the endothelial influence on vascular smooth muscle 
tone. In the smaller resistance arteries blockade of NO only partially inhibit 
endothelium-dependent vasorelaxations. This has led to the discovery of 
the endothelium-dependent hyperpolarisation (EDH): smooth muscle cell 
hyperpolarization that only can be seen when intact endothelium is availab-
le (Félétou and Vanhoutte, 2009). In addition the endothelium can also re-
lease vasocontractile substances such as endothelin,  one of the strongest 

known endogenous vasoconstrictors. NO is not only synthesized in endot-
helial cells. Also vascular NANC nerve endings can exert a vasorelaxing ef-
fect through release of NO. In the corpora cavernosa of the penis NO deri-
ved from nerves and endothelium is essential to elicit the erectile response. 
The discovery of NO has led to great interest in the development of drugs 
that interact with the NO-sGC-cGMP pathway such as NO-donors (such as 
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nitrovasodilators), phosphodiesterase inhibitors (such as sildinafil) that in-

hibit the breakdown of cGMP and more recently drugs that directly stimula-
te or activate sGC (Priviero and Webb, 2010). Besides NO there is in recent 
years growing interest for other endogenous “gasotransmitters” with va-
soactive properties, namely CO formed by heme oxygenases and H2S pro-
duced from L-cysteine, catalyzed by cystathionine–lyase. This increases the 
interest in the potential role of CO-releasing molecules (CORMs) and H2S-
releasing molecules as drugs for the treatment of cardiovascular diseases 
(Decaluwé et al., 2012). In addition to the endothelium, also retinal tissue 
from the eyes releases (a) very powerful vasorelaxing substance(s), the so 
called retinal relaxing factor (RRF) that might be essential for controlling 
retinal circulation, especially in hypoxic conditions (Maenhaut et al., 2007). 
In recent years there is also wide interest in the role of perivascular adipo-
se tissue on the control of vascular tone (Van de Voorde et al., 2013). Ar-
teries surrounded with adipose tissue contract less than arteries without 
adherent adipose tissue, which is due to the release of vasorelaxing adi-
po(cyto)kines. It is believed that in obesity the beneficial effect of adipose 
tissue is converted to a more deleterious effect of adipose tissue because 
perivascular adipose tissue then becomes inflamed, leading to dysregula-
tion of adipo(cyto)kine secretion. It can be concluded that in an era of re-
ductionistic research, focusing on isolated cells and intracellular mecha-
nisms, one should be aware of the fact that the full understanding of vas-
cular tone requires not only the understanding of the smooth muscle cell 
itself but also the understanding of the complex interactions with other tis-
sues. 
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İnsan Kaynaklı Damarların Reaktivitesinde Perivaskü-

ler Adipoz Dokunun Önemi 
Gökçe Topal Tanyılmaz 
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD 

Vasküler tonusun düzenlenmesinde birçok farklı mekanizmanın rol aldığı 
bilinmektedir. Özellikle 1980’lerden başlayarak endotel tabakasından salı-
verilen nitrik oksit (NO), endotel kaynaklı hiperpolarizasyon faktörü (EDHF) 
ve prostanoidlerin vasküler tonusunun düzenlenmesindeki rolleri ön plana 
çıkmıştır (Fujiwara ve ark. 2012).Son yıllarda ise farklı çalışmalarda damar-
ları çevreleyen perivasküler adipoz dokuların vasküler tonusun düzenlen-
mesine katıldıkları ve birçok farklı vazokonstriktör ajana karşı olan damarın 
kasılma yanıtlılığını azalttıkları belirlenmiştir (Gao ve ark. 2005; Galvez ve 
ark. 2006; Ozen ve ark. 2013). Bazı çalışmalarda perivasküler adipoz do-
kunun gevşetici etkisine NO’nun aracılık ettiği ve endotel bağımlı bir gev-
şeme cevaplılığı olduğu gösterilirken (Gao ve ark. 2007) başka çalışmalarda 
NO Sentaz (NOS) inhibitörü L-NAME varlığında etkinin değişmediği bildiril-
miştir (Löhn ve ark. 2002). Son dönemlerde perivasküler adipoz dokunun 
gevşetici etkisine K+ kanallarının da aracılık ettiği bildirilmektedir. Adipoz 
dokunun, sıçan mezenterik arterinde voltaj-bağımlı potasyum (Kv) kanalla-
rının (Verlohren ve ark. 2004), sıçan aortasında ise ATP-bağımlı potasyum 
(KATP) kanallarının (Löhn ve ark. 2002), internal mamariyal arterinde (IMA) 
kalsiyum-bağımlı K+ (KCa) kanallarının (Gao ve ark. 2005) aracılığıyla gev-
şetici etki gösterdiği belirlenmiştir.  

Öte yandan, insan kaynaklı damarların perivasküler adipoz dokularının gev-
şetici etkisini inceleyen az sayıda araştırma bulunmaktadır. Laboratuarımız-
da yürüttüğümüz çalışmalarda koroner revaskülarizasyonda greft materyal-
leri olarak kullanılan insan safen ven (SV) ve IMA preparatlarının perivas-
küler adipoz dokularının gevşetici etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 
çalışmamızda siklooksijenaz (COX) enziminin sentezine aracılık eden vazo-
dilatör etkili prostasiklin (PGI2) ve prostaglandin E2 (PGE2) gibi prostanoid-
lerin, SV’de perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisine katkıları olabile-
ceği gösterilmiştir. Bunun aksine IMA preparatlarında perivasküler adipoz 
dokunun gevşetici etkisinin COX yolağından bağımsız olduğu bulunmuştur 
(Ozen ve ark. 2013). Diğer taraftan, bulgularımız insan SV, varikoz ven ve 
koroner arter perivasküler adipoz dokularından PGI2, PGE2 ve adiponektin 
(yayınlanmamış veri) gibi vazodilatör etkili endojen maddelerin salıverildi-
ğini de göstermektedir. Bununla birlikte, çalışmamızda SV, varikoz ven ve 
koroner arter perivasküler adipoz dokularında prostaglandin E2 sentezine 
aracılık eden enzimlerin de eksprese olduğu belirlenmiştir (yayınlanmamış 
veri).  

Koroner revaskülarizasyon koroner damarların tıkandığı ve ilaçlarla tedavi-
den herhangi bir sonuç alınamadığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. 
Ancak koroner revaskülarizasyonda kullanılan greft materyallerinin düşük 
açık kalma oranı (patency rate) ve spazma yatkınlığı kullanımlarını bazen 
kısıtlamaktadır. 1990’lı yıllarda vazospazmın önlenmesi ve/veya giderilme-
sini sağlayan yeni ajanların tedaviye girmesi ve koroner greft hazırlama 
tekniklerinin geliştirilmesi ile birlikte koroner by-pass greftlerinin ömürleri-
nin uzatılması gündeme gelse de günümüzde hala bu konudaki araştırmalar 
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yetersizdir (Hendrick  1998). Özellikle SV koroner by-pass operasyonları 

sırasında perivasküler adipoz dokularından temizlenerek kullanılmaktadır. 
Son yıllarda perivasküler adipoz dokuların damar vazospazmını azaltıcı etki-
leri greft materyallerinin perivasküler adipoz dokularının temizlenmeden 
koroner revaskülarizasyonda kullanımlarını gündeme getirmiştir (Souza ve 
ark. 2001). Laboratuarımızda yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarının koro-
ner by-pass operasyonlarında kullanılan greft materyallerinin daha uzun 
süreli açık kalma oranına ve spazma girme yatkınlıklarının artırılmasına 
katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. Bir bütün olarak sonuçlarımızın insan 
vasküler tonusunun düzenlenmesinde perivasküler adipoz dokularının etki-
lerinin aydınlatılmasına yeni bir bakış açısı getirebileceği düşüncesindeyiz. 
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Retinal Gevşetici Faktörün Vasküler Etki Mekanizması 

ve Patofizyolojik Rolü 
Selçuk Takır 
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD 

Son otuz yılda detektör kan damarları üzerinde donör dokuların etkilerinin 
incelendiği birçok çalışma yapılmış ve bu sayede damar düz kas tonüsünü 
regüle eden nitrik oksit, prostasiklin, karbon monoksit, hidrojen sülfür, en-
dotelin-1 vb çok sayıda önemli vazoaktif madde bulunarak yapıları aydınla-
tılmıştır. 1998 yılında sığır retinal arteri ve retinası ile yapılan bir çalışmada 
retinadan serbestlenen yeni bir gevşetici faktörün (Retinal Gevşetici Faktör; 
RRF) varlığı ortaya konmuştur (Delaey ve Van de Voorde 1998). Laboratu-
varımızda yürütülen çalışmalarda da, prostaglandin F2α ile kastırılmış izole 
sığır retinal arteri üzerine bir parça retina dokusunun yerleştirilmesinin hızla 
başlayan ve çoğunlukla bifazik karakterde tam bir gevşeme yanıtına neden 
olduğu gösterilmiştir (Takır ve ark. 2011). Retina kaynaklı bu gevşetici fak-
törün sığır retinasından başka; köpek, domuz, koyun (Delaey ve Van de 
Voorde 1998), sıçan (Boussery ve ark. 2002a, Agus ve ark. 2007) ve fare 
(Boussery ve ark. 2002b) retinalarından da serbestlendiği gösterilmiş ve 
böylece bu gevşetici faktörün türe özgü olmadığı belirlenmiştir. Bununla 
birlikte, retina kaynaklı gevşetici faktörün etkisinin retinal arterle sınırlı 
kalmadığı, sıçan mezenterik, renal (Delaey ve Van de Voorde 1998) ve ka-
rotid arteri (Boussery ve ark. 2002a, Agus ve ark. 2007), fare aortası (Bo-
ussery ve ark. 2002a) ve ayrıca damar dışı bir düz kas olan sıçan bronş düz 
kasını (Delaey ve Van de Voorde 1998) da gevşettiği ve bu etkinin tekrar 
edilebilir nitelikte olduğu gösterilmiştir. Retina kaynaklı gevşetici faktörün 
etkisinin tanımlanmasına paralel olarak yapısının belirlenmesine yönelik ba-
zı çalışmalar da sürdürülmüştür. Yapılan biyoassay çalışmaları retinal gev-
şetici faktörün polipeptid ve protein yapısında olmayan, hidrofilik özellikte, 
ısıya dayanıklı stabil bir faktör olduğu, pH değişiminden etkilenmediği (De-
laey ve Van de Voorde 1998) buna karşılık akut hipoksinin RRF yanıtını po-
tansiyalize ettiği (Delaey ve ark. 2000) ortaya konmuştur. RRF’in gevşetici 
etkisinde NO ve siklooksijenaz yolağının, L-tipi voltaj bağımlı kalsiyum ka-
nallarının, Na+-Ca+2 iyon değiştiricisinin, sarkoplazmik retikulum Ca+2-
ATPaz (SERCA) pompasının (Boussery ve ark. 2002a, 2002b), K+ATP, 
K+Ca++, K+v kanallarının (Takır ve ark. 2011) rolünün olmadığı belirlenmiş-
tir. Bununla birlikte, plazma membranındaki Ca+2-ATPaz pompasının (Bous-
sery ve ark. 2002a) ve Kir+ kanallarının bloke edilmesinin (yayınlanmamış 
veri) RRF yanıtını azalttığı belirlenmiştir. İzole sığır retinal arterinde, retina-

ya bağlı gevşetici etkinin Rho-kinaz inhibitörü Y27632 ile benzer özellik 
göstermesi ve calyculin A ile miyozin fosfazın inhibisyonu varlığında tama-
men ortadan kalkması RRF’in gevşetici etkisinde kalsiyum duyarlılaşmasının 
engellenmesinin rolünün olabileceğini düşündürmektedir (yayınlanmamış 
veriler). 

Retinanın yapısını oluşturan hücrelerden çok çeşitli vazoaktif maddelerin 
serbestlendiği bilinmektedir. RRF’in retina kaynaklı bu maddeler ile ilişkisi 
araştırılmıştır. Bu doğrultuda, RRF’in glisin, dopamin, melatonin (Delaey ve 
Van de Voorde 1998), adrenomedullin (Boussery ve ark. 2004), kalsitonin 
geni ile ilişkili peptit (CGRP), atriyal natriüretik peptid (ANP), beyin natriü-
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retik peptid (BNP) ve C-tipi natriüretik peptid (CNP) (Boussery ve ark. 

2005), GABA, glutamat (Delaey ve Van de Voorde 1998) ve adenozin (De-
laey ve Van de Voorde 1998) gibi lokal etkili endojen maddeler ile ilişkili 
olmadığı belirlenmiştir.  

Bugüne kadar elde edilen veriler doğrultusunda RRF'in bazal koşullarda sü-
rekli salıverilen bir faktör olduğu ve retinal kan akımının lokal olarak düzen-
lenmesinde fizyolojik bir öneme sahip olabileceği öne sürülmektedir. Ancak, 
RRF cevabının retinal sirkülasyonu ve retinayı etkileyen çeşitli patofizyolojik 
koşullarda nasıl değiştiği bilinmemektedir. Bu amaçla laboratuvarımızda 
yürütülen çalışmalarda, streptozotosin ile deneysel diyabet (Aguş ve ark. 
2008), L-NAME ile deneysel hipertansiyon (Gezerler ve ark 2009) ve episk-
leral ven koterizasyonu metodu ile deneysel glokom oluşturulmuş sıçanların 
(yayınlanmamış veri) retinalarının retinal ve periferal damarlar üzerindeki 
etkinliği incelenmiştir. Bu çalışmalarda RRF yanıtının diyabet, hipertansiyon 
ve glokom modellerinde gerek periferal (karotid ve mezenterik arter) ge-
rekse retinal arterde (sığır) değişmediği belirlenmiştir. 

Bu bulgular, vasküler ve retinal fonksiyonu etkileyebilecek patolojik koşul-
larda retinadan salıverilen RRF’in gevşetici etkisinin gerek periferal arterler-
de gerekse retinal arterde değişmediğini göstermektedir. RRF’in retinada 
hangi hücrelerden salıverildiği ve damar düz kasını hangi mekanizmalar 
aracılığı ile gevşettiği henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Ancak, incele-
nen patolojik koşullarda RRF’in gevşetici etkinliğinin değişmemiş olmasının, 
bu faktörün retinadan salıverildiği hücrelerin diyabet, hipertansiyon veya 
glokom oluşumuna bağlı yapısal değişiklik göstermemesi ve/veya hücresel 
etki mekanizmasının bu patolojik koşullardan etkilenmemiş olması ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, retinal sirkülasyonu olumsuz yönde etkile-
yen bu hastalıklarda RRF’in gevşetici etkisinin korunmuş olması, RRF’in re-
tinal arterin tonüsünün ve retinal kan akımının regülasyonunda kompensa-
tuvar bir rolünün olabileceğini düşündürmektedir. Sonuçlarımızın RFF’in 
sentezi, salgılanması, tanımlanması, etki mekanizması ve patofizyolojik ro-
lünün aydınlatılmasına yönelik olarak yapılacak gelecek çalışmalara yön ve-
receği düşünülmektedir. 
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Panel: Teratojenite Bilgi Servisi  
[06.11.2013, SALON B, 11:00-12:30] 

Gebelikte İlaca Maruz Kalım Sonrası Risk Değerlen-

dirme ve Risk İletişimi 
Yusuf Cem Kaplan 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

Gebelik, sadece sağlıklı kadınların yaşadığı bir süreç değildir. Kronik hasta-
lığı olan bir kadın da gebe kalabilir, ya da sağlıklı bir kadın gebelik döne-
minde hastalık teşhisi alabilir. Böylece gebelik, bir döneminde ilaca maruz 
kalınmış ya da tüm dönemlerinde ilaç kullanılması gereken bir duruma dö-
nüşebilir. Gebelikte ilaç kullanımı sıktır ve bu sıklık önceki yıllara oranla gi-
derek artmaktadır (1). 

Planlı olmayan gebeliklerde, tüm gebeliklerin en az yarısı böyledir (2), en 
önemli sorunlarımızdan biri, gebenin gebeliğinin farkında olmadığı dönemde 
maruz kaldığı ilaçların fetüs üzerinde istenmeyen etki ortaya çıkarma olası-
lığının anneyi sürüklediği kaygı halidir. Bu kaygı gebe ve gebeyi takip eden 
doktoru konu hakkında bilgi arayışına sürüklemektedir. Teratoloji bilgi ser-
visleri (TBS) bu noktada devreye giren ve söz konusu ilaca dair kanıtları 
inceleyerek fetüs üzerindeki olası riskleri kişiye özgü bir şekilde değerlendi-
ren kurumlardır. TBS, gebelerin bilmeden maruz kaldığı ilaçlara dair risk 
değerlendirmesi yaptıkları gibi, kronik hastalık teşhisi öyküsü olan anne 
adaylarının tedavisinin düzenlenmesi, ya da ilk hastalık teşhisini gebelik es-
nasında almış olan anne adayları için tedavi planlanması konusunda da he-
kimlere kanıta dayalı bilgi sunan servislerdir. TBS’nin, doğum sonrası hiz-
metleri de vardır. Emzirme döneminde, annenin kullandığı ya da kullanması 
gereken ilaçların süte ve bebeğe ne oranda geçtiği, daha güvenli ilaç alter-
natiflerinin olup olmadığı ya da emzirmenin kesilip kesilmemesi gerektiği 
hakkında kanıta dayalı bilgi sunarlar. 

Risk değerlendirmesi 

Gebelikte maruz kalınan bir ilaca dair risk değerlendirmesi yapmak çoğu 
zaman kolay bir iş değildir, çünkü klinik kullanımdaki ilaçların bir çoğunun 
gebelikteki kullanımlarının fetüs üzerinde ne gibi etkiler ortaya çıkaracağına 
dair net veriler yoktur. Bu veri eksikliğinin temel nedeni gebelerin klinik 
araştırmalar için etik açıdan uygun bir grup olmamasıdır. Böylece, ruhsat 
alıp piyasaya sürülen bir ilacın teratojenik etkilerine dair bilgilerimiz baş-

langıçta preklinik fazda gerçekleştirilmiş olan hayvan çalışmaları ile sınırlı 
kalmaktadır. Hayvan çalışmaları, ilaçların gebelikteki etkilerine dair öngörü-
lerimize katkıda bulunmakla birlikte bu çalışmaların sonuçlarının her zaman 
ve her durumda insanlara uyarlanamaması (ekstrapolasyon) problemi var-
dır (3). 

Gebelerin özellikle etik gerekçeler nedeni ile randomize kontrollü çalışmalar 
için uygun bir grup olmamaları risk değerlendirmesinde kullanılan en önem-
li kaynağı gözlemsel verilere dayanan epidemiyolojik çalışmalar kılmakta-
dır. Bu çalışmaların büyük bir kısmı kohort ya da olgu-kontrol çalışmaları-
dır. Her iki çalışma tipinin de birbirine üstün oldukları noktalar bulunmakla 
birlikte, klinik verilerin uygun şekilde tanımlanması, çalışmaya en uygun 
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istatistiksel yöntemin seçilmesi ve sonuçların yine uygun şekilde raporlan-

ması çok önemlidir. Kohort çalışmalarda fetal gelişimin tüm aşamalarındaki 
veriler değerlendirildiği için spontan düşük, ölü doğum, nörolojik, bilişsel ve 
davranışsal sonuçların değerlendirilmesi mümkündür. Ancak bu tip özel ve 
nadir malformasyon riskinin saptanması olgu-kontrol çalışmalarına göre 
daha güçtür. Her iki metodoloji de birbirini tamamlamaktadır (4). Olgu ra-
porlarının değerlendirilmesinde çok dikkatli olunmalıdır. Olgu raporları ile 
nedensellik ilişkisi kurmak genel olarak güçtür. Bir ilacın olası teratojenik 
etkisini araştırırken sadece olgu raporları ile bir yargıya varmamalı ve epi-
demiyolojik çalışmaların varlığı mutlaka araştırılmalıdır. 

FDA gebelik risk kategorileri 

Gebelikte maruz kalınmış olan bir ilaç hakkında risk iletişimi yapılırken risk 
kategorilerinin kullanımı en çok tartışılan konulardan biridir. Talidomid faci-
asından sonra çeşitli ülkelerde çeşitli kategorizasyon ve sınıflandırmalar or-
taya çıkmıştır. Bunlardan öne çıkanlar Farmaceutiska Specialiteter Sverige 
(FASS=İsveç Onaylanmış İlaçlar Kataloğu) risk sınıflandırması, FDA gebelik 
risk kategorileri , ADEC (Australian Drug Evaluation Committee's) ve TERIS 
(Teratogen Information System)’dir. Ülkemizde klinik pratikte bunlardan en 
çok kullanılanı 1979’dan beri kullanımda olan FDA gebelik risk kategorileri-
dir. FDA gebelik risk kategorileri gebede, ilaç kullanımını planlama aşama-
sında, ilaca dair riski pratik bir şekilde iletmeyi amaçlamıştır. Ancak ilaçların 
gebelikteki etkileri gibi komplike bir konuya dair bilgilerin basit bir kategori-
zasyon içinde iletilmesi bilgide eksikliğe ve yanlış algılamalara neden ola-
bilmektedir.  

FDA gebelik risk kategorilerine dair yapılan eleştiriler genellikle kategorile-
rin insan ve hayvan verilerini birbirinden ayırt ettirici özellikte olmadığını, 
bazı ilaçların sınıflandırılmasında diğer kategoriler ile aralarında uyumsuzluk 
olması ve bazı ilaçların gerçekte olduklarından daha riskli algılanmalarına 
neden olmaları, dozla ilgili bir öneri içermedikleri ve tedavi edilememiş has-
talık ile gebelikteki ilaç maruziyetinin risklerine dair karşılaştırmalı bilgi bu-
lundurmadıklarıdır. FDA bu eleştirileri değerlendirerek 29 Mayıs 2008’de 
kategori sisteminin gebelikteki ilaç kullanımına dair riskleri karakterize et-
mekte ve iletmekte yeterli olmadığına karar vermiş ve ilaçların gebelik ve 
emzirme dönemindeki risklerine dair yeni bir anlatım metoduna geçileceğini 
ve bu anlatımın da “hikaye” tarzında olacağını ve metnin risk özeti, klinik 
olarak göz önüne alınması gereken durumlar ve veri alanlarına ayrılacağını 
duyurmuştur (5, 6). 

Teratojenite raporu  

Gebenin öyküsü ve ilaç maruziyeti yukarıda belirtilen noktalar dikkate alı-
narak yapılan kaynak ve literatür taraması ile araştırılır ve sonuç bir rapor 
haline getirilebilir. Maruz kalınmış olan ilaca dair gebelik döneminde yapıl-
mış çalışmalar rapor kapsamında risk özeti şeklinde verilebilir. Bu anlatım 
ihtiyaca göre kısa ve özet ya da uzun ve ayrıntılı olabilir. Bu konuda raporu 
okuyacak ve değerlendirecek hekimler ile konuşup nasıl bir rapora ihtiyaç 
duydukları belirlenebilir. Özellikle Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki 
yoğun poliklinik ortamı uzun ve ayrıntılı raporlara vakit ayrılmasını güçleş-
tirmektedir. 
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Risk özetinden sonra raporun sonuç bölümü gelmektedir. Sonuç bölümüne 

ne yazılıp yazılmayacağı da çoğunlukla ilgili TBS’nin kendi kararıdır. Bu bö-
lümde risk değerlendirmesi sonucunda bir gebeliğe devam önerisi yapılıp 
yapılmaması gerektiği de tartışılabilir bir durumdur. Ülkemizde kapsam ko-
nusunda belirlenmiş bir ortak görüş henüz yoktur. Bazı hekimler sadece 
literatür çevirisinin yeterli olacağını, öneri yapılmamasının yasal problemleri 
minimal düzeyde tutacağını savunmaktadır. Buna karşılık bazı hekimler de 
gebeliğin devamı konusunda ve kullanılacak ilaçlarla ilgili bir sonuç önerisi-
nin verilmesinin gebe için daha faydalı olacağını söylemektedir. Konunun 
yasal zemini oldukça belirsizdir. Ülkemiz için bir teratojenite raporunun ne 
şekilde olması gerektiği konusunda Türk Farmakoloji Derneği kapsamında 
fikir birliği oluşturulması da faydalı olacaktır. 

Sonuç bölümü her nasıl yazılmış olursa olsun, gebenin durumu ve riskleri 
doğru şekilde anlaması aslında en öncelikli konudur, çünkü gebe algıladığı 
riske göre belki gebeliğe devam edip etmeme kararı verecek, ruh hali de 
algıladığı riske göre şekillenecektir. Bu nedenle rapor hazırlandıktan sonra, 

grbrnin eğitim ve sosyokültürel durumunu da göz önüne alarak rapor hak-
kında mutlaka bir risk iletişimi gerçekleştirilmelidir. 

Risk İletişimi  

Bilim adamları için risk popülasyon içindeki olasılık ilişkilerini inceleyen ve 
ölçülüp değeri hesaplanabilen bir kavramdır. Hekimler genellikle bildirdikleri 
küçük riskler ile hastalarının endişe duymayı bırakmasını ve ikna olmasını 
beklerler. Ancak ilaca maruz kalmış gebe bir kadın için risk olasılık oranla-
rından çok daha fazlasıdır. Risk algısı alanındaki birçok çalışma risk algısını 
numerik datadan çok daha başka faktörlerin etkilediğini göstermektedir. 
İnsanlar özellikle sözkonusu olayın kontrol edilebilme ihtimali olan durum-
larda ya da gönüllü oldukları durumlarda olayla ilişkili riski daha rahat ka-
bullenmektedirler. İnsan embriyosunun genel olarak savunmasız olduğu ve 
kontrol edilebilir bir durumda olmadığı görüşünün hakim olması nedeniyle 
embriyo için küçük bir teorik bir risk bile hekimler ve halk tarafından genel 
olarak kabul edilemez olarak düşünülmektedir (7).  

İletişim kelimesi kökünde  (Lat. Communicatio) “birçok kişiye ya da nesne-
ye ait olan ve ortaklaşa yapılan” anlamı taşımaktadır. Temel iletişim mode-
linde bir kaynak mesajını kodlayıp sinyale dönüştürdüğü bir iletiyi belirli bir 
kanal aracılığı ile alıcıya gönderir. Alıcının algıladığı sinyallerin ortaya çıkar-
dığı etkiye dair tepkileri ya da kodları yorumlayıp anlaşılıp anlaşılmadığını 
belirtecek bir geribildirimi kaynağa iletmesiyle de iletişim süreci tamamlanır 
(8).  

Risk iletişimi esnasında verilecek bilgilerin detayları gebenin sosyokültürel 
durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Neler anlatılacağına karar vermek 
iyi bir iletişim için temel bir gereklilik olsa da bu yani mesajın doğru şekilde 
kodlanarak uygun bir şekilde alıcıya yani gebeye ulaşmasını sağlamak da 
aynı ölçüde önemlidir. Bunun için mesajın oluşturulduğu ortamdan iletildiği 
ortama kadar her yer (kaynağın ve alıcının zihini de dahil olmak üzere) 
"gürültülerden" arındırılmış olmalıdır. Görüşme esnasında da uygun sorular 
ile gebenin geri bildirim vermesini sağlamalıdır. Hekim öğreten, gebe de 
dinleyen ve öğrenen kişi olmamalıdır. Bu tür görüşmeler asimetrik görüş-
melerdir. Aksine, görüşme mümkün olduğunca simetrik olmalıdır (9). He-
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kim mümkün olduğunca hastayı konuya dahil etmeye çalışmalı ve konu ile 

ilgili olarak kendini ifade etmesi gereken yerde kendini ifade etmesine izin 
vermelidir. Risk iletişiminde öncelikle gebeye ilaca dair risk değerlendirme-
sinin nasıl yapıldığı kısaca özetlenmelidir. Daha sonra gebelikteki bazal kon-
jenital anomali riskinden bahsedilmelidir. Her gebelikte ilaç kullanımından 
bağımsız olarak % 3'lük bir konjenital anomali riski olduğu anlatılmalıdır. 
Burada önemli olanın ilacın bu anomali riskini arttırıp arttırmadığı, arttırı-
yorsa ne ölçüde arttırdığının belirlenmesi olduğunun altı çizilmelidir. Burada 
kullanılan sözcükler dikkatli seçilmeli ve mümkünse risk iletişimi yapan ekip 
arasında standart hale getirilmelidir. 

Risk artışı gösteren bir ilaç olduğu takdirde bunun genel konjenital anomali 
riskinde mi, yoksa spesifik bir konjenital anomali riskinde mi artışı olduğu 
iyi bir şekilde ayırt edilmelidir. Spesifik bir konjenital anomali riskinde bir 
artış saptanmış ise, ilgili konjenital anomalinin genel popülasyondaki insi-
dansı da mutlaka değerlendirilmeye alınmalıdır. Genel popülasyondaki ris-
kin tanımlanmadığı koşulda, ilaca dair risk artışının izole şekilde bildirilmesi, 

aslında düşük olan bir riskin gebeler tarafından yüksek olarak algılanmasına 
yol açabilir. Ayrıca maruz kalınan ilacın, maruz kalındığı dönemde ortaya 
çıkardığı etkiler iyi bir şekilde analiz edilmeli ve riskler döneme özgü şekilde 
ortaya konmalıdır.  

Risk iletişiminin son aşamasında eğer TBS öneri yapacak ise önerilerini ya-
par. İkinci trimesterde detaylı USG ve fetal ekokardiyografiyi içeren perina-
toloji takibi önerilebilir. 10 haftayı geçmemiş gebeliklerde kararın anne ve 
babaya ait olduğu ve varsa eğer TBS’nin yönlendirmesinin bir öneri olduğu 
vurgulanmalıdır. Bunun dışında gebeye konu hakkında başka bir TBS ya da 
hekimden her zaman ikinci bir görüş alabileceğinin bildirilmesi hekimin ya-
sal açıdan kendini koruması açısından önemlidir. Yine bu aşamada gebenin 
konuyu anlayıp anlamadığına dair geri bildirim istenebilir, sorusu olup ol-
madığı sorulabilir. Öneri yapıldığı takdirde teratojenite raporunda da neler 
söylendiği yazılmalıdır. Gebeden bu aşamada bu bilgilerin anlatıldığına dair 
onam alınması da önerilmektedir.  

İlaca maruz kalan gebelerin risk iletişimi öncesinde maruz kaldıkları ilaçlar 
teratojenik olmamasına rağmen risk algılarının olması gerekenden çok daha 
yüksek olduğu ve bu yanlış yüksek risk algısının risk iletişimi ile anlamlı şe-
kilde azaldığı gösterilmiştir (10).  

Sonuç 

Risk iletişimi gebenin maruz kaldığı ilaca dair doğru bir risk algısı geliştir-
mesi ve sonraki aşamada vereceği kararı mümkün olan en üst seviyede bil-
gilendirilmiş olarak vermesi açısından çok önemlidir. Gebelikte maruz kalı-
nan ilaca dair büyük emek harcanarak yapılan risk değerlendirmesinin he-
define ulaşabilmesi ve faydalı olabilmesi ancak iyi bir risk iletişimi ile müm-
kündür.  

Gebelik süresince çeşitli nedenler ile maruz kalınan ilaçlara dair yapılan risk 
değerlendirmesi ve risk iletişimi, annenin fiziksel ve ruhsal sağlığı ve gebe-
lik hakkında alınacak kararların doğruluğu açısından çok önemlidir. Bilgisiz-
lik ya da yanlış bilgilendirme sonucu oluşan yüksek risk algısı, istenen bir 

gebeliğin elektif şekilde sonlanmasına neden olabilmektedir. Risk değerlen-
dirme ve risk iletişimi hizmetlerinin sunulduğu yerler olan TBS'lerinin ülke-
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mizde yaygınlaşması anne ve çocuk sağlığına hiç şüphesiz büyük katkılar 
yapacaktır.  

Yazarın notu: Teratojenite bilgi servisi hizmetine ilgi duyan tüm hocalarımı-
zı ve arkadaşlarımızı bu konuda olgu paylaşımları ve fikir alışverişi yaptığı-
mız mail grubumuza  bekliyoruz. teratoloji@googlegroups.com 
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Gebelikte İlaca Maruz Kalımın Sonrası Perinatoloji Ta-

kibi 
Sefa Kelekçi 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
AbD 

Hamilelerde ilaçların etkileri hakkında bilgilerimiz randomize kontrollü klinik 
çalışma yapmak etik olmayacağı için sınırlıdır ve eldeki verilerin çoğu litera-
türde sunulmuş sınırlı sayıdaki olgu sunumlarından elde edilmiştir. 

Yeni ya da denenmemiş ilaçlardansa gebelikte yaygın olarak kullanılmış ve 
güvenli olduğu kabul edilen ilaçlar reçete edilmeli, etkili olabilecek en düşük 
doz ve en kısa süreli tedavi planlanmalıdır. 

Konjenital malformasyonların %2-3 sebebi gebelikte ilaç kullanımından 
kaynaklanmaktadır. Kullanılan ilaçlar birkaç yolla fetüsü etkileyebilir. Direk 
olarak fetüste anormal gelişim ve hasara yol açarak, plasental fonksiyonu 
değiştirerek anneden fetüse geçen oksijen ve nutrisyon desteğini azaltarak, 
uterus kontraksiyonlarını arttırmak yolu ile preterm doğuma sebep olarak. 

Gebelikte ilaç kullanımı her zaman yanlış değildir. Anti-epileptik ajanlar te-
ratojeniktir fakat fetüsu nöbet sırasındaki hipoksiden korurlar. İlk trimes-
terde geçirilecek ateşli hastalıklarda kullanılacak parasetamol türevi ilaçlar, 
fetüsü hipertermiden korur. 

Teratojen etki: Gebelerin bazı ilaç ve kimyasallara maruz kalmaları sonu-
cunda fetüste malformasyon oluşmasıdır. 

Teratojen etki üç farklı zaman diliminde incelenir. 

1- Preimplantasyon dönemi: Konsepsiyon sonrası iki haftalık süre. Organo-
genezis öncesinde teratojen etkide hep ya da hiç kuralı geçerlidir, teratojen 
etki varsa fetüs kaybedilir. Fetal malfarmasyon riskinde artış olmaz. 

2-Embriyonik dönem (Organogenez dönemi): Konsepsiyondan sonraki üç 
ve sekizinci haftalar arası dönemdir. Bu dönemde  bir çok organ sisteminde 
farklılaşma gerçekleşmektedir. Teratojenlere en hassas olunan dönemdir. 
Nöral tüpün kapanmasındaki yetersizlik genelde 17-30. postfertilizasyon 
gün arasında alınan teratojene, kardiyak malformasyonlar ise 6.5-8. ges-
tasyonel haftalar arası alınan teratojen ajana bağlı meydana gelir. 

3-Fetal dönem: Sekizinci haftadan gebelik sonuna kadar olan dönemdir. 
Fetüsün büyüme ve gelişimi etkilenir. 

FDA (Food and Drug Administration) tarafından hazırlanan ilaçların olası 
teratojen etki oluşturma riskine göre; 

A kategorisi: İlk trimesterde fetüse zararı olmadığı gösterilmiş olan ilaçlar-
dır. 

B kategorisi: Hayvan çalışmalarında fetüse zararı olmadığı bildirilmiş, ancak 
insanlarda kontrollü çalışmaların yapılamadığı ilaçlardır. 

C kategorisi: Hayvan çalışmalarında fetüse zararı olduğu gösterilmiş, ancak 
insanlarda ve hayvanlarda kontrollü çalışmaların yapılmadığı ilaçlar. (İlaçla-
rın büyük bir kısmı bu kategoridedir) 

D kategorisi: Fetüse kesin zararı olan, ancak yarar zarar oranı dikkate alı-
narak kullanılabilecek ilaçlar. 
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X kategorisi: İnsanlarda ve hayvanlarda fetal anomalilere neden olduğu 

gösterilmiş, gebelerde ve gebelik ihtimali olan kadınlarda asla kullanılma-
ması gereken ilaçlardır. 

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar 1. ve 2. Trimesterde B, son trimesterde 
ise D kategorisinde yer almaktadır. ACE inhibitörleri ve Anjiotensin reseptör 
antagonistleri 1. Trimesterde C, 2. ve 3. Trimesterde D kategorisinde yer 
almaktadır. 

Büyük molekül ağırlıklı, yağda az çözünen, fazla oranda iyonize olan ve 
plazma proteinlerine fazla bağlanan ilaçların plasental geçişi azdır. 

X kategorisindeki ilaçlar: 

Androjenler (danazol) 

Finasterid 

Anti-metabolitler (methotrexate) 

Hipolipidemik ilaçlar(statinler) 

Oral antikoagulanlar ( Warfarin) 

Estrojenler (dietilstilbestrol) 

Mizoprostol 

Talidomid 

Kinin 

SERM( Goserelin asetat) 

Oral kontraseptifler 

Retinoidler (isotretinoin,etretinate) 

Radyoaktif iyot 

Ribavirin 

Ace inhibitörleri: Oligohidramnioz, hipokalvarium, perinatal ölüm, anüri, 
renal yetmezlik, pulmoner hipoplazi, iugr 

SSRI: Özellikle paroksetinin ilk trimesterde kullanımı artmış kardiyovaskü-
ler hastalık riski 

Methotrexate: Özellikle ilk trimesterde maruziyet sonrası kardiyovasküler, 
iskelet, kraniofasiyel ve gastrointestinal malfarmasyon riski artar. 

Varfarin: Nazal hipoplazi, optik atrofi, mikroftalmi, ekstremite hipoplazisi, 
mental retardasyon, iugr, fetal ve neonatal kanama 

Lityum: Ebstein anomalisi, fetal ve neonatal kardiyak aritmi 

Retinoidler: Kraniofasial , kardiyovasküler ve endokrin sistem anomalileri 
ve mental retardasyon (isotretinoin sonrası 1 ay, etretinat sonrası 2 yıl ge-
be kalınmamalıdır) 

Anti-epileptikler: Konjenital kalp defektleri, orofasiyal yarıklar, tırnak hipop-
lazisi, nöral tüp defektleri, İugr  

Benzodiazepinler: Yarık damak ve dudak 

Kortikosterioidler: İlk trimesterde yüksek doz  yarık dudak ve damak, iugr 
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Antiepileptik bir ajan kullanılacaksa mümkün olan en düşük dozda ve mo-

noterapi şeklinde verilmelidir. Prekonsepsiyonel valproik asit kesilerek baş-
ka bir antiepileptik ajana geçilmesi önerilir. Prekonsepsiyonel 4 mg folik 
asit gebelikten 1 ay önce başlanmalıdır.  

 

Gebelikte ilaç yazılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar 

1-Danışmadan ilaç kullanımının engellenmesi 

2-Gebelik haftası dikkate alınarak ilaç yazılması 

3-Etkinliği araştırılmamış ilaçların verilmemesi 

4-İlaçların en düşük etkin dozunun kullanılması 

5-Yarar/zarar oranın belirlenerek ailenin bilgilendirilmesi ve onam alınması 
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Türkiye’de Teratojenite Bilgi Servisleri ve Verileri Pe-

rinatoloji Takibi 
Mine Kadıoğlu Duman 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

Gebelik sırasında ilaç kullanılması nadir bir durum değildir. Araştırmalar, 
gebeliklerin % 50’sinin planlı olmadığını ve gebe kadınların %40-85’inin 
gebeliği sırasında ilaca maruz kaldığını göstermektedir. Bu oranın yüksekliği 
planlanmamış gebeliklerin yanı sıra, gebeliğin başlangıcında kadının gebe 
olduğunu bilemeyeceği bir dönemin olmasından da kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle çoğu kadın gebeliğinden habersiz fötal gelişmenin kritik döneminde 
tıbbı nedenlerden dolayı ilaca maruz kalmaktadır. 

Yirminci yüzyılın ortalarına doğru çevresel etmenlerin (iyot eksikliği ve en-
feksiyonlar gibi) konjenital malformasyonlara neden olabileceği fark edildi-
ğinde “teratojenite” kavramına olan ilgide ciddi artışlar olmuştur. Teratoje-
nitenin annenin gebelik döneminde geçirdiği enfeksiyona bağlı olabileceğine 
dair ilk gözlem 1941 yılında bir oftalmolog olan N. Mcalister Gregg tarafın-
dan ortaya konulmuştur. Gregg annenin gebelik döneminde geçirdiği kıza-
mıkçık enfeksiyonunun doğumsal kataraktlı bebeklere neden olabileceğini 
öne sürmüştür. 1960’lı yılların başında yaşanan “talidomid faciası” ise ilaç-
ların teratojen etkilerinin olabileceğini kesin olarak ortaya koymuştur. Tali-
domid olayı teratojenite çalışmalarında önemli bir kilometre taşıdır. 

Talidomid faciası ile birlikte ilaçların teratojenik riskler içerebileceği düşün-
cesi hekimlerde ve gebelerde ciddi bir korku oluşturmuştur, bu da ilaçlar 

hakkında bir danışma hizmeti alma ihtiyacını doğurmuştur. Bu gereksinim 
üzerine dünyada ilk Teratojenite Bilgi Servisi (TBS) Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin (ABD) San Diego şehrinde 1979 yılında kurulmuştur. Sonraki yıllar-
da Avrupa ve Amerika’da sayıları giderek artan TBS’lerini ortak bir ağ altın-
da toplamak amacıyla 1987 yılında OTIS (Organization of Teratology In-
formation Specialists = Teratoloji Bilgilendirme Uzmanları Organizasyonu) 
ve 1990 yılında ENTIS  (European Network of Teratology Information Ser-
vices = Avrupa Teratoloji Bilgi Servisleri Ağı) kurulmuştur.  

OTIS ve ENTIS amacını ve fonksiyonlarını şu şekilde tanımlamıştır: 1) Has-
talara ve sağlık çalışanlarına gebelik ve emzirme döneminde maruz kalınan 
maddeler konusunda risk değerlendirmesi yapılabilmesi için danışmanlık 
hizmeti vermek, 2) önlenebilir doğumsal anomalilerin sayısını azaltmak ve 
korunmak için risk faktörlerini tanımlamak, 3) gebeye maruziyetin getire-
ceği riskler konusunda en doğru bilgiyi sağlayarak özellikle istenen gebelik-
lerin gereksiz terminasyonunu önlemek, 4) deneyim aktarımını teşvik ede-
rek ve danışmanlık eğitim kursları vererek bilgi birikimini artırmaktır.  

Teratojenik etkisi olduğu kesin olarak  bilinen ilaç sayısının çok az olmasına 
karşın, teratojenitesi ile ilgili veri olmayan veya çok az olan ilaç sayısı ol-
dukça fazladır. Yeni ilaçlarla ilgili teratojenite bilgisi ise bulunmamaktadır. 
İlaçların fetüs üzerindeki etkilerinin bilinmesi ve araştırılması teratojenite 
riskini değerlendirmede çok önemlidir. İlaçların teratojenik etkileri ile ilgili 
literatürdeki sınırlı bilgilerin çoğu hayvan çalışmalarına veya retrospektif 
raporlara dayanmaktadır. Dolayısıyla hekimler hastalarına ilaç seçerken te-
dirginlik yaşayabilirler. Aynı zamanda ilaca maruz kalan gebe kadınlar, aile-
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leri ve hatta onların hekimleri ilaç teratojen olmasa bile teratojenite riskini 
yüksek algıladıkları için gebeliğin sonlandırılmasına eğilim artar.  

TBS’lerinin faaliyetlerinin önemli bir kısmını hekimlere ya da gebelere veri-
len danışmanlık hizmeti oluşturmaktadır. Etik kurallar ve metodolojik ge-
rekçeler nedeni ile gebeler üzerinde ilaç araştırmaları yapmak uygun değil-
dir ve bu nedenle de çoğu ilacın prospektüsünde “Gebelerde kullanımının 
güvenliliğine dair veri yoktur” ibaresi yer almaktadır. Bu veriler ışığında 
TBS danışmanlığının gebeler için önemli bir gereklilik olduğu açıkça görül-
mektedir.  

Danışmanlık hizmetinin büyük bölümü ilk trimesterdeki ve gebeliğinin far-
kında olmadığı dönemde ilaç kullanan gebelere verilmektedir. Daha az ola-
rak gebelik planlayan, gebelik esnasında kronik hastalık teşhisi alan ve em-
ziren anneler de başvurmaktadır. Başvuruların büyük çoğunluğu Kadın Has-
talıkları ve Doğum Uzmanları aracılığı ile olmaktadır. Danışmanlık hizmeti 
bazı yönleri ile genetik danışmanlığa benzetilmektedir.   

Ülkemizdeki Durum 

Ülkemizde ise TBS yapılanması oldukça yenidir. Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi TBS, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir 
Danışma Merkezi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi TBS, Sağlık 
Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğit. ve Araş. Hast. Tıbbi Farmakolo-
ji Polikliniği ve Sağlık Bakanlığı Teratojenite Danışma Merkezi (TÜRKTE-
DAM) ülkemizde halen hizmet veren merkezlerin örnekleridir. Ayrıca üni-
versitelerin Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalları’nın ve devlet hastanelerinde 
görev yapan farmakoloji uzmanlarının bir kısmının da gebelere sözlü ya da 
yazılı danışmalık hizmeti verdiği bilinmektedir.  

Ülkemiz için yukarıda sayılan mevcut kuruluşlar tarafından verilen hizmet 
yetersiz kalmaktadır. Bu hizmetin ülke genelinde optimum düzeyde verile-
bilmesi için organize bir yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle Sağlık Ba-
kanlığı, YÖK ve SGKnın bu konuda bir proje geliştirerek bu yapılanmayı 
oluşturması Türkiyede teratojenite danışmanlık hizmeti için büyük bir iler-
leme olacaktır. 
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EPHAR Lecture 

 

[06.11.2013, SALON A, 14:30-15:15] 

Standards in PhD Education in Biomedicine and He-

alth Sciences in Europe 
Michael Mulvany 
Department of Biomedicine, Aarhus University, Denmark 

Traditionally, the PhD was the route to an academic career, with most suc-
cessful PhD graduates receiving tenured university positions. Training was 
based on some professors having a PhD student, who worked together with 
the professor learning the fundamentals of academic research. The student 
was essentially an apprentice, and the training was an excellent basis for 
an academic career. However, over the past 10-20 years, the situation has 
changed dramatically. In many countries, governments and other funding 
bodies have invested massively in PhD education, and now most professors 
have many PhD students. Thus only a small fraction of PhD graduates end 
up in academic research. Yet, the PhD remains a research degree, and in-
deed institutions have become heavily dependent on PhD students for their 
research output. This paradoxical situation has over the past eight years 
been addressed by several organizations, including ORPHEUS Through an-
nual conferences, workshops, and seminars, ORPHEUS has had extensive 
consultations with around 200 institutions from almost all European count-
ries. This has resulted in a PhD standards document that describes how in 
a structured environment the research component of a PhD programme 
can be maintained, while also giving PhD students competencies that are 
relevant to non-academic careers. These standards have received widesp-
read support and provide a framework for ensuring both that the PhD re-
mains a high-quality research degree, while ensuring that PhD training also 
enhances the employability of PhD graduates within or outside of acade-
mia. 



77 

 

Panel: Klinik Eczacılık ve Farmakoloji  
[06.11.2013, SALON A, 15:15-16:45] 

Klinik Eczacılığın Standartları ve Gelişimi 
Levent Üstünes 
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD 

Günümüzde mal ve hizmetlerde kaliteyi güvence altına almaya yönelik uy-
gunluk değelendirmeleri akreditasyon olarak adlandırılmaktadır. Yüksek öğ-
retimde akreditasyon; bir yüksek öğretim kurumunun ya da bu kurum tara-
fından uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal ve/veya uluslara-
rası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik, 
vb) sahip olduğunu gösteren ve ilgili öğretim kurumunda akademik kalite-
nin iyileştirilmesi, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu ortaya koy-
mayı amaçlayan bir sistemdir.  

Bir akademik programın akreditasyonu verilen eğitimin kalite standartları 
yönünden değerlendirilmesidir. Tıp ve eczacılık gibi meslekler doğrudan 
halk sağlığı ile ilgili olduklarından, bu özellikleri gereği belirli kalite stan-
dartlarını güvence altına almak zorundadırlar. Bu açıdan bakıldığında, ecza-

cılık lisans eğitimi akademik programının akreditasyonu, eczacılık fakültele-
rinde verilen lisans eğitiminin kalite standartları yönünden değerlendirilme-
sidir. 

Akreditasyon sürecindeki ilk aşama, akreditasyonun temelini oluşturan ve 
akreditasyon kurumu tarafından yüksek öğretim programını değerlendir-
meye olanak sağlayacak olan mükemmeliyet standartlarının belirlenmesi-
dir. Bu standartlar, oluşturulacak sistemin gereklerini ortaya koyar ve yük-
sek nitelikli eğitim programlarının geliştirilmesi için yapılması gerekenleri 
belirler. Diğer bir ifade ile standartlar, bir yüksek öğretim programının ka-
bul edilebilir düzeyde olduğuna karar verilebilmesi için hangi ögelerin prog-
ramda bulunması gerektiğini gösterirler. Bu nedenle, Eczacılık Meslek Eği-
tim Programı, eczacılık mesleğinin uygulanması açısından gerekli yeterlilik-
leri sağlayacak nitelikte olmalı ve öğrencilerin eğitimlerinde hedeflenen tüm 
çıktıları ve mesleki yeterlilikleri kazanmalarını sağlamalıdır.  

Şeffaflık gereksinimi nedeniyle, günümüzde sağlık profesyonellerinin eği-
tim, mesleksel gelişim ve akreditasyonunda bir yeterlilikler çerçevesinin 
kullanılması popüler hale gelmiştir. Küresel olarak uygulanmak üzere ilk 
yeterlilik çerçevesi tıp eğitimi için geliştirilmiştir. Dünya Tıp Eğitimi Fede-
rasyonu (Word Federation for Medical Education, WFME)'na göre tıp alanın-
daki yeterlilikler küresel olarak uygulanabilir, aktarılabilir, erişilebilir ve şef-
faf olmalıdır. Federasyon, öğretim, kültür, sosyo-ekonomik koşullar ve sağ-
lık sistemi farklılıklarını göz önünde bulunduran, temel tıp eğitimine yönelik 
küresel yeterlilik standartlarını tanımlamıştır. Uluslararası Eczacılık Fede-
rasyonu (International Pharmaceutical Federation, FIP) da eczacılık alanın-
da küresel olarak uygulanabilir yeterlilikler çerçevesi yaklaşımını destekle-
mektedir. Kasım 1997'de FIP, UNESCO ve WHO'nun işbirliği ile kurulan üçlü 
bir yapı olan Eczacılık Eğitimi Özel Görev Komitesi (The Pharmacy Educa-
tion Taskforce, PET) 2012 yılında ‘FIP Küresel Yeterlilik Standartları’nın ilk 
versiyonunu yayımlamıştır. Yeterlilik Standartları, kişinin bilgilenme (üni-
versite eğitimi aracılığıyla) ve deneyim (eğitim sürecindeki stajlar ve daha 
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sonraki meslek uygulamaları aracılığıyla) temelinde kazandığı, bir eczacının 

mesleğini gerektiği gibi yapmasını sağlayan beceri, tutum ve diğer özellik-
leri (değerler ve inançlar dâhil) tanımlar. Buna karşılık ‘Meslek Uygulama 
Standartları’, meslek uygulamalarında belirli bir uyum ve tutarlılık düzeyi 
sağlamak üzere eczacıların başvurdukları sistemler, süreçler ve bilgilerle 
ilgilidir. Buna ek olarak, eczacılar meslek uygulama standartlarını kullana-
rak kendi meslek uygulamalarını değerlendirip belirli kalite göstergelerine 
göre ölçebilirler. Başka bir deyişle, meslek uygulama standartları, mesleğe 
mensup kişilerin, sundukları hizmetleri geliştirmek için başvurdukları bir 
kendi kendini değerlendirme ve kalite denetim aracı olarak da işlev görür. 
Sağlıkta kalite ve akreditasyon T.C. Sağlık Bakanlığının da gündemindedir. 
Bakanlık "Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi”nin akreditasyonu için bir dizi ça-
lışma başlatmıştır. Bu çalışmaların, küresel ölçekte yaşannmakta olan deği-
şimle birlikte, Türkiye’de eczacılık eğitimini ve eczacılık hizmetlerini her yö-
nüyle etkileyeceği açıktır.  

Eczacılık eğitiminin ve eczacılık meslek uygulamasının tıbbi ürün (ilaç) 

odaklılıktan çıkması ve ilaçların güvenli ve etkin kullanımına odaklı daha 
bütüncül bir yapıya doğru kayması çok çarpıcı bir değişimdir. Birçok ülkede 
eczacılık mesleğinin ürün odaklılıktan gerçek hasta odaklılığa yani klinik ec-
zacılığa doğru evrilmesi uzun, mücadeleli ve çok sancılı bir süreç olmuştur. 
Çünkü meslekte yaşanan bu değişim, zamana yayılan bir evrim sonucunda 
değil, çok hızlı bir metamorfoz (başkalaşım) şeklinde gelişmiştir. Eczacılık 
mesleğinin yaşadığı ilk metamorfoz ABD’de klinik eczacılığın doğmasıdır 
(1960-1974). İkinci metamorfoz ise Pratisyen Eczacı (Pharmacy Generalist) 
ve Uzman Eczacı (Pharmacy Specialist) ayrımının ortaya çıkışıdır. Günü-
müzde ABD'deki eczacılık uygulama modeli, 1974'te uygulanan model ile 
karşılaştırıldığında, o yıllarda klinik eczacının işi olarak kabul edilen etkinlik-
lerin, bugün tüm eczacıların uyguladıkları rutin görevlere dönüştüğü görül-
mektedir. Dolayısıyla, 1974'ün Uzman (Specialist) kabul edilen klinik ecza-
cısı, bugün Pratisyen Eczacı (uzmanlık eğitimi almamış eczacı) olarak kabul 
edilmektedir. Türkiye’de eczacılıkta uzmanlık konusunun halen meclisin sı-
cak  gündeminde olması ve FIP’in yayımladığı ‘Küresel Yeterlilik Standartla-
rı’nda Klinik Eczacılık/Farmasötik Bakım hizmetlerinin eczacılık mesleğinin 
sağlık sistemi içindeki yeni yerini kuvvetle vurgulaması, eczacılıkta stan-
dartlar konusunun eczacılık mesleği ve sağlık sistemi için kritik bir önem 
taşıdığına işaret etmektedir. 
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Türkiye'de Klinik Eczacılık Uygulamaları 
S. Kutay Demirkan 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji AbD 

Amerika Klinik Eczacılık Derneği (ACCP), klinik eczacılığı, “hastanın ilaç te-

davisini en uygun şekilde düzenlemek ve sağlığı korumak, iyileşmeyi sağ-
lamak ve hastalığı önlemek amacıyla eczacı tarafından sunulan, hasta ba-
kımını kapsayan bir sağlık bilimi alanı” olarak tanımlamaktadır. Klinik eczacı 
rutin olarak ilaç tedavisini değerlendirir ve hasta ile sağlık personeline öne-
rilerde bulunur. Ayrıca klinik eczacılar, ilaçların güvenli, uygun ve maliyet-
etkin şekilde kullanımı için bilimsel olarak güvenilir bilgi ve danışma kayna-
ğıdır. 

Avrupa Klinik Eczacılık Derneği (ESCP), klinik eczacının görevlerini, ilaç da-
nışmanlığı, ilaç seçimi, formülasyon geliştirme ve ilaç hazırlama, ilaç kulla-
nımıyla ilgili çalışmalar ve araştırmalar, farmakokinetik ve terapötik ilaç iz-
lemi, klinik araştırmalar, farmakoekonomi, ilaç ve medikal ürün / cihazların 
dağıtımı, eğitim ve staj şeklinde sıralamaktadır. Ayrıca, klinik eczacılığın 
sadece hastanelerde uygulanan bir hizmet olmadığı, aynı zamanda serbest 
eczane, bakımevi, evde bakım hizmetleri, klinikler, endüstri ve ilacın yazıl-
dığı ve kullanıldığı her yerde uygulanabilen bir eczacılık sistemi olduğu vur-
gulanmaktadır.  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde, 1960'larda tıp literatüründe ilaç-ilaç 
etkileşmeleri, ilaç-yiyecek etkileşmeleri, istenmeyen ilaç etkileri, hastalara 
ilaç ulaşana kadar ortaya çıkan hatalar, hatalı ilaç kullanımı ve ilaç suisti-
mali gibi ilaç kaynaklı sorunlar ile ilgili yayınlardaki artışa bağlı olarak klinik 
eczacılık faaliyetlerini yerine getirebilecek eczacılara ihtiyaç duyulmuştur. 
Bu ihtiyacı gidermek için, ABD’deki Eczacılık Fakültelerinde klinik eczacılık 
eğitimlerine başlanmıştır. 

Amerika’daki bu gelişmeleri, 1980’li yıllardan itibaren en yakından takip 
eden ülke İngiltere olmuştur. Şu an Avusturalya, Japonya ve Kanada’nın 
yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri, Ürdün, Irak, İran, Suudi Arabistan gibi Orta 
Doğu ülkeleri, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Endonezya, Malezya ve 
daha birçok ülkede klinik eczacılık uygulamalarına veya eğitimine geçilmiş-
tir.  

Ülkemizde klinik eczacılık eğitimindeki somut adımlar da 1990’lı yılların ba-
şında atılmıştır. Ancak, ülkemizde klinik eczacılık alanında en büyük geliş-
me yakın zamanda yaşanmıştır. Yaklaşık 20 yıllık süreçte Klinik Eczacılık 
Anabilim Dalı’nın kurulmasına yönelik çok sayıda girişimlerde bulunulmuş-
tur. 19 Nisan 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapı-
lan Üniversiteler Arası Kurul  (ÜAK) toplantısında Hacettepe Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nde Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nın kurulması oybirliği 
ile kabul edilmiştir.. 

Hastanelerdeki hasta bakım hizmetlerinin multidisipliner olarak sağlanma-
sında, son zamanlarda eczacıların da aktif olarak katılımı beklendiği için, bu 
alanda yeterli eğitim almış klinik eczacılara ihtiyaç da artmıştır. Böylece 
hastane eczacılarından beklenti sadece ilaç temini, hazırlanması ve dağıtımı 
ile sınırlı kalmamış, eczacılara ilaç kullanımı ve tedavi izlemine yönelik yeni 
sorumluluklar yüklemiştir.  



80 

 

2002 yılında Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisinin kurulması itibariy-

le yapılan meslek-içi eğitim programları ile klinik eczacılık ve uygulamaları 
hakkında eczacıların farkındalığı arttırılmakta ve toplumda yaygın gözlenen 
hastalıklara yönelik eczacıların rolü vurgulanmaktadır. Özellikle serbest ec-
zacıların ağırlıklı olarak katıldığı bu eğitimlerde, eczaneye gelen hastaların 
eğitiminde, hastalık seyri ve tedavinin izlenmesinde ve reçetenin değerlen-
dirilmesinde eczacıların daha donanımlı hale gelmeleri sağlanmıştır. 

2008 yılında Türkiye’de eczacılık fakültelerindeki eğitiminin beş yıla çıkarıl-
ması ile klinik eczacılık dersleri, Dekanlar Konseyi ortak kararı ile çekirdek 
müfredata yerleştirilmiş ve fakültelerde “klinik eczacılık” veya “farmasötik 
bakım” ‘’farmakoterapi’’ adı altında yürütülmektedir. Akademik kadrosunda 
klinik eczacı bulunan Hacettepe, Marmara ve Yeditepe gibi bazı Üniversite-
lerin eğitimlerinde lisans öğrencilerine hastanede çeşitli birimlerde hastaba-
şı eğitim imkanları da sunulmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile yapılan işbirliği sonucu Hacet-
tepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2001 
yılı itibariyle, Nütrisyon Destek Birimi’nde 2003 yılı itibariyle, Nöroloji Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde 2007 yılı itibariyle itibariyle ve Onkoloji Ünitesi’nde 2012 
yılı itibariyle klinik eczacılık hizmetleri sunulmaktadır ve çeşitli bölümlerin-
den de halen talepler gelmektedir.. Bu hizmetler sonucunda  Şubat 2012’de 
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde Klinik Eczacılık Birimi kurul-
muştur. Klinik eczacılık hizmet sunumları sadece servislerde değil, ilaç kul-
lanımının değerlendirilmesi, akreditasyon faaliyetleri gibi kurumsal çalışma-
larda da devam ettirilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
si’nde yurt dışında doktorasını almış ve uzmanlıklarını tamamlamış iki klinik 
eczacı öğretim elemanı olması nedeniyle hastanedeki farklı bölümlerde kli-
nik eczacılık hizmeti sunulsa da, iki kişi tarafından tüm hastaneye hizmet 
vermek mümkün olmamaktadır. Hastanede ilgili birimlerde genel olarak 
sunulan klinik eczacılık uygulamaları şu şekildedir: 

•Yoğun bakım hastalarının ilaçlarının değerlendirilmesi (etkileşim, geçimsiz-
lik, yan etki, kan düzeyi izlemi, doz ayarlaması, dublikasyon, endikasyona 
rağmen ilaç kullanımının gözden kaçması, gibi) ve danışmanlık, antibiyotik 
takip formu oluşturulması, üçer aylık rotasyona gelen birinci yıl asistanları-
na “Terapötik İlaç İzlemi” eğitimi, Sağlık Bakanlığı tarafından Hacettepe’de 
yürütülen “Yoğun Bakım Hemşireliği” kurslarında “İlaç Uygulamaları” eğiti-
mi gibi faaliyetler ve klinik eczacılık hizmetleri Yoğun Bakım Ünitelerinde 
sürdürülmektedir. 

•Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Nütrisyon Destek Ünitesinde pa-
renteral beslenme solüsyonlarının geçimsizliği ve stabilitesi, enteral bes-
lenme tüpünden ilaç uygulanması gibi danışmanlık hizmetlerinin yanısıra, 
düzenlenen seminerlere ve makale saatlerine destek verilmektedir. 

•Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Gündüz Tedavi Ünitesi’nde olası 
ilaç etkileşimleri, toksisite değerlendirmeleri, pre-medikasyon ve destekle-
yici tedavi değerlendirmesi yapılmaktadır. 

•Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi bünyesinde oluşturulan Kanser 
Ağrı Ekibi-Umuda Yolculuk İyileştirme Takımı bünyesinde, ağrı tedavisinde 
kullanılan ilaçlarla ilgili hasta bilgi broşürleri hazırlanmıştır. 
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Hastanede klinik eczacılık hizmetlerinin verilmesi ile birlikte tıp alanındaki 

çeşitli derneklerle de işbirliği sağlanmıştır. Klinik Enteral Parenteral Nütris-
yon Derneği (KEPAN), nütrisyon desteğinin ekip çalışması şeklinde olması-
na büyük önem vermekte ve hastanelerde klinik eczacının da yer aldığı 
ekiplerin kurulmasını desteklemektedir. Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım 
Derneği, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği gibi çeşitli der-
neklerle de işbirliği yürütülmektedir. 

Hacettepe Hastaneleri Joint Comission International (JCI) tarafından akre-
dite olmuştur. Akreditasyonun sürekliliğinin sağlanması için formülasyon 
oluşturulması, ilaçların akılcı kullanımı, ilaç kullanımının değerlendirilmesi, 
ilaç danışmanlığı, taburcu olacak hastaların ilaçları konusunda eğitimi, ad-
vers etkilerin rapor edilmesi, riskli ilaçların belirlenmesi gibi çeşitli aşama-
larda klinik eczacılar tarafından destek sunulmaktadır. Ayrıca hastanedeki 
“İlaçların Yönetimi ve Kulanımı Komitesi”ne aktif katılım sağlanmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren Klinik Araştırma-
lar Hakkındaki Yönetmelikte (Resmi Gazete, 13.04.2013 Sayı 28617), etik 
kurulda klinik eczacıya gereksinim duyulduğu yer almaktadır. Hastanemiz-
de yürütülen bazı Faz III klinik araştırmalarda körlenmemiş araştırmacı ola-
rak klinik eczacı desteği verilmektedir. 

 Ülkemizde gerek hastanelerde gerekse eczanelerde klinik eczacılık uygu-
lamalarının arttırılması ile ilaçlarla ilgili sorunların çözümünde, akılcı ilaç 
kullanımında, hastanın yaşam kalitesinin ve tedavi sonuçlarının iyileştiril-
mesinde sağlanacak olumlu gelişmeler, ülkemizdeki sağlık politikaları ve 
sağlık ekonomisi açısından da akılcı olacaktır. 
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Klinik Eczacılık Lisansüstü Eğitimi 
Mesut Sancar 
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Bilim Dalı 

Eczacılık mesleği 1960’lardan itibaren bir değişim içine girmiş, en önemli 

görevi ilaç hazırlamak olan eczacı, bu geleneksel işlevinin azalmasıyla bir-
likte hasta odaklı hizmetler üretmeye başlamıştır. Klinik eczacılık olarak bi-
linen bu hizmetler, Amerikan Klinik Eczacılık Birliği (ACCP)’ne göre “eczacı-
lığın icra edildiği her alanda akılcı ilaç kullanımı bilim ve uygulamasıyla ilgi-
lenen eczacılık alanı” olarak tanımlanmaktadır. Mesleğin bu yöndeki ihtiya-
cını karşılamak üzere başta Amerika Birleşik Devletleri ve sonrasında İngil-
tere gibi ülkeler eczacılık lisans eğitim programlarını yeniden düzenlemiş ve 
lisansüstü eğitim programları açmışlardır. Ülkemizde klinik eczacılık eğiti-
miyle ilgili ilk somut adımların lisansüstü düzeyde başladığını görmekteyiz. 
1991 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde açılan Kli-
nik Farmasi Yüksek Lisans Programı bu alandaki ilk program olup; teorik 
derslerin yanı sıra yoğun bir klinik uygulamayı ve olgu sunumlarını içeren 
özelliğiyle klinik eczacılık alanında uzman ve akademisyen yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Yine aynı üniversite bünyesinde 1996 yılında Klinik Far-
masi Doktora Programı açılmış ve bugüne kadar 5 mezun vermiştir. Mesle-
ğini icra ederken klinik eczacılık konusunda yeterli bir donanına sahip ol-
mak isteyen eczacılara yönelik olarak önce Ankara Üniversitesi ve daha 
sonra Marmara Üniversitesi bünyesinde tezsiz yüksek lisans programları 
açılmış ve daha kısa sürede daha çok sayıda eczacının klinik eczacılık eğiti-
mi alması sağlanmıştır. Eczacıların gittikçe artan lisansüstü eğitim talepleri 
karşısında son yıllarda bazı vakıf üniversiteleri de klinik eczacılık programla-
rı açmışlardır. Halen Yeditepe Üniversitesi’nde tezli ve tezsiz yüksek lisans 
programlarına ve KKTC Yakındoğu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve dokto-
ra programına kayıtlı öğrenciler bulunmaktadır. Çoğunluğu Marmara Üni-
versitesi’nden olmak üzere ülkemizdeki mevcut yüksek lisans programla-
rından yaklaşık 100’ü aşkın mezun verilmiş olup, bu eczacıların çoğu kendi 
eczanelerinde veya hastanelerde görev yapmaya devam etmektedirler. Ül-
kemizde şu an klinik eczacılık alanında doktora unvanına sahip (3’ü yurtdı-
şında tamamlamış) 8 akademisyen bulunmaktadır. Sunumda, öncelikli 
amacı eczacıya klinik eczacının görevlerini tanıtmak, sorunlara sistematik 
yaklaşım becerisini kazandırmak ve olguya dayalı çözüm yöntemlerini gös-
termek olan lisansüstü eğitim programlarının kapsamına ilişkin Türkiye ve 
dünya örneklerine yer verilecektir. 
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Seçilenler)  
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NEBİVOLOLÜN METOPROLOL İLE KARŞILAŞTIRMALI 

OLARAK SIÇAN PAPİLLER KAS VE TORAKİK AORTA-

SINDAKİ ETKİLERİ 
Işıl Özakca, V. Melih Altan, A. Tanju Özçelikay 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: β-blokerler adrenerjik hiperaktivite ile ilişkili kardiovas-
küler komplikasyonların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalış-
mamızda üçüncü kuşak bir β-bloker olan nebivolol tedavisinin kardiovaskü-
ler sistem üzerindeki etkileri kontrol hayvanlarda kardioselektif bir β-bloker 
olan metoprolol tedavisi ile karşılaştırılmalı olarak papiller kas ve torakik 
aorta preparatlarında incelenmiştir. 

YÖNTEM: Erkek Sprague-Dawley sıçanlar tedavi rejimlerine göre metopro-
lol (KM, 30 mg.kg-1.gün-1), nebivolol (KN, 10 mg.kg-1.gün-1) ve plasebo 
grubu (K) olacak şekilde üç gruba ayrılmıştır. 13 günlük tedavi sonunda 
papiller kas ve torakik aorta preparatları hazırlanmış ve agonist yanıtları 
kümülatif olarak organ banyosunda çalışılmıştır. Sol ventrikül dokularında 
QPCR ile β-adrenoseptör (β-AR) alttipleri, SERCA ve ANP mRNA düzeyleri 
incelenmiştir. 

BULGULAR: Metoprolol ve nebivolol tedavileri, beden ağırlığında bir deği-
şikliğe neden olmadan sol ventrikül ağırlığını ve bazal kalp atım hızını bas-
kılamışlardır. Papiller kasta her iki β-bloker tedavisi noradrenalin konsant-
rasyon-yanıt eğrisini benzer şekilde sağa kaydırmışlardır. Bununla birlikte 
noradrenalin maksimum etkisi metoprolol-tedavili grupta azalmıştır. Ne-
bivolol, metoprololden farklı olarak, izoprenalin ve fenoterol konsantrasyon-
yanıt eğrilerinde anlamlı sağa kaydırmıştır. Torakik aortada metoprolol ve 
nebivolol tedavileri asetilkolin ve fenilefrin konsantrasyon-yanıt eğrilerinde 
herhangi bir değişikliğe neden olmamış, izoprenalin konsantrasyon-yanıt 
eğrisini sola kaydırmışlardır. Her iki tedavi de β2- and β3-AR mRNA düzey-
lerini arttırmış olmasına karşın, sadece nebivolol tedavisi β1-AR mRNA dü-
zeylerinde artışa neden olmuştur. Ek olarak, SERCA mRNA düzeylerindeki 
azalma sadece nebivolol-tedavili grupta anlamlı olarak gözlenmiş, ANP 
mRNA düzeyleri ise metoprolol tedavisinden farklı olarak nebivolol tedavisi 
ile artmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Nebivolol kardiak ANP mRNA ekspresyonları üze-
rinde β1-AR bloğundan bağımsız olarak atipik bir etkinlik göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: NEBİVOLOL, METOPROLOL, Β-
ADRENOSEPTÖRLER, KALP, İNOTROPİ 
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BALB-C FARELERDE METASTATİK MEME KARSİNOMU-

NUN NEDEN OLDUĞU ENDOTEL DİSFONKSİYONUNDA 

TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR-α VE NADPH OKSİDAZ’IN 

ROLÜ 
Selvinaz Dalaklıoğlu Taşatargil1, Arda Taşatargil1, Şule Kale1, Gam-
ze Tanrıöver2, Sayra Dilmaç2, Nuray Erin1 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD, Antalya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; metastatik meme karsinomunda 
ortaya çıkan endotel disfonksiyonunda tümör nekrozis faktör-α ve NADPH 
oksidaz’ın rolünü değerlendirmektir. 

YÖNTEM: Çalışmada 4T1 meme karsinomunun karaciğer ve beyin metas-
tazından elde edilen metastatik meme karsinomu hücreleri (sırasıyla 4TLM 
ve 4TBM) yanı sıra tümorojenik fakat metastatik olmayan 67NR hücreleri 
kullanılmıştır. 8-10 haftalık dişi Balb-c fareler 4 gruba ayrılmıştır: (1) Kont-
rol, (2) 67NR injekte edilen, (3) 4TLM injekte edilen, ve (4) 4TBM injekte 
edilen. Tümör hücrelerinin enjeksiyonundan 23-25 gün sonra torasik aort 
çıkarılıp izole organ banyosuna yerleştirilmiş ve asetilkolin (ACh, endotele 
bağımlı vazodilatör), ve sodyum nitroprussid (SNP, endotelden bağımsız 
vazodilatör) ile konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edilmiştir. Diğer yandan, 
tüm gruplardan elde edilen aort dokusunda endotelyal nitrik oksid sentaz 
(eNOS), fosforile-eNOS (Ser 1177) (p-eNOS), NADPH oxidase altünitesi 
gp91phox, ve tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) ekspresyonları da immüno-
histokimyasal olarak incelenmiştir. Torasik aort dokusunda TNF-α düzeyleri 
ELISA yöntemiyle de değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Meme karsinomu varlığı 4TLM ve 4TBM metastatik meme kar-
sinomlu farelerde ACh gevşeme yanıtında istatistiksel olarak anlamlı bir bo-
zulmaya neden olurken, 67NR injekte edilen metastatik olmayan meme 
karsinomlu farelerde bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 
Ayrıca, aort dokusunda eNOS ve p-eNOS ekspresyonları 4TLM ve 4TBM 
grubunda 67NR ve kontrol grubuna göre azalırken, gp91phox ve TNF-α 
ekspresyonlarının arttığı görülmüştür. Dahası, metastatik meme karsinomu 
olan farelerin aort dokusunda TNF-α düzeylerinin de 67NR ve kontrol gru-
buna göre yüksek olduğu bulunmuştur. Metastatik meme karsinomunun 
neden olduğu endotel disfonksiyonu aort dokusunun süperoksid dismutaz 
(SOD, antioksidan enzim), apocynin (NADPH oksidaz inhibitörü), veya inf-
liximab (TNF-α monoklonal antikoru) ile inkübe edilmesi sonrası anlamlı 
olarak düzelmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları metastatik meme karsi-
nomunun NADPH oksidaz aracılı oksidatif stres ve TNF-α üretimini arttıra-
rak torasik aortta endotel disfonksiyonuna neden olabileceğini göstermek-
tedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MEME KARSİNOMU, ENDOTEL DİSFONKSİYONU, 
NADPH OKSİDAZ, TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR-α 
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MOLEKÜLER MODELLEME YÖNTEMİYLE TASARLANAN 

YENİ MONOAMİN OKSİDAZ-A ENZİMİ İNHİBİTÖRÜ 

SELEKTİF 2-PİRAZOLİN TÜREVLERİNİN ANTİDEPRE-

SAN AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ 
Gökçen Telli1, Umut Salgın Gökşen2, Açelya Yalovaç3, Samiye Çiftçi 
Yabanoğlu3, Gülberk Uçar3, Nesrin Gökhan Kelekçi2, Banu Cahide 
Tel1 
1Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya AbD, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Major depresyon, gelişmiş ülkelerde nüfusun yaklaşık 
%15’inde görülen önemli bir hastalıktır. Selektif, geri-dönüşlü monoamin 
oksidaz A (MAO-A) inhibitörleri; majör depresyon sırasında beyinde mey-
dana gelen monoaminerjik nörotransmitter dengesizliklerini düzenleyerek 
etki gösterir. Ancak MAO-A inhibitörlerinin piyasada çeşitliliği oldukça azdır. 
Bu doğrultuda var olan MAO-A inhibitörlerine alternatif olarak moleküler 
modelleme ile tasarlanan yeni, daha selektif ve etkili bileşiklerin fareler 
üzerindeki antidepresan etkileri araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Sentezlenen bileşikler içinden “docking” çalışmalarında en yük-
sek inhibitör aktivite gösteren beş bileşik, bilinen referans MAO-A inhibitörü 
moklobemid ve çözücü; farelere (n=8) gavaj yardımıyla uygulanmıştır (etik 
kurul karar numarası:2012/39-7). Sentezlenen bileşiklerin akut etkisi için 
ilk dozun (30 mg/kg/gün) uygulanmasından 1 saat sonra, kronik etkisi için 
ise 7 gün süreyle tekrarlayan dozların (30 mg/kg/gün) tamamlanmasından 
1 saat sonrasında farelere Porsolt’un zorlu yüzdürme testi yapılmıştır. Test 
sonrasında giyotin ile dekapite edilen farelerin beyinleri çıkartılmış, homo-
jenize edilerek biyokimyasal analizler yapılmıştır. 

BULGULAR: Sentezlenen bileşikler ve moklobemid, akut uygulama sonra-
sında ortalama hareketsiz kalış süresinde kontrole göre anlamlı bir azalma 
meydana getiremezken; kronik tedavi sonrasında yapılan deneylerde bile-
şikler, ortalama hareketsiz kalım süresini moklobemidle benzer oranda 
kontrole göre anlamlı ölçüde azaltmışlardır (Tablo 1). Bu bileşiklerin kronik 
uygulama sonrasında beyin dokusunda serotonin (5-HT) ve dopamin dü-
zeylerini kontrol ve moklobemid gruplarına göre anlamlı ölçüde artırdığı gö-
rülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Yapılan in vivo deneyler sonrasında sentezlenen 
bileşiklerin kronik kullanımda moklobemide benzer oranlarda antidepresan 
aktivite göstermesi, bu bileşiklerin özellikle yapılacak farmakokinetik iyileş-
tirmelerle birlikte yan etki profilleri de göz önüne alınarak tedavide bu 
alandaki açığı kapatacak yeni bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini 
düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİDEPRESAN AKTİVİTE, MAO-A İNHİBİTÖRLE-
Rİ, PORSOLT'UN ZORLU YÜZDÜRME TESTİ 
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Tablo 1. Akut ve kronik moklobemid uygulamasından sonra hayvan-

ların ortalama hareketsiz kalış süreleri 

 Akut Kronik 

Bileşik 4 59±14,53 21,2±5,66* 

Bileşik 6 51,75±13,72 28,18±4,68* 

Bileşik 14 23,65±8,18 24,86±6,84* 

Bileşik 25 21±8,36 20,2±6,08* 

Bileşik 51 24,5±11,85 21±8,18* 

Moklobemid 18,88±5,76 18,33±4,91* 

Kontrol 44±12,47 55,23±9,77 

*p <0,05 kontrolden anlamlı olarak farklı olduğunu göstermektedir. İstatik-
sel analiz tek-yönlü ANOVA takiben post hoc olarak Dunnet testi ile yapıl-
mıştır. Veriler ortalama ± ortalamanın standart sapması şeklinde gösteril-
miş olup her bir bileşik için n=8 adet fare kullanılmıştır. Veriler ortalama ± 
ortalamanın standart sapması şeklinde gösterilmiş, her bir bileşik için 8 
adet fare kullanılmıştır. 
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P-GLİKOPROTEİN SUBSTRATI TALİNOLOLÜN FARE-

DEKİ KRONOFARMAKOKİNETİĞİ 
Zeliha Pala Kara1, Narin Öztürk1, Elisabeth Filipski2, Mehmet Or-
man3, Francis Levi2, Alper Okyar1 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İstanbul 
2INSERM U776 “Biyolojik Ritimler ve Kanser Enstitüsü” Paul Brousse Hasta-
nesi, Villejuif, Fransa 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AbD, İzmir. 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaçların absorpsiyonunda ve atılımında önemli bir görev 
üstlenen P-glikoprotein (P-gp) ATP’ye bağımlı bir taşıyıcıdır ve bu taşıyıcının 
fonksiyonlarının gün içinde değişimi ilaç farmakokinetiğini etkileyebilir. Bu 
çalışmada saf P-gp substratı talinololün kronofarmakokinetiği aç ve tok 
B6D2F1 fareler üzerinde araştırılmış ve uygulama zamanı-beslenme duru-
mu ve cinsiyetin ilaç farmakokinetiğinde oluşturacağı değişimler incelen-
miştir. 

YÖNTEM: Deney hayvanları 12 saat aydınlık-12 saat karanlık(LD, 12:12) 
uygulanan odada tutuldu. Talinolol, aç ve kısıtlama yapmaksızın beslenen 
erkek/dişi B6D2F1 farelere ışık verilmesini takip eden 3. saat (Zeitgeber 
Time, ZT3) ve ışıkların kapatılmasını takip eden 3. saatte (ZT15) oral yol-
dan 100 mg/kg olarak uygulandı. Uygulamayı takiben 0,5, 1, 2, 4 ve 6. sa-
atlerde kan örnekleri toplandı, plazmaları ayrıldı ve HPLC yöntemiyle talino-
lol plazma düzeyleri belirlendi. Plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altında 
kalan alan (AUC0-α), eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2) ve oral klirens 

(Cl/F) parametreleri hesaplandı. Elde edilen sonuçlar üç yönlü ANOVA ile 
değerlendirildi. 

BULGULAR: Talinololün plazma AUC0-α değerleri, hem aç bırakılan hem 
de yem kısıtlanması yapılmayan farelerde, ilaç gündüz uygulandığında 
(ZT3), gece uygulamaya göre (ZT15) daha fazla bulundu (p= 0,004). Ek 
olarak, t1/2’nin gece uygulamada gündüz uygulamaya göre önemli ölçüde 
azaldığı (p<0,001) ve buna paralel olarak oral klirensin de gece artış gös-
terdiği belirlendi (p= 0,004). Bu verilere göre, talinololün gece vaktinde, 
yüksek P-gp aktivitesine bağlı olarak, daha hızlı bir şekilde elimine edildiği 
öne sürülebilir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Yapılan çalışma, P-gp fonksiyonunun sirkadiyan 
zamanlama sisteminin kontrolünde olabileceğini göstermektedir. Bu kontrol 
cinsiyetten ve beslenme şartlarından bağımsız olarak, uygulama zamanının 
P-gp ile taşınan antikanser ilaçların detoksifikasyonunda rol oynayabilece-
ğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: TALİNOLOL, P-GLİKOPROTEİN, KRONOFARMAKO-
KİNETİK, SİRKADİYAN 
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Panel: İlaç Güvenliliği: Sağlık Otoritesi ve İlaç 
Sanayi Sorumlulukları 
[07.11.2013, SALON A, 09:00-10:30] 

Türkiye'de İlaç Güvenliliği 
Semra Şardaş 
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji AbD 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde İlaç Güvenli-
ği İzleme, Değerlendirme Şubesi olarak 2005 yılında hizmete başlayan TÜ-
FAM, 19 Mart 2012 tarihinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ku-
rulması ile birlikte Risk Yönetimi Daire Başkanlığı altında Türkiye Farmako-
vijilans Merkezi ve Farmakovijilans Risk Yönetimi Birimi olarak ilaç güvenli-
liğine /hasta sağlığına ve dolayısıyla sağlık bütçesine önemli katkı sunarak 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

Ulusal Farmakovijilans sistemleri halk sağlığını korumak için etkili yasal dü-
zenlemeleri / önlemleri alsa da bunların işlevselliği ancak tüm sağlık çalı-
şanlarının desteği ve işbirliğine bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde vijilans kavra-
mının çok daha uzun yol kat etmesine rağmen, yaşanan sorunların müşte-
rek oluşu dikkat çekicidir.  Sistemler arasında işbirliğinin sağlanmasına yö-
nelik, başta DSÖ olmak üzere bir dizi uluslararası kuruluşun, Ulusal Farma-
kovijilans (FV) sistemimizi de yakından ilgilendiren güncel sorunları tartıla-
şacağı kongre Uluslararası Farmakovijilans Derneği  (ISOP) tarafından 1-4 
Ekim 2013 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilecektir. DSÖ’nün, global 
FV stratejisi geliştirme/iyileştirme çalışmalarına yönelik bu kongrede aşağı-
da örneklerini verdiğim bazı önemli başlıklar ele alınacaktır; Farmakoviji-
lansta risk yönetimi planlama ve aktivitelerinde entegrasyon, biyobenzer-
lerde FV, biyobenzer klavuzlarının hasta güvenliği açısından karşılaştırılma-
sı/ monoklonal antikorlara yönelik kalite ve güvenlilik, risk identifikasyon ve 
analizi, gözlemsel çalışmaların FV yapılanmasına katkısı, uzman raporlarının 
kalitesi, hasta raporlamalarının kabulü, ilaç etkisizliğine dair veriler, pediat-
rik advers ilaç reaksiyon proje sonuçları, eczacılar arasında risk iletişimi, 
klinikte en sık rastlanan advers ilaç reaksiyonları. Dolayısı ile yaşadığımız 
benzer sorunlardan çıkan sonuçları panelde tartışmayı öngörmekteyim. 
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Türkiye'de İlaç Güvenliği ile İlgili Mevzuat ve Prose-

dürler 
N. Demet Aydınkarahaliloğlu 
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Yönetimi Daire 
Başkanı 

Türkiye’de 1985 yılından bu yana farmakovijilans ile ilgili çalışmalar yürütü-
lüyor olmasına karşın ilaç güvenliliğini düzenleyen ilk yönetmelik 22 Mart 
2005 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte ruhsat sahiplerinin so-
rumluluklarının yerine getirilebilmesi için açıklayıcı ve yol gösterici nitelikte 
olan bir de kılavuz hazırlanmıştır. 2009 yılında farmakovijilans denetimleri 
ile ilgili bir kılavuz, 2011 yılında da farmakovijilansta risk yönetimi konulu 
bir kılavuz hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 2012 yılında “İlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü”nün “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” olma-
sının ardından “Türkiye Farmakovijilans Merkezi” (TÜFAM), “Farmakoviji-
lans Risk Yönetimi Birimi” ve “Kontrole Tabi Maddeler Birimi” ile birlikte 
“Risk Yönetimi Daire Başkanlığı’nın bünyesinde yer almıştır. TÜFAM’da, Ku-
rum olma sürecinin ardından spontan advers etki bildirimlerinin yanı sıra 
literatür bildirimleri üzerine de yoğunlaşılmış, advers etkileri kodlamak için 
kullanılan WHO-ART (Dünya Sağlık Örgütü Advers Reaksiyon Terminolojisi) 
sözlüğünün yetersiz kalması üzerine 2013 yılı itibariyle MedDRA (Düzenle-
yici Faaliyetler için Tıp Sözlüğü) sözlüğünün kullanımına geçilmiştir. Bu 
arada 2005 yılından bu yana TÜFAM’ın veri tabanında yer alan tüm advers 
etki terimleri MedDRA’ya çevrilmiştir. 
Ancak, 31 Aralık 2010 tarihinde Avrupa Birliğinde yayımlanan direktifle bir-
likte beşeri tıbbi ürünlerin farmakovijilansının işleyişini iyileştirmek üzere 
önlemler alınmasının ve mevcut farmakovijilans hükümlerinin güçlendiril-
mesinin ardından Türkiye’de de bu gereklilik daha net olarak ortaya çıkmış-
tır. Yeni direktifle birlikte meydana gelen en büyük değişiklik advers reaksi-
yonun tanımı ile olmuş, farmakovijilansın çalışma alanı genişletilmiştir. Di-
rektifin getirdiği diğer yenilikler arasında “ek izlemeye tabi ilaçlar” listesinin 
hazırlanması, hastalardan advers etki kabul edilmesi, var olan ve olası risk-
lerin yönetilmesi için risk yönetimi planlarının hazırlanması ve farmakoviji-
lans yükümlülüklerine uymayan ruhsat sahiplerine etkili, orantılı ve caydırı-
cı cezaların verilmesi için gerekli tedbirlerin alınması sayılabilir.  

Tüm bu gelişmeler ışığında Ülkemizin ihtiyaçları ve Kurumumuzun alt yapısı 
gözönüne alınarak oldukça kapsamlı yeni bir yönetmelik hazırlanmıştır. İla-
cın ruhsatında belirtilen şartlara göre kullanımın yanı sıra ruhsatında belirti-
len şartlar dışında kullanımından kaynaklanan doz aşımı, yanlış kullanım, 
suistimal ve ilaç hataları gibi şüpheli advers reaksiyonlar ve mesleki maru-
ziyetle ilişkilendirilen şüpheli advers reaksiyonlar dahil olmak üzere ilaçların 
izlenmesi için oluşturulmaya çalışılan ulusal farmakovijilans sisteminin işle-
tilebilmesi ve kalıcı olabilmesi için farmakologlar da dahil olmak üzere tüm 
tarafların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ve bu konunun bir 
halk sağlığı sorunu olarak algılanması gerekmektedir. 
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Sağlık Otoritesinin KUB/KT Süreci ve İlaç Güvenliliği 

Açısından Önemi 
Gizem Özatkan 
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel ve Teknik De-
ğerlendirme Daire Başkanlığı 

Ruhsatlandırılmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurusu 
yapılan Beşeri Tıbbi Ürünlerin, sağlık personeline yönelik hazırlanan Kısa 
Ürün Bilgisi (KÜB) ile tüm Beşeri Tıbbi Ürünlerin ambalajında yer alan ve 
hastalara yönelik hazırlanan Kullanma Talimatının (KT) farmakolojik anlam-
da incelenmesi ve onaylanarak Kurumumuz web sayfasında 
(www.titck.gov.tr) yayımlanmasından Bilimsel Teknik Değerlendirme Daire-
si bünyesindeki Farmakolojik Değerlendirme Birimi sorumludur. KÜB ve 
KT’ler ile ilgili olarak birimimiz tarafından yapılan incelemeler birkaç başlık-
ta toplanabilir:  

 

Ruhsat başvuruları sırasında 

- İlk inceleme 

- Güncelleme 

 

Ruhsat aldıktan sonra 

- İlk yayın 

- Varyasyon başvuruları 

- Güncelleme 

Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporu ve Ulusal Rapor (ilk beş yıla ait) 
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İlaç Güvenliliğinin Sağlanmasında İlaç Sanayinin So-

rumlulukları ve Prosedürler 
Selcen Erdem 
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Ruhsat Komitesi Başkan Yardımcısı 

İlaçta güvenlilik dünya çapında sağlık otoriteleri ve ilaç firmaları için hasta 
güvenliği açısından en temel önceliklerden biri olup, gerek mevzuatlar ge-
rekse de firmaların kendi iç kontrol ve raporlama mekanizamaları “ruhsatlı 
ya da ruhsatlanacak” tüm farmasötik ürünlere dair güvenlik bilgilerinin 
güncel tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu süreç, söz konusu olabilecek gü-
venlik sorunları ile ilgili olarak ”sorumlu” ve/veya “doğrudan etkilenecek” 
tüm tarafların optimum sürelerde bilgilendirilmesini sağlayacak şekilde 
planlanmıştır. 

Rutin ve rutin olmayan tüm farmakovijilans faaliyetleri, açığa çıkan güven-
lik bilgilerinin farmasötik ürünlerin onaylı KUB/KT’lerine yansıtılması ile so-
nuçlanmaktadır. Bunun için, ilgili ülke otoriteleri ve ilaç firmalarının ortak 
sorumluluk taşıyıp koordineli olarak yürüttükleri sürekli bir döngü mevcut-
tur. Bu döngünün verimli, hızlı ve ilgili tarafların tam koordinasyonu ile sü-
rekliliğinin sağlanması ilaçların doğru ve güvenli bir biçimde kullanılması 
açısından büyük önem arz etmektedir. 
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Panel: İlaç Geliştirilmesinde Çevrimsel Araştır-
malar ve Türkiye'deki Alt Yapı 
[07.11.2013, SALON A, 11:00-12:30] 

Çevrimsel Araştırma Nedir? 
Ahmet Gül 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Romatoloji Bilim Dalı 

Çevrimsel araştırmalar temel ve uygulamalı bilimler arasındaki iletişimin 
artmasını ve elde edilen bilimsel verilerin en kısa zamanda insan sağlığını 
ve yaşam kalitesini artıracak şekilde kullanılır hale gelmesini hedefler. 

Temel bilimlerdeki gelişmeler artan hızda veri üretimine neden olsa da, bu 

bilgilerin koruyucu ya da tedavi edici sağlık hizmetlerinde uygulamaya yan-
sıması beklenen düzeyde olmamaktadır. Çevrimsel çalışmaların teorik te-
meli temel bilim verilerinin kullanılabilir bilgiye dönüşümünün önündeki en-
gelleri tanımlamaya ve bu süreci hızlandıracak yöntemleri geliştirmeye da-
yanır. 

Çevrimsel araştırmalarda temel bilimlerin öncelikle hastalık oluşum meka-
nizmalarının aydınlığa kavuşmasında kullanılması amaçlanması verimi ar-
tırmaktadır. Günümüzde sınırlı sayıda hastalığın moleküler temeli tam ola-
rak bilinmektedir ve pek çok hastalık ampirik yöntemlerle tedavi edilmek-
tedir. Hastalıkların patogenezleri konusunda bilgilerimizin artması ile altta 
yatan asıl nedenlerin belirlenmesi ve tanımlanan hedefe yönelik tedavi yön-
temlerinin geliştirilmesi beklenmektedir. 

Verilerin çevrimi ve hastaların uygun tanı ve tedavi yöntemlerine kavuşa-
bilmesi için doğru tedavi hedeflerin saptanması ve yeni ilaçların geliştiril-
mesi kadar, klinik araştırma yöntemlerinde de bazı düzenlemelerin yapıl-
masına ihtiyaç vardır. İlaç geliştirme sürecini hızlandırma konusunda, klinik 
öncesi inceleme yöntemlerindeki gelişmeler umut vericidir. Klinik faz çalış-
malarında da, alternatif araştırma yöntemleri kullanılarak, hastaların gü-
venliğini tehlikeye atmadan, daha az sayıda gönüllüde yeni ilaçların etkinlik 
ve güvenlik verilerini sağlanabileceği anlaşılmaktadır. 

Çevrimsel araştırmaların başarısı, temel ve uygulamalı bilimlerin ortak bir 
dil kullanarak iletişimlerinin artmasına ve aynı hedefe yönelik olarak, birlik-
te çalışmalarının sağlanmasına bağlı olacaktır. 
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İlaç Geliştirilmesinde Bir Çevrimsel Araştırma Projesi: 

İTAM 
Burak Erman  
Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği  
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İTAM (İlaç Temel Araştır-
ma Merkezi) projesi 6 Üniversite tarafından yürütülmektedir: Koç Üniversi-
tesi, İstanbul Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kadir Has Üniver-
sitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi. Projenin misyonu: Türki-
ye’nin ilaç sektöründe AR-GE’ye yatırım yapan, teknolojiyi geliştiren ve ge-
liştirdiği teknolojiyi ürüne dönüştüren ülkeler arasına girmesini sağlamak ve 
rekabetçilik sıralamasında yukarı tırmandırmak, katma değeri yüksek özgün 
ilaç geliştirilmesi için İstanbul ilaç sektörüne bilgi ve teknoloji aktarmak 
amaçlı, sürdürülebilir ve büyüyen bir işbirliği ağının kurulmasıdır. Bu ko-
nuşmada, İTAM projesi kapsamında hastalığın moleküler düzeyde tanımla-
nıp bilgisayar ortamında özgün molekül tasarımı ile başlayan, in vitro ve in 
vivo deneylerle süren, çevrimsel araştırma ve hedefe yönelik tedavi odaklı 
çalışmaları anlatılacak ve bu süreç içinde karşılaştığımız darboğazlar ve 
aşılması gereken engeller üzerinde durulacaktır.  
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Çevrimsel Araştırma İçin Bir Alt Yapı Gerekliliği: 

TUCRIN 
Yeşim Tunçok 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

Bilimsel altyapı ağları, belli bir alandaki ulusal veya uluslararası bilimsel 
kaynakların bir arada kullanımını öngören ve büyük ölçekli ileri araştırmala-
rın gerçekleşmesi amacını taşıyan projelerdir. Klinik araştırmalar alanında 
çok merkezli ve çok uluslu çalışmaların öne çıkması ve uluslararası stan-
dartları karşılayabilmenin öneminin artmasıyla ulusal ve uluslararası işbir-
liklerine gitme ihtiyacı doğmuştur (1). Türkiye’de son 20 yıl içinde gelişme 
gösteren klinik araştırmalar, ulusal ve uluslararası alanda desteklenmeye 
devam edilmektedir (2). Gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye’de çok merkezli 
ve çok uluslu klinik çalışmaların planlanması ve yürütülmesini destekleye-
cek ve koordine edecek ulusal bir klinik araştırma ağı yoktur. Bu nedenler-
le, ulusal bir klinik araştırma altyapı ağının kurulması için çalışmalara baş-
lanmıştır.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN) Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’deki ulusal ve uluslararası klinik araş-
tırmaları teşvik eden, geliştiren, eşgüdüm ve standardizasyonu sağlayan 
ulusal bir klinik araştırma altyapı ağı kurma amacıyla 28 Eylül 2012’de YÖK 
onayıyla kurulmuştur. TUCRIN, kamu yararı gözeten bir merkezdir. Merkez 
yönetim kurulu ve danışma kurulunda akademi, ilaç endüstrisi, dernekler 
ve Sağlık Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı temsilcileri yer almaktadır. 

TUCRIN, 2012 yılı başından beri ‘European Clinical Research Infrastructures 
Network-Integrating Activity (ECRIN-IA)’ adlı Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve 
Programı projesinde Tu rkiye’yi temsil etmektedir. 

Yürütülen TUCRIN Aktiviteleri  

•Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu mutabakatı ile klinik araştırmaların 
kaydı için ulusal elektronik kayıt sistemi oluşturulması çalışmalarına baş-
lanmıştır.  

•İki adet uluslararası kalite yönetim sistemi hazırlığı sürdürülmektedir. 

•Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara, sağlık araştırmaları ve politi-
kaları ile ilgili görüş ve öneriler sunulmaktadır. 

•Avrupa Birliği araştırma politikaları ve destekleri içinde, ülkemiz ihtiyaçla-
rına uygun faaliyetlerin oluşturulmasına çalışılmaktadır. 

•Uluslararası klinik araştırmalara ülkemizden de katılımı sağlamaya yönelik 
destekler ve çağrılar paylaşılmaktadır.  

•Uluslararası klinik araştırmalara u lkemizden katılımı kolaylaştıracak destek 

çalışmaları yürütülmektedir.  

•Ulusal klinik araştırma birimleri ile işbirliği anlaşmaları imzalanmasına baş-
lanmıştır.  

Planlanan TUCRIN Aktiviteleri  

•Klinik araştırma taraflarının sorunlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi.  

•Klinik araştırma kılavuzları hazırlanması.  

•Klinik araştırma eğitimi kapsamının geliştirilmesi.  
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Sonuç:  

Son yıllarda, özellikle ilaç araştırmaları konusunda ortaya konan stratejiler 
(TÜBİTAK, 2004; AİFD, 2012) çerçevesinde ulusal bir klinik araştırma alt-
yapı ağına gereksinim duyulduğu anlaşılmaktadır. Yürütülen ve planlanan 
TUCRIN faaliyetleri, bu stratejiler ile uyumludur. Ortaya konan hedeflere 
ulaşılması, u  lkemizde yürütülen klinik araştırmaları nitelik ve sayı bakımın-

dan geliştirecek ve ulusal kalkınma hedeflerini doğrudan destekleyecektir. 
Ulusal klinik araştırma altyapı ağının yapılanmasının tamamlanması ve sür-
dürülebilirliğinin sağlanması için kamu desteğine ve tu  m paydaşların gönül-

lü katılımına ihtiyaç vardır.  

 

Kaynaklar: 

1. Demotes-Mainard J, Kubiak C. A European perspective--the European 
clinical research infrastructures network. Ann Oncol. 2011;22 (Suppl 
7:vii44-vii49. doi: 10.1093/annonc/mdr425. 

2. Akan H. Clinical research in Turkey. Turk J Hematol 2007; 24:1-3. 
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98 

 

S-01 
AT2 RESEPTÖR AGONİSTİ NOVOKİNİNİN MİYOKARDİYAL İSKEMİ-
REPERFÜZYONA BAĞLI NEKROZ ALANI, İNFLAMASYON VE OKSİDA-
TİF STRES ÜZERİNE ETKİLERİ 
Esra Deniz1, Deniz Erol2, Engin Şahna1 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AbD Elazığ 

GİRİŞ VE AMAÇ: Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (IR) hasarında Renin 
Anjiyotensin Sistemi önemli rol oynamaktadır. AT2 reseptörleri, AT1'lere zıt 
olarak, vazodilatör, antiproliferatif, proapoptotik etkiler göstermektedir. 
Kardiyak hipertrofi, MI, konjestif kalp yetmezliği gibi patolojik durumlarda 
AT2 reseptör sayısında artış olmaktadır. Çalışmamızda, hipotansif ve damar 
gevşetici, AT2 Reseptör Agonisti Novokinin’ in miyokardiyal IRda nekroz 
alanı, endotelyal disfonksiyon ve oksidatif stres ile ilişkili kaveolin-1, hsp90, 
ADMA, Rhokinaz, NADPH Oksidaz ve inflamasyonla artan NF-κB ve Toll-like 
4 reseptör düzeylerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Çalışmada 21 adet Sprague-Dawley cinsi erkek sıçan 3 gruba 
(n=7) ayrıldı: Kontrol, İR, İR+Novokinin. İlaç uygulamaları genel anestezi 
altında juguler vene yerleştirilen kanül yardımı ile infüzyon pompası kullanı-
larak iskemi öncesinde ve iskemi-reperfüzyon süresince yapıldı. Anestezi 
altında sol koroner arterin altından geçirilen 6,0 ipek ipliğin sıkıştırılması ile 
30 dk iskemi ardından gevşetilmesi ile de 120 dk reperfüzyon sağlandı. De-
ney süresi bitiminde alınan kalp dokusundan kaveolin 1, hsp90, NFkB ve 
TLR-4 düzeyleri RT-PCR ile, ADMA, Rhokinaz ve NADPH oksidaz düzeyleri 
ise ELİSA yöntemi ile nekroz alanı ImageJ görüntü analiz programı ile öl-
çüldü 

BULGULAR: NF-κB, hsp90 ve Toll-like 4 reseptör düzeyi IR ile arttı ve no-
vokinin uygulaması ile anlamlı olarak azaldı. Kaveolin-1 düzeylerinde grup-
lar arasında fark yoktu. ADMA ve NADPH Oksidaz düzeyleri IR grubunda 
kontrol grubuna göre anlamlı artarken, novokinin uygulaması ile anlamlı 
olmamakla birlikte bu artışı engelledi. Rhokinaz IR grubunda artarken, no-
vokinin uygulaması ile azaldı. Novokinin IR’a bağlı nekroz alanını azalttı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız, IR hasarında ADMA, NADPH oksi-
daz, hsp90, NFkB ve TLR-4 düzeylerinin önemli rol oynadığını ortaya koy-

maktadır. AT2 reseptör agonisti Novokinin miyokardiyal IR hasarında oksi-
datif değişiklikler, inflamasyon ve endotel fonskiyonları olumlu yönde etki-
leyebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: IR, AT2 RESEPTÖR, ADMA, HSP90, NF-ΚB, TOLL-
LİKE RESEPTÖR-4 
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S-02 
SPRAGUE DAWLEY SIÇANLARINDA DOKSORUBİSİNİN TEK BAŞINA 
VE SİPROFLOKSASİNLE BİRLİKTE KARDİOTOKSİSİTE VE KALP 
FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Andleeb Shahzadi, Ali Boray Başcı, Ceren Eyileten, Çağla Karakulak, Öner 
Süzer, Zeliha Yazıcı 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İs-
tanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sprague Dawley izole sıçan kalplerinde düşük ve yüksek 
doz doksorubisinin tek başına ve siprofloksasinle birlikte verilmesiyle kalp 
fonksiyonlarının belirlemek. 

YÖNTEM: Bu çalışma ağırlıkları 250-300 g arasında değişen 40 erkek 
Sprague Dawley sıçanları üzerinde gerçekleştirildi. Sıçanlar; kontrol, dokso-
rubisin (1 mg/kg), doksorubisin+siprofloksasin (1 mg/kg+20 mg/kg), dok-
sorubisin (2,5 mg/kg), doksorubisin + siprofloksasin (2,5 mg/kg+20 
mg/kg) olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Kalp fonksiyonu ölçümleri Langendorff 
düzeneğinde yapıldı. 

BULGULAR: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, yüksek doz doksurubisin 
+ siprofloksasin (2,5mg/kg+20mg/kg) grubunda, koroner basınçta %57 
(P< 0.001) ve kontraksiyon zamanında %66 (P< 0.001) anlamlı bir yük-
selme ve kalp atım hızında %46 (P< 0.004) anlamlı bir azalma gözlenmiş-
tir. Düşük doz doksorubisinin tek başına (1mg/kg) ve siprofloksasinle 
(1mg/kg+20mg/kg) uygulanmasında ve yüksek doz doksorubisinin tek ba-
şına (2,5mg/kg) uygulanmasında koroner basınç, kalp atım hızı ve kontrak-
siyon zamanında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kontrol grubuyla karşılaş-
tırıldığında tek başına yüksek doz doksorubisin (2,5 mg/kg) ve yüksek doz 
doksorubisin+siprofloksasin (2,5 mg/kg + 20 mg/kg) uygulaması ejeksiyon 
zamanında %74 (P< 0.002) anlamlı bir yükselme göstermiştir. Gelişen ba-
sınçta, area, integral, -dp/dtmax ve +dp/dtmax da anlamlı bir değişiklik 
gözlenmemiştir (P>0.05). Veriler tabloda sunulmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma siprofloksasinin, doksorubisinin kalp 
fonksiyonlarına olumsuz etkilerini arttırdığını göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KARDİOTOKSİSİTE, DOKSORUBİSİN, SİPROF-
LOKSASİN 
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Langendorff Düzeneğinde Ölçülen Parametreler 

 Kontrol Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

Koroner Ba-

sınç (mmHg) 

73.75 

±2.58 

50.67 

± 5.65 

61.63  

±6.27 

76.50 

±16.84 

130.33 

±27.16* 

Kalp hızı 

(atım/dk) 

292.75 

± 13.27 

279.67 

±23.07 

219.50  

± 25.84 

274.0  

± 32.64 

134.33 

± 31.31* 

Ejection Za-

man (ms) 

0.131  

± 0.002 

0.130 

± 0.0039 

0.141  

± 0.0065 

0.148  

± 0.010 ┼ 

0.178  

± 0.015* 

Kontraksiyon 

Zamanı (ms) 

0.188 

± 0.0037 

0.195 

± 0.0063 

0.213  

± 0.0083 

0.222  

± 0.243 

0.283  

± 0.0268* 

Grup 1 (1 mg/kg doksorubisin) 
Grup 2 (1 mg/kg doksorubisin+20 mg/kg siprofloksasin) 
Grup 3 (2.5 mg/kg doksorubisin) 
Grup 4 (2.5 mg/kg doksorubisin + 20 mg/kg siprofloksasin) 
Veriler ortalama ± SE şeklinde verilmiştir. ┼ Grup1 ve Grup2’ye göre P 

<0.05 * Tüm gruplara göre anlamlı fark P< 0.05 
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S-03 
ÖNGÖRÜLEMEYEN KRONİK HAFİF STRES UYGULANMIŞ SIÇANLAR-
DA VASKÜLER DÜZ KAS REAKTİVİTESİ VE KAN BASINCI DEĞİŞİK-
LİKLERİ ÜZERİNDE İNFLİKSİMABIN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Tuğçe Demirtaş1, Tijen Utkan1, Ayşe Karson2, Yusufhan Yazır3, Dilek Bay-
ramgürler4, Nejat Gacar1 
1Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Kocaeli 
2Kocaeli Üniversitesi, Fizyoloji AbD, Kocaeli 
3Kocaeli Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Kocaeli 
4Kocaeli Üniversitesi, Dermatoloji AbD, Kocaeli 

GİRİŞ VE AMAÇ: Stres, kardiyovasküler hastalıklar ve depresyon için 

önemli bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Aralarındaki ilişki tam olarak 
aydınlatılamamakla birlikte inflamasyonun altta yatan ortak patolojik me-
kanizma olabileceği ileri sürülmektedir. TNF-α; davranışsal, immün ve nö-
roendokrin yanıtların aktivasyonunda etkin bir sitokindir. Bu çalışmada, ön-
görülemeyen kronik hafif stres uygulanan sıçanlarda, TNF-α inhibitörü, inf-
liksimabın vasküler düz kas reaktivitesi ve sistemik kan basıncı üzerindeki 
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Wistar albino erkek sıçanlar; kontrol, stres ve stres+infliksimab 

olmak üzere 3 gruba ayrıldı (n=8/grup). Stres ve stres+infliksimab grubu-
na 8 hafta boyunca öngörülemeyen kronik hafif stres prosedürü uygulandı. 
8 hafta boyunca kontrol ve stres grubuna serum fizyolojik, 
stres+infliksimab grubuna ise infliksimab (5 mg/kg/hafta, i.p) verildi. 8 
hafta sonunda anestezi altındaki sıçanların iliak arterinden direkt kan ba-
sıncı ölçümü yapılarak ortalama arteriyel kan basınçları hesaplandı. Takiben 
sıçanların torasik aortaları çıkarılıp izole organ banyosunda KCl (80 mM) 
kasılma yanıtları ve submaksimal dozda fenilefrin (10-6 M) ile kasıldıktan 
sonra karbakol (10-8-10-5 M) ve sodyum nitroprusiyat (SNP) (10-8-10-4 
M) kümülatif gevşeme yanıtları elde edildi. İzole edilen dokularda endotel-
yal nitrik oksit sentaz (eNOS) düzeyleri immünohistokimyasal olarak değer-
lendirildi. İstatistiksel değerlendirmede tek yönlü ANOVA post hoc Tukey ve 
Kruskal Wallis testi kullanıldı. 

BULGULAR: Gruplar arasında; ortalama arteriyel kan basıncı değerlerinde 
anlamlı bir fark bulunmadı. KCl kasılma yanıtlarında da gruplar arasında 

anlamlı bir fark saptanmadı. Karbakol ile elde edilen endotele bağımlı gev-
şeme yanıtları ise stres grubunda kontrole göre anlamlı olarak azaldı 
(p<0.05). İnfliksimab tedavisi, azalan karbakol yanıtlarını kontrol değerle-
rine geri döndürdü. Endotelden bağımsız gevşetici ajan olan SNP ile elde 
edilen gevşeme yanıtları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark sap-
tanmadı. eNOS immünreaktivitesi kontrole göre stres grubunda azalırken 
(p<0.05), stres+infliksimab grubunda değişmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Stres, vasküler düz kasın endotele bağımlı gev-
şeme yanıtlarını bozmaktadır. Diğer taraftan, infliksimab uygulanması aza-
lan karbakol yanıtlarını kontrol değerlerine geri döndürmüştür. Bu doğrul-
tuda TNF-α aracılı inflamasyonun, stresle ilişkili olduğu ve vasküler disfonk-
siyonda önemli role sahip olabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOTELYAL NİTRİK OKSİD SENTAZ, İNFLİKSİ-

MAB, STRES, TNF-α, VASKÜLER REAKTİVİTE 
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S-04 
SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL SEPTİK ŞOK MODELİNDE 
20-HETE ANALOĞU 5,14-HEDGE'NİN YARARLI ETKİLERİNE 
MyD88/TAK1/ IKKβ/NF-κB YOLU ETKİNLİĞİ İLE BİRLİKTE SİSTE-
MİK miR-150, miR-223 VE miR-297 EKSPRESYON DÜZEYLERİNDEKİ 
AZALMANIN KATKISI 
Ayşe Nihal Sarı1, Belma Korkmaz1, Mehmet Sami Serin2, Meltem Kaçan1, 
Demet Ünsal1, Cüneyt Kemal Buharalıoğlu1, Seyhan Şahan Fırat1, John R. 
Falck3, Kafait U. Malik4, Bahar Tunçtan1 
1Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Mersin 
2Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji AbD, Mer-
sin 
3Department of Biochemistry, University of Texas Southwestern Medical 
Center, Dallas, Texas, ABD 
4Department of Pharmacology, College of Medicine, The University of Ten-
nessee, Center for Health Sciences, Memphis, Tennessee, ABD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Daha önce yaptığımız çalışmaların bulguları, endotokse-
mik sıçanların renal ve kardiyovasküler dokularında CYP4A ekspresyonu ve 
20-HETE oluşumundaki azalmaya vazodilatör ve enflamatuvar mediyatörle-
rin oluşumundaki artmanın eşlik ettiği vazodilatasyon, hipotansiyon, taki-
kardi, enflamasyon ve mortaliteyi yapay bir 20-HETE mimetik olan 5,14-
HEDGE'nin önlediğini göstermiştir. Ayrıca, miR-297, miR-150 ve miR-
223'ün serum düzeylerinin sepsisli hastalarda belirteç olarak kullanılabile-
ceği bildirilmiştir. Bu çalışmada, 5,14-HEDGE uygulandığında, kontrol ve 
endotoksemik sıçanların serumlarında miR-150, miR-223 ve miR-297 eksp-
resyon düzeyleri ile renal, kardiyak ve vasküler dokularında sitozolik 
MyD88, TAK1 ve IKKβ ile sitozolik/nükleer NF-κB protein ekspresyonları 
ve/veya etkinliklerinin ne yönde değiştiğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Deneylerde kontrol grubu olarak serum fizyolojik (4 ml/kg, i.p.) 
ve septik şok grubu olarak LPS (10 mg/kg, i.p.), deney grubu olarak tek 
başına veya LPS ile birlikte 5,14-HEDGE (30 mg/kg, s.k.) uygulanan erkek 
Wistar sıçanlar kullanılmıştır. 5,14-HEDGE, hayvanlara serum fizyolojik ve-
ya LPS enjeksiyonundan 1 saat sonra uygulanmıştır. Sıçanlara serum fizyo-
lojik veya LPS enjeksiyonundan önce ve 4 saat sonra kuyruktan kan basıncı 

ve kalp hızı kayıtları alınmıştır. Deneyler sonunda, öldürülen sıçanlardan 
alınan kanlardan hazırlanan serum örneklerinde miR-150, miR-223 ve miR-
297 ekspresyon düzeyleri ile böbrek, kalp, torasik aort ve süperiyor mezen-
terik arterlerinde sitozolik MyD88, TAK1, F-TAK1, IκBα ve F-IκBα, sitozo-
lik/nükleer NF-κB ile F-NF-κB ekspresyonları ölçülmüştür. 

BULGULAR: LPS uygulanan sıçanların kan basıncı 35 mmHg kadar azalmış, 
kalp hızı 75 atım/dakika kadar artmıştır. LPS uygulanan sıçanların serumla-
rında miR-150, miR-223 ve miR-297 ekspresyon düzeyleri ile dokularının 
sitozolik fraksiyonlarında MyD88 ve F-TAK1 ekspresyonu ile F-IκBα/IκBα 
oranı, sitozolik ve nükleer fraksiyonlarında F-NF-κB 65/NF-κB oranı ile nük-
leer/sitozolik NF-κB oranı ve nükleer/sitozolik F-NF-κB oranında artış oldu-
ğu gözlenmiştir. LPS'nin neden olduğu bütün bu değişiklikler 5,14-HEDGE 
ile önlenmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, 5,14-HEDGE'nin endotoksemi sıra-

sında miR-150, miR-223 ve miR-297 ekspresyon düzeyleri ile 
MyD88/TAK1/IKKβ/NF-κB yolunun ekspresyon ve etkinliğindeki artmayı ön-
leyebileceğini ve böylece septik şok tedavisinde yararlı olabileceğini gös-
termektedir. [Bu çalışma, BAP-SBE EMBB (ANS) 2012-4 DR ve NIH (HLBI-
19134-38 ve GM31278)'den alınan desteklerden yararlanılarak yapılmıştır.] 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOTOKSİN, MyD88, TAK1, IKKβ, NF-kB, 
miRNA 
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S-05 
SEPTİK ŞOKLU HASTALARDA ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ VE MOR-
TALİTENİN ÖNLENMESİ AÇISINDAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: NİT-
RİK OKSİD SENTAZ İNHİBİTÖRLERİ Mİ? NİTRİK OKSİD VERİCİLE-
Rİ Mİ? NİTRİK OKSİD Mİ? 
Bahar Tunçtan 
Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Mersin 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yoğun bakım birimlerinde tek başına olduğu kadar, bir-
likte kalp, böbrek ve akciğer yetmezliği, diyabet, solid ve hematolojik ma-
lignansi ile immün yetmezlik gibi başka hastalıkları olanlarda septik şok ne-
deniyle görülen mortalitenin nedeni olarak böbrek ve akciğer zedelenmesi, 
miyokart depresyonu, vazopresörlere karşı yanıtsız kalan hipotansiyon ve 
çoklu organ yetmezliği (ÇOY) gösterilmekte, bütün bu olaylardan ise genel-
likle NO sorumlu tutulmaktadır. Bu sunumda, septik şoklu hastalarda NOS 
inhibitörleri, NO vericileri ya da NO kullanılarak yapılan deneysel ve klinik 
araştırmaların sonuçları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Literatürde günümüze dek septik şoklu hastalara NOS inhibitör-
leri, NO vericileri veya NO uygulanarak yapılan klinik araştırmaların taran-
ması sonucunda elde edilen bulgular, deneysel çalışmaların sonuçları ile 
birlikte değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Deneysel çalışmalarda her ne kadar olumlu sonuçlar alınmış 
olsa da, hastalara seçici olmayan NOS inhibitörlerinden L-NAME, L-NNA ve-
ya L-NMMA uygulanması kan basıncı (KB) ve kalp debisi (KD)'nin normal 
değerlerine gelmesine, vazokonstriktörlere karşı yanıtın artmasına, organ-
ların işlevlerinin düzelmesine ve yaşam süresinin uzamasına neden olması-
na karşın, aşırı vazokonstriksiyon ve pulmoner hipertansiyon geliştiği, 
KD'nin düştüğü, organ işlevlerinin kötüleştiği ve yaşam süresinin kısaldığı 
gösterilmiştir. Hastalara NO prekürsörü L-arjinin uygulandığında, KB, kalp 
hızı ile sistemik ve pulmoner damar direnci azalmakta, KD, kardiyak in-
deks, vurum hacmi ve oksijen tüketimi artmaktadır. NO vericisi nitrogliserin 
uygulanan hastalarda kardiyak indeks ve miyokardiyal kontraktilite ile oksi-
jen tüketimi ve mikrosirkülatuvar akım hızının arttığı, ancak sistemik damar 
direnci ve santral venöz basıncın azaldığı gösterilmiştir. NO inhalasyonunun 
ise ÇOY'nin önlenmesi açısından yararlı olabileceğinin bildirilmesine karşın, 

sistemik dolaşımda NO düzeylerindeki artışın ileri derecede vazodilatasyona 
ve hipotansiyona neden olarak hastaların durumunu kötüleştirebileceği ileri 
sürülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Deneysel ve klinik araştırmalar sonucunda elde 
edilen veriler, septik şoklu hastalarda ÇOY ve mortalitenin önlenmesinde 
seçici olmayan NOS inhibitörleri, NO vericileri veya NO kullanılarak yeni te-
davi yaklaşımları geliştirilmesi düşünüldüğünde, NO'nun özellikle septik şok 
patojenezindeki rolü ile birlikte kardiyovasküler, renal ve respiratuvar sis-
tem işlevlerinin normal düzeyde sürdürülmesi açısından öneminin göz 
önünde bulundurulması gerektiğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ, MORTALİTE, NİTRİK 
OKSİD, SEPSİS, SEPTİK ŞOK 
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S-06 
FARE KORPUS KAVERNOZUM DÜZ KASINDA HİDROJEN SÜLFÜR'ÜN 
GEVŞETİCİ ETKİ MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 
Fatma Aydınoğlu, Nuran Öğülener 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Adana 

GİRİŞ VE AMAÇ: Son yıllarda hidrojen sülfür (H2S)’ün memelilerde nitrik 
oksid (NO) ve karbonmonoksit (CO) gibi bir gaz nörotransmitter olduğu ka-
bul edilmiştir. Çalışmamızda, izole fare korpus kavernozum dokusunda 
H2S’in gevşetici etki mekanizması araştırıldı. 

YÖNTEM: Deneylerimizde, swiss-albino türü erkek fareler kullanıldı. Feni-
lefrin ile kastırılmış fare korpus kavernozum dokularında L-sistein ve H2S 
donörü sodyum hidrojen sülfür (NaHS) ile gevşeme yanıtları oluşturuldu. L-
sistein gevşeme yanıtları üzerine, sistation beta sentaz inhibitörü aminook-
siasetik asid ve sistation gama liyaz enzim inhibitörü D,L-proparjil glisin'in 
etkileri araştırıldı. Ayrıca, kümülatif NaHS ile oluşan gevşeme yanıtları üze-
rine endotelyum, NO/cGMP yolağı, adenilil siklaz/cAMP yolağı, fosfodieste-
raz enzimleri, potasyum (K+) kanalları, kalsiyum (Ca2+) kanalları, muska-
rinik reseptörler ve Na+-K+-ATPaz 'ın rolü araştırıldı. 

BULGULAR: L-sistein gevşemeleri, aminooksiasetik asid ile etkilenmezken, 
D,L-proparjil glisin ile anlamlı olarak azaldı. Endotelyumsuz dokularda, 
NaHS ile oluşan gevşeme yanıtlarında bir değişiklik gözlenmedi. Nitrik oksid 
sentaz inhibitörü Nω-nitro-L-arjinin, guanilil siklaz inhibitörü ODQ ve bu 
inhibitörlerin kombinasyonu NaHS ile oluşan gevşeme yanıtlarını artırdı. 
Fosfodiesteraz inhibitörleri zaprinast ve sildenafil NaHS gevşeme yanıtlarını 
azalttı. Adenilil siklaz inhibitörleri NEM ve SQ22536 ile NaHS gevşeme ya-
nıtlarında anlamlı bir azalma gözlendi. NaHS gevşemeleri, yüksek K+, vol-
taja-bağımlı K+ kanal inhibitörü 4-aminopiridin, ATP’ye duyarlı-K+ kanal 
inhibitörü glibenklamid ve içeri doğrultucu K+ kanal inhibitörü baryum klo-
rür varlığında anlamlı bir şekilde azaldı. Ancak, küçük kondüktanslı Ca2+ ile 
aktive edilen K+ kanal blokörü apamin, orta ve yüksek kondüktanslı Ca2+ 
ile aktive edilen K+ kanal blokörü karibdotoksin ve apamin + karibdotoksin 
kombinasyonu, NaHS ile dokularda oluşan gevşeme yanıtlarında bir deği-
şiklik oluşturmadı. L-tipi Ca2+ kanal inhibitörü nifedipin ve muskarinik re-
septör blokörü atropin NaHS gevşemelerini inhibe etti. Ancak, Na+-K+-

ATPaz inhibitörü uvabain NaHS gevşemelerini etkilemedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: H2S’in, fare korpus kavernozum dokusunda endo-
jen olarak L-sistein’den sistation gama liyaz enzimi aracılığıyla sentezlendi-
ği, gevşetici etkisini endotelyum’dan bağımsız olarak direkt düz kas üzerin-
den; i)adenilil siklaz/cAMP, ii) K+ kanalları, iii) L-tipi voltaja-bağımlı Ca2+ 
kanalları ve iv) muskarinik reseptörler aracılığıyla gerçekleştirebileceği ve 
bu etkisinin NO/cGMP tarafından baskılandığı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DÜZ KAS, FARE, GEVŞEME, HİDROJEN SÜLFÜR, 
KORPUS KAVERNOZUM, L-SİSTEİN 
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S-07 
FDA GEBELİK RİSK KATEGORİSİ D VE X OLAN İLAÇLARA MARUZİ-
YETİN İNCELENMESİ 
Medine Gülçebi İdrizoğlu1, Elif Esra Küçükibrahimoğlu2, Mahluga Jafarova 
Demirkapu1, Filiz Onat1, Mehmet Zafer Gören1, Atila Karaalp1 
1Marmara Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
2Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğit. ve Araş. Hast. Tıbbi 
Farmakoloji Polikliniği, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gebelik döneminde çeşitli farmasötikler ya da çevresel 
kimyasallara maruziyet tüm dünyanın ortak bir problemidir. Gebelik ilk öğ-
renildiği zaman teratojenite açısından en riskli olan organogenez dönemi 
oldukça ilerlemiş olduğu için gebeliğin 1. dönemi için gerekli olan önlemler 
etkisiz olabilmektedir. Özellikle FDA gebelik risk kategorisi D ve X olan ilaç-
lar teratojenik etkileri kanıtlanmış olan ilaçlardır. Çalışmamızın amacı FDA 
gebelik risk kategorisi D ve X olan ilaçları gebelik döneminde kullanmış ve 
bölümümüz polikliniği tarafından takipleri yapılmış olan hastaları değerlen-
dirmektir. 

YÖNTEM: Çalışmamıza 01.Ocak.2012-31.Ağustos.2013 tarihleri arasındaki 
20 aylık dönemde polikliniğimizde konsülte edilmiş ve doğum sonrası bilgi-
leri alınmış olan gebeler (n=32) dahil edilmiştir. Gebe hastalara beklenen 
doğum tarihleri dikkate alınarak telefonla ulaşılmış, tedavileri, doğumları ve 
bebeğin sağlığı ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmada yer alan gebelerin azatioprin, karbamazepin, lit-
yum, metotreksat, propiltiyourasil ve valproik asit gibi ilaçları kullandığı ve 
gebeliklerin doğum (n=24, % 75), medikal terminasyon (n=6, % 19) ya da 
spontan abortusla (n=2, %6) sonuçlandığı öğrenilmiştir. Gebelerin % 
31’inin FDA gebelik kategorisi D ve/veya X olan ilaçları gebelik boyunca uy-
guladığı, geri kalanın ise gebeliğin 1. döneminde maruziyeti olduğu anla-
şılmıştır. Gebelerden 15’inin (% 47) doğumunun sezeryanla gerçekleştiği 
ve 3 (% 9) gebenin erken doğum yaptığı saptanmıştır. Prematüre olan ye-
nidoğanlardan gebeliğin 1. döneminde bir hafta süreyle doksisiklin (FDA D 
kategori) ve medroksiprogesteron asetat (FDA X kategori) maruziyeti olan 
bebekte megasisterna magna teşhisi konulduğu bildirilmiştir. Gebelik bo-
yunca azotioprin (FDA D kategori) ve propiltiyourasil (FDA D kategori) kul-

lanan ve 36. haftada doğum yapan diğer bir gebenin ise hem kendisinde 
hem de bebekte hipokalsemi saptandığı öğrenilmiştir. Yenidoğanların % 
83’ünün normal doğum ağırlıklı, % 13’ünün düşük doğum ağırlıklı, % 
4’ünün ise yüksek doğum ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak gebelik döneminde teratojenik etki 
potansiyeli yüksek olarak kabul edilen FDA D ve X kategori ilaç kullanımının 
yaygın olduğu ve yakından takibin önemli olduğu gösterilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: TERATOLOJİ, TERATOJENİTE, KONSÜLTASYON, 
GEBE, YENİDOĞAN 
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S-08 
TÜRKİYE’DEKİ AİLE HEKİMLERİNİN ANALJEZİK İLAÇLARI REÇETE-
LEME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Fatma İşli, Demet Çelik, Ali Alkan, Hakkı Gürsöz, Kutluhan Tezcan, Fatma 
Kaplan Efe, Saim Kerman 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ağrının kontrolünde kullanılan analjezikler; toplumda 
sıklıkla tüketilen ilaç gruplarının başında gelmekte ve ne yazık ki Akılcı Ol-
mayan İlaç Kullanımında (AOİK) da ilk sıralarda yer almaktadır. Analjezik 
ilaç tüketim profilinin çıkarılması, AOİK’ten doğabilecek sorunlara karşı ge-
rekli tedbirlerin alınabilmesi açısından da önemlidir. Araştırmada, Türki-
ye’deki aile hekimlerinin analjezik ilaçları reçeteleme davranışlarının ortaya 
konulması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin 2011 yılında Aile He-
kimliği Bilgi Sistemi (AHBS) aracılığıyla toplanan elektronik reçete verileri 
Reçete Bilgi Sistemi aracılığıyla retrospektif olarak incelenmiştir. Ayrıca he-
kimlerin AHBS’de oluşturdukları tüm işlem kayıtları sistem aracılığıyla de-
ğerlendirilerek; tanı koyma ve ilaç reçeteleme durumlarına göre gruplandı-
rılmış, analjezik yazılan reçete sayısı bulunmuştur. Reçetelenen analjezik 
ilaçların; kalem/kutu/maliyet parametrelerinde sayı/TL ve yüzde dağılımları 
tespit edilmiştir. 

BULGULAR: 2011 yılı içerisinde, AHBS aracılığıyla veri tabanına girilen 
229.077.787 toplam işlemin %56,73’üne (129.953.746) reçete oluşturul-
duğu görülmüş, bu reçetelerin %43,5’inde (56.534.612) analjezik yazıldığı 
tespit edilmiştir. Reçeteleme sıklıklarına göre ilaçların dağılımı incelendiğin-
de, ilk sıralarda parasetamol, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen ve parase-
tamol kombinasyonları olduğu tespit edilmiş, bunları etodolak, deksketop-
rofen ve naproksenin izlediği saptanmıştır. Analjezikler, reçetelenen kutu 
sayısı bazında incelendiğinde de mevcut sıralamanın korunduğu dikkati 
çekmiştir. Reçetelerde analjezik bulunma durumuna göre iller karşılaştırıl-
dığında ise ilk üç sırada Adana (%56,32), Kırıkkale (%56,28) ve Gaziantep 
(%56,14) olduğu görülmüştür. Reçetelerdeki toplam analjezik ilaç maliyeti-
nin 469.688.941,42 TL olduğu ve bunun tüm ilaç maliyetinin %6,83’ünü 
oluşturduğu saptanmıştır. Analjeziklerin maliyet sıralamasında ise etodolak-

ların ilk sırayı aldığı, bunu deksketoprofen, flurbiprofen, diklofenak ve nap-
roksenin izlediği görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Ülkemizde analjezik ilaç reçeteleme davranışının 
ilk kez tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde incelenmiş olması, ülkenin anal-
jezik kullanım profilini ortaya koymuştur. Genel olarak analjeziklerin sık re-
çete ediliyor olması akılcı analjezik kullanımının ayrıntılı sorgulanmasının 
gerekliliğine işaret etmektedir. Bu araştırmada aile hekimlerinin analjezik 
ilaç reçeteleme davranışları üzerinde durulmuştur. Ancak elde edilen sonuç-
ların, üst basamak sağlık merkezlerinde benzer araştırmaların yapılmasına 
kaynak teşkil etmesi beklenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANALJEZİKLER, AİLE HEKİMİ, REÇETE, REÇETE 
BİLGİ SİSTEMİ, AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
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S-09 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
HASTANESİ ERİŞKİN YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE ANTİBİYOTİK 
KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Elif Oğuz1, Nuray Altay2, Süda Tekin Koruk3, Funda Yalçın4, Ahmet Küçük2, 
Zeliha Ayhan2, Belgin Alaşehirli5, Abdullah Tuncay Demiryürek5 
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AbD, 
Şanlıurfa 
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları AbD, Şanlıurfa 
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AbD, Şanlıurfa 
5Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) enfeksiyon hızının yük-
sek olması ve hayatı tehdit altında bulunan olgularda enfeksiyon olasılığını 
atlama kaygısı yaygın antibiyotik kullanımına yol açmaktadır. Antibiyotikle-
rin uygun kullanılması mortaliteyi azaltmanın yanında YBÜ ve hastanede 
yatış süresinin azalmasını ve maliyetin önemli ölçüde düşmesini sağlaya-
caktır. Bu çalışmada, erişkin YBÜ’lerinde tedavi edilen hastalarda antibiyo-
tik kullanımı ve uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Çalışmaya, 13’ü Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’ne ve 6’sı dahili 
birimlere ait 19 yatak kapasiteli Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi Erişkin YBÜ’nde Nisan-Temmuz 2013 tarihleri ara-
sında yatmış olan 53 hasta dahil edildi. Veriler hastalara ve kullanılan anti-
biyotiğe ait bilgilerin sorgulandığı iki form ile sağlandı. Kullanılan antibiyo-
tiklerin uygunluğu infeksiyon hastalıkları uzmanı ve farmakolog tarafından 
antibiyotik kullanım politikasına ilişkin bilgiler doğrultusunda değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmamızda YBÜ’de yatmakta olan hastalara 17 farklı anti-
biyotik uygulandığı belirlendi. En fazla kullanılan antibiyotikler sırası ile am-
pisilin+ sulkbaktam (%25.3), piperasilin+ tazobaktam (%10.6) ve seftriak-
son (%9.3) idi. Hastalara uygulanan antibiyotiklerin % 41.3’ünün spektru-
mu kullanım endikasyonu ile uyumlu değildi (%29.3’ü geniş, %12’’si dar 
spektrumlu). Bunun yanında %33.3’ünün dozunun ve % 37.3’ünün kulla-
nım süresinin uygun olmadığı görüldü. Hastaların %24’üne gereksiz yere 
antibiyotik verildiği tespit edildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada YBÜ’nde antibiyotik uygulanırken en 
fazla hatanın spektrumu uygun olmayan antibiyotiğin seçilmesinden kay-
naklandığı tespit edildi. Bunun yanında doz ve kullanım süresinde de yanlış-
lıkların yapıldığı ve hastaların bir kısmında gerekmediği halde antibiyotik 
uygulandığı görüldü. Bunların önlenebilmesi için YBÜ’lerinde antibiyotik kul-
lanımının enfeksiyon hastalıkları uzmanı, klinik farmakolog ve klinik eczacı-
nın yer aldığı antibiyotik komitesinin kontrolü altında olması ve hastane po-
litikasının bunu desteklemesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİBİYOTİK, DOZ, SPEKTRUM, UYGUN, YOĞUN 
BAKIM 
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S-10 
DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA BİTKİSEL ÜRÜN KULLANIM 
SIKLIĞI 
Hülya Yiğit, Yüksel Kesim, Ferruh Karamangil, Hasan Güzel, Arzu Erdal Ağrı 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD Samsun 

GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde bitkisel ürün kullanımının, kronik hastalığı 
olan bireyler arasında yaygın olduğu tahmin edilmektedir. Çalışmamızın 
amacı; Samsun’da diyabet hastalarının bitkisel ürün kullanım oranını, kul-
lanılan ürünleri, ürün memnuniyetlerini, bilgi kaynaklarını, doktorlarına bu 
konuda bilgi verip vermediklerini ve kullanılan ürünlerin maliyetini araştır-
maktır. 

YÖNTEM: Bu çalışma, 30 mayıs -15 Ağustos 2013 tarihleri arasında Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp fakültesi erişkin endokrinoloji bilim dalına 
gelen hastaların katılımı ile yapılmıştır. Araştırma, tanımlayıcı bir ön çalış-
madır. 100 diyabet hastası (Tip I ve TipII) ile ilgili veriler 17 sorudan olu-
şan bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya katılanların % 47 
si erkek, % 53’ü kadındır. Eğitim seviyeleri %41.6 ile ilkokuldu. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların % 12’ si ilaç tedavisi yanında bit-
kisel ürünleri kullandıklarını belirtmişlerdir. En sık kullanılan bitkisel ürünler, 
beslenme desteği şeklinde olan hazır ürünlerdir (% 66). Bitkisel ürün kulla-
nan hastaların %50 si bu ürünleri kullandığından memnundu, başkalarına 
tavsiye ediyordu. Hastaların % 58.3’ü kullandıkları ürünün maliyetinin orta-
lama 231.2 TL civarında olduğunu bildirdi. Beslenme desteği şeklinde olan 
hazır ürünleri kullananların % 62.5’i bu ürünlerden memnun olmuşlar an-
cak pahalı oldukları için kullanımı kesmişlerdir. Doğal bitkisel ürün kulla-
nanların %25’i ilaçları ile birlikte kan şekerleri yükseldiğinde bu ürünleri 
kullanmaya devam etmektedirler. Bitkisel ürün kullanan hastaların hiçbirisi 
herhangi bir yan tesir bildirmediler. Bitkisel ürün kullanım süreleri 1 hafta 
ile 1yıl arasında değişiyordu. Hastaların %83’ü kullandığı ürün hakkında 
doktoruna bilgi vermemiştir. Kullanılan bitkisel ürünlerin %50’si arkadaş 
tavsiyesi, %50’si TV kanalı vasıtasıyla olmuş olup %50’si TV/internet aracı-
lı, %25’i aktardan, %25’i diğer yollardan temin edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Diyabet hastalarının az da olsa bir kısmı bitkisel 
ürün kullanmaktadır ve bu konuda doktorlarına bilgi vermemektedirler. Di-

yabet hastalarını izleyen hekimler hastalarının bitkisel ürün kullanıp kul-
lanmadıklarını sorgulamalıdırlar. Hastaların bitkisel ürünlerin etkilerini bil-
meden tavsiye üzerine kullanmaları ve kullandırmaları istenmeyen sonuçla-
ra yol açabilir. Bizce insanların bitkisel tedavi ile ilgili bilgileri çoğunlukla 
medya ve çevresindeki insanlardan alması, üzerinde durulması gereken bir 
konudur. 

ANAHTAR KELİMELER: BESLENME DESTEĞİ, BİTKİSEL ÜRÜN, DİYABET 



111 

 

Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 

05.11.2013 Salon C, 16:30-18:00; S-11/S-16 

 

 



112 

 

S-11 

Sunulmadı. 
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S-12 
SIÇANLARDA PRENATAL ZONİSAMİD’E MARUZİYETİN MOTOR VE 
KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ 
Arzu Erdal Ağrı1, S. Sırrı Bilge1, Ayhan Bozkurt2, Veysel Baskın1, Hasan Gü-
zel1, Yüksel Kesim1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Samsun 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gebelikte geçirilecek kontrolsüz nöbetlerin fetüse olum-
suz etkileri olduğu bilindiğinden epilepsi hastası kadınların gebelik boyunca 
antiepileptik tedaviye devam etmesi gerekmektedir. Diğer taraftan intra-
uterin dönemde maruz kalınan bazı antiepileptik ilaçların fetal anomalilere 
ve gelişim bozukluklarına neden olduğu da bilinmektedir. Zonisamid son 
yıllarda kullanılmaya başlanmış voltaja bağlı sodyum ve T tipi kalsiyum ka-
nallarının bloke ederek etki gösteren yeni jenerasyon bir antiepileptik ilaçtır 
ve gebelikte kullanımıyla ilişkili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalış-
manın amacı prenatal dönemde zonisamid’e maruzuyetin sıçan yavrularının 
motor ve kognitif fonksiyonları üzerine etkisini araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmaya 20 adet gebe Sprague-Dawley sıçan alındı. Sıçanlar 4 
gruba ayrılarak gebeliğin 1. gününden 18. gününe kadar orogastrik olarak 
tedavi gruplarına 20, 40, 80 mg/kg/gün zonisamid ve kontrol grubuna se-
rum fizyolojik verildi. Yavru sıçanlarda refleks gelişimi değerlendirmesi için 
righting refleks (2-6. günler), negatif geotaksis (3,5,7,9. günler) ve grip 
response (3-7. günler), motor gelişim için lokomotor aktivite (31. gün), 
kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi için de T maze (28. gün), Y maze 
(30.gün) ve pasif sakınma (32 ve 33. günler) testleri yapıldı. İstatistiksel 
değerlendirme iki yönlü anova testiyle yapıldı. 

BULGULAR: Annelerine 20, 40, ve 80 mg/kg/gün zonisamid verilen yavru-
ların righting refleks, negatif geotaksi, ve grip response ve lokomotor akti-
vite değerlendirmeleri herhangi bir günde kontrol grubuyla anlamlı bir fark-
lılık göstermedi. Pasif sakınma testindeki T2 değerleri ve Y maze ile T maze 
testlerinde elde edilen sonuçlar da ilaç gruplarıyla kontrol grubu arasında 
istatistiksel açıdan farklılığa sahip değildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma intrauterin olarak maruz kalınan zoni-
samidin yavru sıçanlarda koordinasyon, motor ve kognitif gelişim açısından 

olumsuz bir etkiye sahip olmadığını düşündürmüştür. 
Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından PYO.TIP.1904.12.023 
proje numarası ile desteklenmiştir 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİEPİLEPTİK, EPİLEPSİ, SIÇAN, TERATOJENİ-
TE, ZONİSAMİD 
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S-13 
SIÇANLARDA CURCUMİNİN SUBARAKNOİD KANAMAYA BAĞLI OLU-
ŞAN VAZOSPAZM ÜZERİNE ETKİSİ VE MEKANİZMALARININ İNCE-
LENMESİ 
Hasan Emre Aydın1, Ezgi Bektur2, Özge Bolluk3, Cengiz Bayçu2, Fatma Sul-
tan Kılıç1 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
AbD, Eskişehir 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AbD, Eskişehir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Subaraknoid kanama sonrası vazospazm gelişimi, başa-

rılı tedavi yöntemlerine rağmen intrakranial anevrizmalı hastalarda morbidi-
te ve mortaliteyi belirleyen en önemli komplikasyondur. Deneysel ve klinik 
çalışmalara rağmen vazospazm patogenezi net olarak anlaşılamamıştır Ça-
lışmamızda amaç antioksidan etkinliği bilinen ve birçok hastalık tedavisinde 
kullanımı olan curcuminin vazospazm üzerindeki etkilerini saptamaktır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda, ağırlıkları 200 ile 250 gram arası 64 adet erişkin 
Sprague dawley cinsi dişi sıçan kullanılarak 8 grup oluşturuldu. Her birinde 
sekiz sıçan bulunan gruplar; cerrahi işlem uygulanmayan kontrol grubu 

(Grup 1), SAK oluşturulan, tedavi uygulanmayan grup (Grup 2), SAK + ni-
modipin (0.05mg/kg) grubu (Grup 3), SAK + nikorandil (5mg/kg) grubu 
(Grup 4), SAK + Sildenafil (10mg/kg) grubu (Grup 5), SAK + curcumin 
150mg/kg, (Grup 6), SAK + curcumin 300mg/kg (Grup 7) ve SAK + cur-
cumin 600mg/kg (Grup 8) olmak üzere oluşturuldu. Grup 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 
Grup 8’deki sıçanlar genel anestezi baş fleksiyona getirilerek oksipito-
atlantal mesafeden ponksiyon yapılarak subaraknoid mesafeye ulaşıl-
dı.Kalpten alınan kan steril şartlarda mesafeye verildi. Tedavi sonrası birinci 
saatte sıçanların kalbinden 2cc kan alındı. Sonrasında sıçanlara tekrar supi-
ne pozisyon verildi ve sıçanlara bilateral kraniektomi yapıldı. Serebrum, se-
rebellum ve beyin sapı total olarak anatomik bütünlüğü korunacak sekilde 
çıkarıldı. Alınan örneklerden apoptotik hücre sayısı, sitokin düzeyleri (IL-1β, 
IL-6 ve TNF-α) ve baziller arter çapları ölçüldü. 

BULGULAR: Histopatolojik incelemelerinde Curcumin 300mg/kg kullanıldı-
ğında serebral damarlarda dilatasyonu yaptığı ve apopitozu önlediği sap-

tanmıştır. IL-1β ve TNF-α'yı azaltırken, IL-6'yı etkilememiştir. Curcuminin 
bu etkileri, Nimodipin, Nikorandil ve Sildenafil ile karşılaştırıldığında benzer 
sonuçlar eldelenmiştir. Ancak sildenafil apopitozu önlememiştir. Bu neden-
le, Curcumini genel olarak değerlendirdiğimizde; tüm sonuçlar açısından 
Nikorandil ve Nimodipinle benzer sonuçlar göstermesi bize iyon kanalları 
aracılı etki yapabileceğini düşündürmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak; Curcuminin serebral damarlarda 
vazodilatatör etkilerinden dolayı SAK’a bağlı vazospazmda etkili olabileceği, 
yeni çalışmalarla güncel ilaç uygulamaları arasına girebileceğini söyleyebili-
riz.Curcuminin iyon kanalı aracılı etkisinin anlaşılabilmesi için spesifik de-
neylere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 
Bu çalışma ESOGÜ BAP projesidir.(12-4-2013/136) 

ANAHTAR KELİMELER: CURCUMİN, NİKORANDİL, NİMODİPİN, SİLDENA-

FİL, SUBARAKNOİD KANAMA, VAZOSPAZM 
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S-14 
ORFENADRİNİN SIÇANLARDA MORFİN BAĞIMLIĞINA ETKİSİ 
Çağla Karakulak, Sibel Özyazgan, Ahmet Gökhan Akkan, Andleeb Shahzadi, 
Oruc Allahverdiyev 
İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İs-
tanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Antikolinerjik ilaçların medikal kullanımlarının yanı sıra 
giderek artan kötüye kullanım ve bağımlılık potansiyelleri son zamanlarda 
göze çarpan bir durumdur. Bu çalışmada, antikolinerjik orfenadrinin morfin 
bağımlılığı üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı ve tek başına kötü-
ye kullanım özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda pekiştirici ve ödüllendirici özelliğin değerlendiril-
mesi, koşullandırılmış yer tercihi (CPP) yöntemi kullanılarak yapıldı. Deney-
de ağırlıkları 250-300g arasında değişen erkek Wistar Albino sıçanlar kulla-
nıldı. 1. Kontrol (serum fizyolojik), 2. morfin (10 mg/kg), 3. 20 mg/kg or-
fenadrin, 4. 30 mg/kg orfenadrin, 5. 20 mg/kg orfenadrin + 10 mg/kg 
morfin, 6. 30 mg/kg orfenadrin + 10 mg/kg morfin olmak üzere 6 grup 
oluşturuldu. Deney süresince öntestten sonra 4 gün serum fizyolojik, 4 gün 
de grupların kendi ilaç enjeksiyonları i.p. olarak uygulandı, koşullanma son-
rası testte ödüllendirici özellik değerlendirildi. Koşullandırılmış yer tercihi 
deneylerinden sonra lokomotor aktivite değerlendirildi. İstatistiksel değer-
lendirme tek yönlü varyans analizi (One way ANOVA), ardından Newman-
Keuls testi ile yapıldı. 

BULGULAR: Kontrol grubuna göre morfin güçlü bir yer tercihi oluşturarak 
ödüllendirici etkisini gösterdi (SF-SF: 95,10±33,99; M-SF: 592,7±60,06; 
p<0,001). Orfenadrin ise uygulanan her iki dozunda da (20mg/kg ve 
30mg/kg) yer tercihi oluşturmadı. Morfin grubuna göre 30 mg/kg orfenad-
rin + morfin grubu yer tercihinde değişiklik oluşturmadı. 20 mg/kg orfenad-
rin + morfin grubunda ise, morfinin oluşturduğu yer tercihini anlamlı bir 
şekilde düşürdü (M+ORPH20: 289,5±74,84; p<0,01). Orfenadrin’in ve 
morfinin lokomotor aktivite üzerine bir etkisi görülmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen verilerde, orfenadrinin ödüllendirici et-
kisinin bulunmadığı, morfin ile birlikte kullanıldığında; 20mg/kg olan dozun 
morfin ödüllendirici etkisini azalttığı, 30mg/kg olan dozun morfin bağımlılığı 

üzerinde etkili olmadığı ve pekiştirici özelliğinin bulunmadığı gözlenmiştir. 
Orfenadrinin düşük dozundaki bu etkiyi NMDA reseptör antagonisti özelliği 
ile gösterdiği düşünülmektedir. Orfenadrinin ödüllendirici özelliği ya da kö-
tüye kullanım potansiyelinin başka yöntemlerle de araştırılması uygun gö-
rülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ORFENADRİN, MORFİN, KOŞULLANMIŞ YER TER-
CİHİ 
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S-15 
MORFİN BAĞIMLILIĞI GELİŞMİŞ SIÇANLARDA SELEKTİF DOPAMİN 
AGONİSTİ ROPİNİROLÜN ETKİSİ 
Enes Karabulut, Oruc Allahverdiyev, Andleeb Shahzadi, Zeliha Yazıcı 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İs-
tanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Morfin bağımlılığının, dopamin reseptör sinyalizasyonu-
nun davranışsal sonuçlarını değiştirdiği ve azalan reseptör aktivasyonunun 
yoksunluk sendromu ekspresyonuna katkısı olduğu gösterilmiştir. Bu çalış-
mada, artırılan dopaminerjik etkinin yoksunluk semptomlarını azaltabileceği 
düşüncesinden hareketle morfin bağımlılığı geliştirilmiş sıçanlarda, selektif 
dopamin reseptör agonisti ropinirolün, morfin bağımlılığı ve yoksunluk be-
lirtileri üzerine etkileri araştırıldı. 

YÖNTEM: Morfin bağımlılığı geliştirilen Sprague Dawley türü sıçanlarda, 
ekspresyon (bağımlılığın ortaya çıkması), sönme (bağımlılığın ortadan 
kalkması) ve relaps (bağımlılığın yeniden başlaması) fazları, koşullandırıl-
mış yer tercihi testinde değerlendirildi. Sekiz gün süresince 10 mg/kg mor-
fin (i.p.) ile koşullandırmaya tabi tutulan sıçanlara 9. gün 1, 2 veya 5 
mg/kg ropinirol (i.p.) enjeksiyonları yapıldı, 15 dakika sonra ekspresyon ve 
arkasından lokomotor aktivite değerlendirildi. Ardından ropinirol enjeksi-
yonlarına günlük olarak devam edildi ve sönme gerçekleşene kadar üçer 
gün arayla testler tekrarlandı. Sönme gelişen gruplarda tek doz 2 mg/kg 
morfin uygulanarak relaps gelişimi değerlendirildi. Diğer taraftan beş gün 
süresince artan dozlarda 10-50 mg/kg morfin uygulanarak bağımlılık geliş-
tirilen sıçanlara, 6. gün tek doz 50 mg/kg morfin uygulamasından 4 saat 
sonra ropinirol enjeksiyonları yapıldı ve 15 dakika sonra 2 mg/kg nalokson 
(s.c.) uygulanarak yoksunluk belirtileri değerlendirildi. İstatistik olarak Tek 
yönlü ANOVA arkasıyla Newman-Keuls testi kullanıldı. 

BULGULAR: Sıçanlarda morfinle indüklenen koşullandırılmış yer tercihinde 
ekspresyonu 1-5 mg/kg ropinirol % 20-30 ve relapsı % 23-33 oranlarında 
anlamlı düzeyde azaltırken (p<0,05-0,01), sönmeyi % 22-47 oranlarında 
anlamlı olarak hızlandırdı. Dozlar arası anlamlı etki farkı oluşmadı. Ropiniro-
lün lokomotor aktivite üzerine ise bir etkisi görülmedi. Diğer taraftan ropi-
nirol, nalokson ile hızlandırılmış morfinin yoksunluk semptomlarından ıslak 

köpek silkelenmesi, diş gıcırdatma, defekasyon ve pitozis ile birlikte vücut 
ağırlığını azaltırken sıçramayı belirgin olarak arttırdı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada, selektif dopamin agonisti ropiniro-
lün, morfin bağımlılığının ortaya çıkmasını, yeniden başlamasını ve morfinin 
yoksunluk belirtilerini azalttığı; bağımlılığın ortadan kalkmasını hızlandırdığı 
saptandı. Elde edilen bu veriler ropinirolün, morfin ve diğer opiat bağımlıla-
rında, bağımlılığın ve oluşan yoksunluk semptomlarının tedavisinde yararlı 
olabileceğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOPAMİN, KOŞULLANDIRILMIŞ YER TERCİHİ, 
MORFİN, ROPİNİRİOL 
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S-16 
ALKOL BAĞIMLI SIÇANLARDA, ODYOJENİK NÖBETLER HİPOKAM-
PAL NÖRON KAYBINI ARTIRIR 
İsmail Yılmaz1, Gökşin Nilüfer Yonguç2, Serkan Tosun3, Hakan Kayır4, Tay-
fun Uzbay5 
1Bozyaka Eğit. ve Araş. Hast., Tıbbi Farmakoloji, İzmir 
2İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AbD, İzmir 
3Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Patoloji Kliniği, Bursa 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
5Üsküdar Üniversitesi, Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merke-
zi, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sıçanlarda kronik alkol alımına bağlı oluşan yoksunluk 
sonrası odyojenik nöbetlere duyarlılık artmaktadır. Alkol yoksunluğunda, 
odyojenik nöbet geçiren ve geçirmeyen sıçanların hipokampuslarındaki et-
kilerin karşılaştırıldığı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda 
alkol bağımlı sıçanlardaki odyojenik nöbetlerle, alkol yoksunluğu semptom-
ları ve hipokampustaki nöronal kayıp arasındaki ilişki incelenmiştir. 

YÖNTEM: Çalışmada erişkin Wistar sıçanlar (225-320 g) kullanılmıştır. Al-
kol sıçanlara yirmi gün boyunca modifiye sıvı diyet yöntemine göre verilir-
ken, kontrol grubuna alkol içermeyen ve eşdeğer kaloride benzer diyet uy-
gulanmıştır. Etanol içeriği %7.2’ye ulaşınca sıvı diyet uygulaması sonlandı-
rılmış, alkol yoksunluğu ve belirtileri gözlenerek skorlanmıştır. Ardından sı-
çanlara odyojenik stimulus uygulanmış ve dekapitasyon sonrası hücre sa-
yımı için beyinleri alınmıştır. Kontrol, odyojenik nöbet geçiren ve geçirme-
yen alkol bağımlı gruplarda hipokampusun CA1 ve CA2-3 bölgeleri pirami-
dal hücre tabakasında stereolojik metodlarla nöron sayımı yapılmıştır. 

BULGULAR: Sıçanların günlük alkol tüketimleri 10.35±1.25 ile 15.20±0.79 
g/kg arasında olmuştur. Alkol bağımlı sıçanlarda yoksunluk sırasında wet 
dog shakes, ajitasyon, kuyruk sertliği, anormal postür ve yürüme gibi ste-
reotipik davranışlar artmıştır. Bağımlı 11 hayvanın 5’inde odyojenik nöbet-
ler görülmüştür. Alkol bağımlı sıçanların hipokampusları CA1 ve CA2-3 böl-
gelerinde, kontrole göre anlamlı nöron kaybı olmuştur. Odyojenik nöbet ge-
çirenlerdeki nöronal kaybın, geçirmeyenlerden çok daha fazla olduğu belir-
lenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızla modifiye sıvı diyet yöntemiyle alkol 
yoksunluğuna giren sıçanların hipokampuslarındaki nöronal dejenerasyon 
ilk kez stereolojik olarak gösterilmiştir. Üstelik sonuçlarımız, alkol yoksun-
luğundaki sıçanlarda odyojenik nöbetlerin hipokampusun tüm alanlarındaki 
(CA1-2-3) nöronal dejenerasyonu anlamlı şekilde artırdığını da göstermek-
tedir. Dolayısıyla, alkollü kişilerdeki epileptik nöbetlerin önlenmesi hipo-
kampusdaki nöronal hasarın engellenmesi adına önemli olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ALKOL, ALKOL YOKSUNLUĞU, NÖBET, OPTİK 
PARÇALAMA YÖNTEMİ, HİPOKAMPUS, SIÇAN 
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S-17 
SIÇANLARDA LİPOPOLİSAKKARİD İLE OLUŞAN ENFLAMASYON VE 
HİPOTANSİYONA DALAK TİROZİN KİNAZININ KATKISININ ARAŞ-
TIRILMASI 
Meltem Kaçan1, Demet Ünsal1, Meryem Temiz1, Belma Korkmaz1, Ayse Ni-
hal Sarı1, Seyhan Şahan Fırat1, Hatice Yıldırım Yaroğlu2, Lülüfer Tamer2, 
Bahar Tunçtan1, Cüneyt Kemal Buharalıoğlu1 
1Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Mersin, Türkiye 
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AbD, Mersin, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Lipopolisakkarit (LPS) uygulanan sıçanların renal ve kar-
diyovasküler dokularında indüklenebilir nitrik oksit sentaz ve siklooksijenaz-
2 etkinliğinin artması sonucunda oluşan nitrik oksit (NO) ve prostasiklin 
(PGI2) gibi vazodilatör ürünler ile tümör nekroze edici faktör alfa (TNF-α) 
ve peroksinitrit gibi proenflamatuvar mediyatörlerin oluşumundaki artmayla 
belirgin hipotansiyon ve enflamasyonun ortaya çıktığı bilinmektedir. Öte 
yandan, enflamasyonla ile ilişkilendirilen dalak tirozin kinazı (Dtk)’nin bu 
parametreler üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, LPS ile olu-
şan enflamasyon ve hipotansiyonda Dtk’nin rolü NO, peroksinitrit, PGI2 ve 
proenflamatuvar sitokin oluşumuyla ilişkilendirilerek araştırılması amaçlan-
mıştır. 

YÖNTEM: Kontrol grubu olarak serum fizyolojik (SF) (4 ml/kg, i.p.) ve sep-
tik şok grubu olarak LPS (10 mg/kg, i.p.), deney grubu olarak tek başına 
veya LPS ile seçici Dtk inhibitörü BAY 61-3606 (3 mg/kg, i.p.) uygulanan 
erkek Wistar sıçanlar kullanılmıştır. BAY 61-3606, SF veya LPS enjeksiyo-
nundan 1 saat sonra uygulanmıştır. SF veya LPS enjeksiyonundan önce ve 
enjeksiyondan sonraki 1., 2., 3. ve 4. saatlerde kan basıncı ve kalp hızı ka-
yıtları alınmıştır. Deneyler sonunda öldürülen sıçanlardan alınan kandan ha-
zırlanan serum ile böbrek, kalp, torasik aort (TA) ve süperiyor mezenterik 
arter (SMA)'da nitrit, nitrotirozin, TNF-α ve 6-keto-PGF1α düzeyleri ELISA 
ve miyeloperoksidaz (MPO) etkinliği ise spektrofotometrik yöntem ile öl-
çülmüştür. 

BULGULAR: LPS uygulamasından 1 saat sonra sıçanların kan basıncı 30 
mmHg azalmış, kalp hızı 1.25 kat artmıştır. LPS uygulanmasından 4 saat 
sonra sıçanların kalp, böbrek, TA ve SMA dokularında nitrotirozin, 6-keto-

PGF1α ve TNF-α düzeyleri ile MPO etkinliği artmıştır. Endotoksemik sıçanla-
rın serum ve dokularında ölçülen NO’nun dayanıklı bir metaboliti olan nitrit 
düzeylerinde artma gözlenmiştir. LPS'nin neden olduğu bu değişiklikler BAY 
61-3606 ile geri çevrilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, LPS ile oluşan NO, peroksinitrit, 
PGI2 ve TNF-α aracılıklı hipotansiyon ve enflamasyona Dtk’nin katkıda bu-
lunabileceğini göstermektedir. [Bu çalışma BAP-SBE F (MK) 2011-5 YL no'lu 
proje desteğinden yararlanılarak yapılmıştır. Hatice Yıldırım Yaroğlu şu an-
da Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nda görev yapmaktadır.] 

ANAHTAR KELİMELER: LİPOPOLİSAKKARİD, Dtk, HİPOTANSİYON, ENF-
LAMASYON, BAY 61-3606 
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S-18 
AORTANIN ENDOTELYAL DİSFONKSİYONUNDA FLUVASTATİN TE-
DAVİSİ VE HSP90’IN ROLÜ 
Mehmet Arun, Gönen Özşarlak Sözer, Gülnur Sevin, Elif Ertuna, Günay Ye-
tik Anacak 
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hsp90’ın sıçan aortasında eNOS’un aktivitesini artırdığı 

gösterilmiştir. Ancak endotelyal disfonksiyonda hsp90 aracılı eNOS kaynaklı 
gevşemelerinin nasıl değiştiği henüz yeterince araştırılmamıştır. Diğer ta-
raftan statinlerin hücre kültüründe hsp90 ekspresyonunu artırdığı bildirilmiş 
ama endotele bağlı gevşeme yanıtlarını yararlı etkilerine hsp90’ın katkısı 
henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmada hiperkolesterolemiye bağlı aortada 
görülen endotelyal disfonksiyonda ve fluvastatinin olası koruyucu etkisinde 
hsp90’ın rolü araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Yeni Zelanda tipi tavşanlar 6 hafta süreyle normal veya % 2 ko-
lesterol (a/a) içeren yemle beslendikten sonra izole edilen aortalardan kesi-
len şeritler 3 saat süreyle fluvastatin (30 μM) ve/veya hsp90 inhibitörü 
DMAG’ye (10 μg/ml) maruz bırakıldıktan sonra indometazinli krebs içinde 
myografa takılmıştır. EDHF nin etkisi olmadan sadece uyarılmış eNOS akti-

vitesine bağlı gevşemeleri değerlendirmek için KCl -ACh yanıtları, bazal 
eNOS kaynaklı gevşeme yanıtları için L-NA’ya (eNOS inhibitörü) bağlı olu-
şan ilave kasılma yanıtları ve düz kasa bağlı gevşemeler için papaverin ya-
nıtları alınmıştır. Kolesterolle besleme öncesi ve sonrası alınan kanlarda 
plazma kolesterol düzeyleri ölçülmüştür. Veriler student t testi ile karşılaştı-
rılarak p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir (n=5-7). 

BULGULAR: Hiperkolesterolemi KCl-ACh gevşeme yanıtlarını anlamlı dü-
zeyde azaltırken fenilefrin-LNA yanıtlarını değiştirmemiştir. Hsp90 inhibitörü 
DMAG sağlıklı aortada hem bazal hem de uyarılmış eNOS’ un aktivitesini 
inhibe etmiştir. DMAG, hiperkolesterolemik aortada bazal eNOS kaynaklı 
gevşemeleri inhibe edebilirken, zaten azalmış olan ACh ile uyarılan eNOS 
kaynaklı gevşemeleri daha da ileri düzeyde azaltmamıştır. Bu durum hiper-
kolesterolemik aortada eNOS aktivitesinin uyarılmasının zaten yeterince 
bozulmuş olduğunu ve bunun hsp90 bağımlı olduğunu düşündürtmektedir 
Fluvastatin tedavisi hiperkolesterolemiye bağlı KCl-ACh yanıtlarındaki azal-

mayı geriye çevirmiştir. Ancak fluvastatinin bu etkisi hsp90 inhibitörü ile 
geri çevrilmemesi, bu koruyucu etkinin hsp90 bağımlı olmadığını göstermiş-
tir. Papaverin düz kas yanıtları gruplar arasında farklılık göstermemiştir 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız tavşan aortasında hsp90’ın hem ba-
zal hem de ACh’ın uyardığı eNOS aktivitesini artırdığını göstermektedir. Hi-
perkolesterolemik dokuda bozulan uyarılmış eNOS aktivasyonuna bağlı 
gevşeme yanıtlarında hsp90‘ın katkısı ortaya konmakla beraber fluvastati-
nin hiperkolesterolemik aortadaki endotele bağlı gevşeme yanıtlarındaki 
koruyucu etkisinde hsp90’ın rolü olmadığı düşünülmektedir. 
Bu çalışma Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FABAL (Farmasötik Bilimler 
Araştırma Laboratuvarları) olanaklarından ve Tuba-Gebip (2010-7, Günay 
Yetik Anacak) desteğinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOTELYAL DİSFONKSİYON, HSP90, ENOS AK-

TİVASYONU, HİPERKOLESTEROLEMİ 
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S-19 
CIVA MARUZİYETİNE BAĞLI ENDOTEL DİSFONKSİYONUNDA ERGO-
TİYONEİNİN ETKİLERİ 
Göksel Gökçe, Mehmet Zuhuri Arun 
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Cıva maruziyeti kardiyovasküler hastalık riskini artırır. 
Endotel disfonksiyonu cıvanın kardiyovasküler komplikasyonlarının ilk adı-
mıdır. Cıvanın belirlenmiş güvenli alım sınırları içinde bile endotel disfonksi-
yonuna neden olabildiği gösterilmiştir. Ergotiyonein (EGT), özgün bir taşıyı-
cıyla hücre içine alınan güçlü bir serbest radikal süpürücüdür. Oksidatif 
strese maruz kalan dokularda daha fazla akümüle edilir. EGT’nin fizyolojik 
rolü henüz bilinmemektedir. Çalışmamızda, düşük doz cıva maruziyetine 
bağlı endotel disfonksiyonunda EGT’nin etkilerinin incelenmesi hedeflenmiş-
tir. 

YÖNTEM: Deney protokolü gereği, Wistar cinsi 12 erkek sıçana 14 gün sü-
reyle intramusküler yoldan HgCl2 verildi (ilk doz 4.6 µg/kg, izleyen günler 
0.07 µg/kg/gün). Bu sıçanların 6’sına EGT uygulandı (i.m., 2 mg/kg/gün). 
Kontrol grubundaki sıçanlara fizyolojik saline verildi. Protokol sonunda ok-
sidatif parametrelerin analizi için kan örnekleri alındı. Sıçanlar dekapitas-
yonla öldürüldü. İzole edilen torasik aortalar iki segmente ayrıldı. İlk seg-
mentte vasküler reaktivitideki değişiklikler değerlendirildi. İkinci segmentte 
total nitrit (NOx) ve endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) düzeyleri ölçüldü. 
Ayrıca, reaktif oksijen türlerinin (ROT) düzeyleri luminometrik olarak belir-
lendi. 

BULGULAR: HgCl2 uygulaması, sıçan torasik aortasındaki asetilkolin gev-
şeme yanıtlarını belirgin şekilde azalttı. Bu azalmaya, ROT oluşumundaki 
artış eşlik etti. Diğer taraftan, cıva maruziyeti kandaki indirgenmiş glutat-
yon (GSH) ve katalaz düzeylerinin düşmesine neden olurken, glutatyon pe-
roksidaz (GPx) aktivitesini ve malondialdehit oluşumunu artırdı. EGT, ase-
tilkolin yanıtlarında HgCl2’nin oluşturduğu azalmayı geri çevirdi ve dokular-
daki ROT üretimini azalttı. GSH, katalaz ve malondialdehit düzeyleri EGT 
uygulamasıyla kontrol grubundaki değerlere yaklaştı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda EGT’nin cıvaya bağlı endotel dis-
fonksiyonunu engelleyebildiği ilk kez gösterilmiştir. EGT’nin, NOx ve eNOS 

düzeylerini etkilemeksizin asetilkolin gevşeme yanıtlarını ve duyarlığını ar-
tırması, kısmen oksidatif parametrelerdeki düzelmeyle açıklanabilir. Bunun-
la birlikte, EGT, kandaki GSH düzeyini artırırken GPx aktivitesini değiştir-
memiştir. Akut bir antioksidan etkiyi düşündüren bu bulgu, EGT’nin tiyore-
doksinlerle etkileşmediğini gösteren çalışmalarla uyumludur. Ayrıca, başka 
bir çalışmamızda, EGT’nin süperoksit anyonu inaktive ederek sıçan aorta-
sında gevşeme yanıtı oluşturduğu gösterilmiştir. Bu bağlamda, EGT’nin en-
dotel fonksiyonu koruyucu etkisinde molekülün radikal süpürücü yeteneği 
ön plana çıkmaktadır. EGT, cıvaya bağlı endotel disfonksiyonunda terapötik 
potansiyele sahip olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: CIVA, ENDOTEL DİSFONKSİYONU, ERGOTİYO-
NEİN 
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S-20 
FRUKTOZUN OLUŞTURDUĞU METABOLİK VE KARACİĞER FONKSİ-
YON BOZUKLUĞU ÜZERİNE RESVERATROLÜN ETKİSİ 
Mehmet Bilgehan Pektaş1, Gökhan Sadi2, Fatma Akar1 
1Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD 
2Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyo-
kimya AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Fruktoz tüketimi sonucu ortaya çıkan metabolik bozuk-
lukta, karaciğer insülin sinyal yolağının endoteliyal nitrik oksit sentaz 
(eNOS) ve SIRT1 ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla, karaciğerde triglise-
rit düzeyi, insülin reseptörü (IR), insülin reseptör substratı-1 (IRS-1), eNOS 
ve SIRT1 protein ve mRNA ekspresyonları ölçülmüştür. Ayrıca, fruktoz tü-
ketimine bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikler üzerine resveratrolün etkisi 
incelenmiştir. 

YÖNTEM: Dört haftalık erkek Wistar sıçanlara, 6 ay boyunca içme suyu 
içerisinde %10 fruktoz verilerek metabolik fonksiyonlar incelenmiştir. Öl-
çümler için deney günü sıçanların kan örnekleri ve karaciğer dokuları alın-
mıştır. Karaciğer IRS-1 ve eNOS protein miktarı Western Blot yöntemi ile 
ölçülmüştür. Ayrıca, IR, IRS-1, eNOS, ve SIRT1 ekspresyonu Real Time-
PCR yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Resveratrol standart yem içerisine 
%0,05 g/kg miktarında eklenmiştir. Deneylerde 4 grup hayvan kullanılmış-
tır: Kontrol, Resveratrol, Fruktoz, Fruktoz + Resveratrol. 

BULGULAR: Vücut ağırlığı, plazma insülin ve trigliserit düzeyleri ile karaci-
ğer trigliserit miktarının fruktoz tüketen hayvanlarda anlamlı olarak arttığı 
saptanmıştır. Yem içerisinde resveratrol takviyesi yapıldığında, bu paramet-
relerde belirgin bir düzelme olduğu görülmüştür. Fruktoz ile beslenen sıçan-
larda, karaciğer IR ve IRS-1 gen ekspresyonunun değişmediği, fakat eNOS 
ve SIRT1 düzeylerinin azaldığı saptanmıştır. Aynı hayvanlarda, eNOS pro-
tein düzeyi azalmış, IRS-1 düzeyi ise değişmemiştir. Resveratrol takviyesi-
nin IR ve SIRT1 gen ekspresyonunu arttırdığı, IRS-1 ve eNOS’u değiştirme-
diği saptanmıştır. Ayrıca, IRS-1 ve eNOS protein miktarlarının resveratrol 
ile değişmediği görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Fruktoz tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan me-
tabolik bozuklukların, karaciğer eNOS ve SIRT1 ekspresyonundaki azalma 

ile paralel seyrettiği, fakat insülin sinyal yolağındaki genlerden IR ve IRS-1 
ile ilişkili olmadığı görülmektedir. Resveratrol takviyesiyle ortaya çıkan me-
tabolik bozukluklardaki düzelmenin, IR ve SIRT1 up-regülasyonuna bağlı 
olabileceği ileri sürülebilir. Fruktoz tüketiminin neden olduğu metabolik bo-
zuklukların resveratrol ile düzelmesi sağlığın korunması açısından önemli 
olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: FRUKTOZ, KARACİĞER, SIRT1, eNOS, IR, RES-
VERATROL 
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S-21 
TÜRK POPULASYONUNDA ABCB1 C3435T POLİMORFİZMİ MAJÖR 
DEPRESYONA DUYARLILIK İLE İLİŞKİLİ, SİTALOPRAM’A VERİLEN 
KLİNİK YANIT İLE İLİŞKİSİZDİR 
Gül Özbey1, Berna Yücel2, Serap Erdoğan Taycan3, Derya Kan4, Nurdan 
Eren Bodur5, Tayyibe Arslan6, Ferda Perçin4, Nevzat Yüksel7, Cüneyt Gü-
zey8, Canan Uluoğlu9 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AbD 
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik AbD 
5İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğit. ve Araş. Hast. 
6Balıkesir Devlet Hastanesi 
7Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AbD 
8Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim AbD 
9Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Majör depresyon, patogenezinin henüz tam olarak açık-
lanamadığı, tedavi yanıtının değişken olması ile karakterize yaygın ve ciddi 
bir psikiyatrik hastalıktır. Polimorfik olduğu bilinen ABCB1 geni, substratı 
olan moleküllerin kan-beyin bariyerinden geçişini değiştirebilen ATP bağımlı 
transmembranal bir efluks proteini olan p-glikoproteini kodlar. Bu çalışma-
nın amacı ABCB1 C3435T polimorfizminin depresyona duyarlılık ve sitalop-
rama verilen klinik yanıt üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmaya majör depresyon tanısı almış (DSM-IV) 54 hasta ve 
kendisinde ve 1. derece yakınlarında depresyon öyküsü olmayan 70 sağlıklı 
gönüllü dahil edildi. Sitalopram tedavisi alan depresyon hastalarından 
(n=54) başlangıç, 1., 2., 4. ve 6. haftalardaki vizitleri 46 hasta tamamla-
yabildi. Sitaloprama verilen klinik yanıt Hamilton depresyon ölçeği (HAMD-
17) ile değerlendirildi. ABCB1 3435C>T (ekzon 26) polimorfizm analizi 
PCR/RFLP yöntemi ile yapıldı. İstatistiksel analiz olarak ki-kare ve repeated 
measures analysis of variance testleri kullanıldı. Çalışma için Gazi Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu’ndan izin alındı. 

BULGULAR: Depresyon hastaları ve kontrol grubunun genotip ve allel fre-
kansları karşılaştırıldığında, CC genotipine sahip bireylerin (p=0.0061) ve C 

allelinin (p=0.0238) depresyon hastalarında daha sık olduğu görülmüştür 
(Tablo 1). Sitalopram tedavisi alan hastaların HAMD-17 değerleri C3435T 
genotipine göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark sap-
tanmamıştır (p=0.279). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hasta sayısı az olmakla birlikte bu ilk bulgular, 
ABCB1 C3435T polimorfizminin Türk populasyonunda depresyona duyarlılı-
ğın belirteçlerinden bir tanesi olabileceğini düşündürmüştür. Ancak ABCB1 
C3435T polimorfizminin sitalopram tedavisine verilen klinik yanıtla ilişkili 
olup olmadığı daha fazla hasta üzerinde yapılacak bir çalışma ya da meta-
analizlerle değerlendirilmelidir. 
Bu çalışma, Türk Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi’nde 
(2007) daha az hasta sayısı ile (n=17) sunulmuştur. 



125 

 

ANAHTAR KELİMELER: DEPRESYON, SİTALOPRAM, ABCB1, POLİMOR-

FİZM 
 
 
Majör Depresyon ve Kontrol Gruplarında ABCB1 C3435T Polimor-
fizmi Genotip ve Allel Sıklıklarının Karşılaştırılması 

 
İstatistiksel analiz olarak ki-kare testi kullanılmıştır. 
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S-22 
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE EĞİTİM HAS-
TANESİ FARMAKOGENETİK LABORATUARI VERİLERİ 
Zeynep Güneş Özünal1, Özden Arısoy2, Serpil Yıldız3, Nimet Kabakuş4, Sel-
ma Düzenli5, Akçahan Gepdiremen6 
1İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AbD, Bolu 
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Nöroloji AbD, Bolu 
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. AbD, Bolu 
5Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıbbi Genetik AbD, Bolu 
6Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Bolu 

GİRİŞ VE AMAÇ: Farmakogenetik tetkikler bireyler arasındaki ilaç yanıtı 
farklılıklarını öngörmede faydalı olabilmektedir. Bireye özgü tedavi planla-
ma hizmeti çerçevesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
22/3/2012 tarihinden itibaren farmakogenetik tetkik ve raporlama yapıl-
maktadır. Farmakogenetik raporlamalarda farmakogenetik tetkikin yanı sıra 
hastanın boyu, kilosu, organ yetersizlikleri, eşlik eden hastalıklar ve ilaç 
etkileşimleri de değerlendirilmektedir. Bu çalışmada 22/3/2012-1/8/2013 
tarihleri arasında laboratuara farmakogenetik raporlama için başvuruların 
özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Farmakogenetik raporlamalar mikroarray yöntemi ile elde edilen 
mutasyon sonuçları üzerinden hastanın genel durumu (fizik muayene, eşlik 
eden hastalıklar, ilaç kullanımı vb.) değerlendirilerek tıbbi farmakolog ve 
genetik uzmanı görüşleri dahilinde yapılmıştır. Çalışılan enzimler ve ilgili 
mutasyonlar tabloda gösterilmiştir (Tablo 1). Farmakogenetik tetkik istem 
formları, hasta bilgi formları ve farmakogenetik raporları geriye dönük de-
ğerlendirilmiştir. Hastaların hangi anabilim dalından gönderildikleri, hangi 
nedenle (doz önerisi/etkisizlik/istenmeyen etki) raporlama istendiği, hangi 
polimorfizmlerin değerlendirildiği, hastanın kaç ilaç kullandığı, hastada ilaç 
etkileşimi bulunup bulunmadığı parametreleri derlenmiştir. 

BULGULAR: Toplam 41 hasta verisi değerlendirilmiştir. Hastalar gönderil-
diği anabilim dallarına göre gruplandırıldığında; Göğüs Hastalıkları 3, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 5, İç hastalıkları 6, Tıbbi Genetik 7, Nöroloji 10, Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları 10 hasta olarak ayrılmıştır. Hastaların farmakogene-

tik rapor için yönlendirilme nedenleri değerlendirildiğinde ise 27 hasta doz 
belirleme, 10 hasta etkisizlik, 4 hasta istenmeyen etki olarak tespit edilmiş-
tir. Doz belirleme için gönderilen hastaların kullandığı ilaçların 23’ü varfarin, 
4’ü ise fenitoin etkin maddesini içermektedir. Ruh sağlığı ve hastalıkları 
AD’ndan rapor istenen hastaların %80’i tedavide etkisizlik, %20’si ise ilaç 
istenmeyen etkisi nedeniyle yönlendirilmiştir. Hastaların düzenli kullandığı 
ilaç sayısı 1 ile 9 arasında dağılmaktadır ve hasta başına düşen ortalama 
ilaç sayısı 4.3 bulunmuştur. Birden fazla ilaç kullanan hastaların %86'sında 
ilaç etkisini değiştirebilecek ilaç etkileşimi saptanmıştır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Farmakogenetik raporlama hizmetinin varfarin do-

zu belirlemede ön plana çıktığı görülmektedir. Hızlı sonuç verilebilmesi kli-
nikte kullanılabilirlik için önemli görünmektedir. Farmakogenetik raporlama 
yapılırken hastanın diğer klinik bilgilerinin değerlendirilmesi ve özellikle ilaç 
etkileşimlerinin göz önünde bulundurulması fayda sağlamaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOGENETİK, KLİNİK FARMAKOLOJİ, VAR-
FARİN 

 

 
Tablo 1. Çalışılan enzimler ve ilgili mutasyonlar. 

CYP450 2C9 *2.*3, *4, *5, *6, *11 

CYP450 2C19 *2, *3, *4, *6, *7, *8, *9, *17 

CYP450 2D6 *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *12, *14, *17, *29, 
*41, *XN 

VKORC 3673, 5808, 6009, 6484, 6853, 7566, 8773, 9041 
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S-23 
RE-ANALİZE EDİLEN FENOTİPİK OLARAK CYP2C19 ULTRA-HIZLI 
BİREYLERDE VARYANT *17 ALEL SIKLIK DAĞILIMI 
İbrahim Serkan Avşar, Ahmet Şükrü Aynacıoğlu 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaç metabolizmasında rol oynayan ve genetik polimor-
fizm gösteren enzimlerden biri olan sitokrom P450 2C19 (CYP2C19), ilaçla-
rın oksidatif metabolizmasında rol alan enzimler arasında en önemli enzim-
lerdendir. CYP2C19, S-mefenitoin, omeprazol ve diazepam gibi klinikte sık 
kullanılan birçok ilacın ve bazı ksenobiyotiklerin metabolizmasında önemli 
rol oynamaktadır.  
CYP2C19*1 (wild-tip) normal aktiviteli alel olup; CYP2C19*2 ve*3 aktivite 
azlığına ya da yokluğuna yol açan en önemli varyant alellerdir. Son yıllarda 
ultra rapid aktiviteden CYP2C19*17 alelinin sorumlu olduğu gösterilmiştir.  
Omeprazol kullanılarak CYP2C19 aktivitesi ve genotip-fenotip korelasyonu-
nun araştırıldığı bir çalışmamızda o yıllarda *17 aleli henüz tanımlanmadığı 
için *1/*1 olarak genotiplenen fakat fenotipik olarak ultra-hızlı olabileceği 
düşünülen yalnızca 9 birey tespit edildi. Bu yeniden değerlendirme çalış-
mamızda fenotipik ultra-hızlı olduğu düşünülen 9 kişiden tekrar kan alındı. 
DNA’ları izole edilerek CYP2C19*17 alel tayini yapıldı. 

YÖNTEM: Gönüllülerin genomik DNA’ları periferik venöz kandan tuzla çök-
türme yöntemi ile izole edildi. 
CYP2C19*17 aleli -3402C>T substitisyonu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Tıbbi Farmakoloji AbDnda PCR-RFLP tekniği kullanılarak analiz edil-
di. 

BULGULAR: Analiz edilen 9 gönüllünün 7’si genotiplenebildi. Daha önceki 
çalışmamızda wild type olarak değerlendirilen bu bireylerden 2’sinin yine 
*1/*1 wild type olduğu diğer 5 kişi ise heterozigot *1/*17 olarak saptandı. 
Bu sonuçlara göre 14 alelden 5 tanesi *17 (%35.71) olarak bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: CYP2C19*17 popülasyonumuzda sık görülen bir 
varyant alel olup bir çok ilacın ultra-hızlı metabolizmasından fenotipten so-
rumlu olduğu düşünülmektedir 

ANAHTAR KELİMELER: CYP2C19*17, FARMAKOGENETİK, FENOTİP, GE-
NOTİP, OMEPRAZOL 
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9 bireyin CYP2C19 PCR-RFLP jel görüntüsü 
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S-24 
BEHÇET HASTALARINDA CYP2C19 GENETİK POLİMORFİZMLERİNİN 
ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Mustafa Göktaş1, Said Kalkışım2, Özgür Karaca2, Levent Kılıç3, Ali Akdoğan3, 
Melih Önder Babaoğlu2, Atilla Bozkurt2, Ümit Yaşar2 
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD 
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Behçet Hastalığı (BH) çeşitli büyüklükteki arter ve venle-
ri tutabilen yaygın dağılımlı bir vaskülittir. Ülkemizdeki görülme sıklığı farklı 
çalışmalarda yüzbinde 80-420 arasında bildirilmiştir. Çeşitli otoimmün has-
talıklarda ilaç metabolize edici enzimlerin aktiviteleri değişmektedir. Bu ko-
nuda BH’de az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada Behçet Hastalarında 
CYP2C19 polimorfizmlerinin saptanması ve bunların enzim aktivitesi üzerin-
deki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya Behçet Hastalığı tanı kriterlerine uyan 18 yaş üzeri 59 
Behçet hastası ve herhangi bir sağlık problemi olmayan 27 sağlıklı gönüllü 
alındı. PCR/RFLP yöntemi ile CYP2C19 *2, *3 ve *17 genotiplemesi yapıldı. 
Ağızdan tek doz 30 mg lansoprazol verilmesinden sonra daha önceki çalış-
malarda gösterildiği üzere üçüncü saatte plazmada bu ilacın ve 5-hidroksi 
metabolitinin analizi HPLC yöntemiyle yapıldı. CYP2C19 fenotiplemesi lan-
soprazol/5-hidroksi lansoprazol (L/5-OH L) oranı ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Behçet hastalarında CYP2C19*1 alel sıklığı sağlıklı gönüllülere 
göre daha yüksek iken (sırasıyla %73,7 ve %57,4; p=0,03); CYP2C19*17 
alel frekansı daha düşüktü (sırasıyla %14,4 ve %29,6; p=0,01). Benzer 
şekilde Behçet hastalarında CYP2C19*17*17 genotip sıklığı da sağlıklı gö-
nüllülere göre daha düşüktü (%1,7 ve %14,8; p= 0,01). L / 5-OH L oranı 
Behçet hastalarında 20,1±5,2 (ortalama±SEM), kontrol bireylerde ise 
8,9±5,1 olarak bulundu (p=0,001). L/5-OH L oranı *1*2 genotipini taşıyan 
Behçet hastalarında kontrol bireylere göre anlamlı şekilde yüksekti 
(48,3±6,8 ve 9,6±3,0; p=0,002). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma literatürde BH ile CYP2C19*17 genetik 
varyantı arasında ilişkinin bildirildiği ilk çalışmadır. Behçet hastalarında *17 
sıklığının azalmış olması bu genetik varyantın diğer otoimmün hastalıklarda 

da incelenmesi gerektiğini düşündürebilir. Behçet hastalarında CYP2C19 
aktivitesi azalmaktadır. Bu azalma kolşisin tedavisine bağlı olabileceği gibi 
otoimmün hastalıklarda sentezlenen bazı inflamatuar sitokinlerin neden 
olabileceği enzim inhibisyonuna da bağlı olabilir. 
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 
desteklenmiştir (09.D06.101.005). 

ANAHTAR KELİMELER: BEHÇET HASTALIĞI, CYP2C19, FENOTİP, GENE-
TİK POLİMORFİZM 



131 

 

Gastrointestinal Sistem / Genitoüriner (Renal) Sistem 

Farmakolojisi 

06.11.2013 Salon C, 17:00-18:00; S-25/S-28 
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S-25 
TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ E7080 VE COX-2 İNHİBİTÖRÜ DUP-
697’NİN TEK BAŞLARINA VE KOMBİNE HALDE KOLON KANSER 
HÜCRE HATTI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Ahmet Altun1, Nergiz Hacer Turgut2, Tijen Temiz Kaya1 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kolorektal kanser, kanserin en yaygın türlerinden ve 
dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Kanser hücreleri en-
dotel hücrelerinin çoğalmasını ve hareketini stimüle eden bir dizi pro-
anjiogenik faktör salgılar. Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve 
onunla ilişkili tirozin kinaz reseptörleri, mevcut kan damarlarından yeni 
damarların oluşturulması işlemi olan fizyolojik ve patolojik anjiyogenezde 
kritik bir rol oynarlar. E7080 (lenvatinib) klinik geliştirme aşamasında olan 
ve gelecek vaat eden yeni çok hedefli bir kinaz inhibitörüdür. Endotel hüc-
relerini hedef alarak tümör anjiyogenezini inhibe ettiği gösterilmiştir. Siklo-
oksijenaz-2 (COX-2) enzimi tümör gelişiminde büyük önem taşımaktadır. 
COX-2'nin VEGF üretimini uyarak anjiyogeneze katkıda bulunduğu göste-
rilmiştir. Ayrıca COX-2’nin apoptozise karşı direnci artırdığı gösterilmiştir. 
DuP-697, COX-2'nin zamana bağımlı geri dönüşümsüz son derece seçici bir 
inhibitörüdür. Bu çalışmada, E7080 ve DUP-697’nin tek başlarına ve kom-
binasyonlarının kolorektal kanser hücreleri üzerindeki etkilerini araştırmayı 
amaçladık. 

YÖNTEM: HT29 hücre hattı kolorektal kanser hücresi olarak kullanıldı. Ger-
çek zamanlı hücre analizi (xCELLigence sistemi) E7080 ve DUP-697’nin ko-
lorektal hücre çoğalması üzerindeki etkilerini belirlemek için kullanıldı. 
Apoptozis, Annexin-V boyama ile tespit edilirken, bu ilaçların anjiyogenez 
etkisi koryoallantoik membran modeli ile belirlendi. 

BULGULAR: E7080’in HT29 kolorektal kanser hücreleri üzerinde güçlü an-
ti-proliferatif, anti-anjiyojenik ve apoptotik etkilere sahip olduğu bulundu. 
Ayrıca tek başına DuP-697’nin HT29 kolorektal kanser hücreleri üzerinde 
anti-proliferatif, anti-anjiyojenik ve apoptotik etkileri vardı. E7080’in DUP-
697 ile kombinasyonu, E7080’in antiproliferatif, apoptotik ve antianjiojenik 
etkilerini artırdı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma, E7080 ve DUP-697’nin kolorektal kan-
ser tedavisinde umut vaat eden maddeler olabileceğini göstermektedir. Ay-
rıca E7080 ve DUP-697 kombinasyonları ile gözlenen artan etkiler bu ajan-
ların düşük dozlarda kullanılabilmelerine ve böylelikle yan etkilerini önle-
meye / en aza indirmeye imkân sağlayabilir.  
Bu çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon 
Başkanlığı tarafından T-426 numara ile Grup Araştırma Projesi olarak des-
teklenmiştir.  

ANAHTAR KELİMELER: COX-2, DuP-697, E7080,KOLOREKTAL KANSER, 
TİROZİN KİNAZ İNHİBİSYONU 
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S-26 
DENEYSEL BARSAK İSKEMİ/REPERFÜZYON (İ/R) HASARI VE KA-
NABİNOİD 2 RESEPTÖR AGONİSTİNİN (AM-1241) ETKİNLİĞİ 
Ali Parlar1, Sait Bayram1, Seyfullah Oktay Arslan2, Turan Karaca3, Mustafa 
Hancı4 
1Adıyaman Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Adıyaman 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
3Trakya Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Edirne 
4Biyoloji Uzmanı 

AMAÇ: Periferal kanabinoiderjik sistemin, sıçan ince barsak iske-
mi/reperfüzyon hasarında etkilerinin araştırılması amaçlandı. 

YÖNTEM: Kanabinoid 2 reseptör agonist (AM-1241) ve antagonisti (JTE-
907) mezenter arterde iskemi/reperfüzyon (İ/R) oluşturulan sıçanlara iv 
infüzyonla verildi. İzole dokunun asıldıktan sonra, preparatlardan elde edi-
len asetilkolin kasılma-gevşeme cevapları kaydedildi. Farklı ileum dokula-
rında histolojik incelemeler ve miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçümü 
yapıldı. ikinci bir seri grup ile, İ/R sonrası görülen plazma protein sızıntısı, 
Evans mavisi kullanılarak spektrofotometre ile ölçüldü. Evans mavisi uygu-
landıktan sonra kalbin sol karıncık bölümünden kanülle aorta girilip, hepa-
rinli serum fizyolojik ile perfüzyon yapıldı. 

BULGULAR: İzole ileum dokularının asetilkoline verdiği cevaplar İ/R hasarlı 
dokularda oldukça bozukluğa uğradı. Şam-kontrol ve İR grubu arasında, 
Ach’ın 10-7 konsantrasyonunda anlamlı fark görülmeye başlandı. İn vivo 
AM-1241 uygulaması, bozulan ileum düz kas fonksiyonlarının düzelmesini 
sağladı. Diğer yandan, in vivo JTE-907 infüzyonu İR grubu ile benzer ce-
vaplar oluşmasına neden oldu.  
İnce bağırsakta oluşan İ/R hasarının bir diğer göstergesi inflamatuar hücre 
göçünün MPO aktivitesi, İ/R grubunda anlamlı düzeyde artış gösterdi. AM-
1241 MPO artışını azaltırken, JTE-907 bu etkiyi geri döndürdü.  
İleum dokusunun plazma protein sızıntısında; İ/R grubu ile şam-kontrol 
grubu ve İ/R+CB2 Agonist grubu ile İ/R grubu karşılaştırmalarında anlamlı 
farklar bulundu. Ayrıca, akciğer dokusunun plazma protein sızıntısında; İ/R 
grubu ile şam-kontrol grubu ve İ/R+CB2 Agonist grubu ile İ/R grubu karşı-
laştırmalarında da anlamlı farklar bulundu. 

İleumun histolojik incelemelerinde, mukozal düzeylerde hemoraji, konjes-
yon ve inflamatuar hücre göçü İ/R sonrası farkedildi. AM-1241 hafif düzey-
de bu etkilerde düzelmeler sağladı. 

SONUÇ: Deneysel İ/R modelinde AM-1241, bozulan ileum düz kas fonksi-
yonlarını, önemli ölçüde, antiinflamatuar etkisi ile ve plazma sızıntısını ön-
leyerek düzelttiği görülmektedir. Bu suretle kanabinoid 2 reseptör agonisti-
nin başta ileum dokusu olmak üzere vücut dokularının İ/R hasarını önleye-
bileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AM-1241, ASETİLKOLİN, BARSAK İSKE-
Mİ/REPERFÜZYON HASARI, JTE-907, MPO, PLAZMA PROTEİN SIZINTISI, 
SIÇAN 
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S-27 
TADALAFİL’İN SIÇANLARDA SİKLOFOSFAMİD İLE OLUŞTURULAN 
HEMORAJİK SİSTİT VE TESTİS DİSFONKSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 
Semra Yiğitaslan1, Orhan Özatik2, Fikriye Yasemin Özatik1, Kevser Erol1, 
Başar Sırmagül1, Ali Barbaros Başeskioğlu3 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
AbD 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sitotoksik alkilleyici bir ajan olan siklofosfamidin en 
önemli yan etkileri aktif metaboliti akroleine bağlı gelişen hemorajik sistit 
(HS) ve testiküler disfonksiyondur (TD). Bu çalışmada CP uygulaması ile 
sıçanlarda oluşturulan HS ve TD açısından bir PDE-5 enzim inhibitörü olan 
tadalafilin (TDL) koruyucu ve/veya tedavi edici özelliği değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada kontrol grubundakiler hariç hayvanlar 4 gruba ay-
rılarak tek doz 200 mg/kg intraperitoneal CP enjeksiyonundan önceki ve 
sonraki 7 gün boyunca oral yolla SF veya 1, 5 veya 10 mg/kg TDL uygu-
lanmıştır. Tedavilerin bitiminde vücut ağırlığı yüzde artışı (VA%), mesane 
ve testis ağırlıkları ve sperm sayısı değerlendirilmiştir. Serum ve mesane 
dokusunda cGMP, NO, IL-6 ve IL-10 düzeyleri, serumda testosteron (T), LH 
ve FSH düzeyleri değerlendirilmiştir. Mesane duvarında akrolein varlığı im-
munohistokimyasal boyama ile gösterilmiştir. Mesane ve testiste H&E bo-
yanmış preparatlarda histolojik değerlendirme yapılmış ve ayrıca testiste 
TUNEL yöntemi ile ve apaf-1 ve caspase-3 immunohistokimyasal boyama 
yöntemleriyle apoptotik hücre sayısına bakılmıştır. 

BULGULAR: Kontrol grubuna göre CP grubunda mesanede cGMP ve NO 
düzeyleri, serum T düzeyi (p<0,05; her üçünde), sperm sayısı (p<0,001) 
düşük gözlenirken mesane ve serum IL-6 düzeyleri yüksek (p<0,01; her 
ikisinde) bulunmuştur. TDL uygulaması cGMP (p<0,001), NO (p<0,05) ve 
serum T (p<0,05) düzeylerini artırmıştır. H&E ile boyanmış preparatlarda 
CP grubunda mesanede şiddetli hemorajik sistit gözlenirken testiste semini-
fer tübüllerde ve spermatogenezde bozulma, tübüloseminiferöz epitelyum 
yüksekliğinde azalma ve apoptotik hücre sayısında artış gözlenmiştir. TDL 
tedavisi mesane ve testiste gözlenen tüm bu histolojik bozuklukları doza-

bağımlı şekilde düzeltmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, bu çalışmada bir PDE-5 enzim inhi-
bitörü olan tadalafil, özellikle de 10 mg/kg dozda kullanıldığında, tek doz 
siklofosfamid enjeksiyonuna bağlı olarak sıçanlarda gelişen hemorajik sistit 
ve testiküler disfonksiyon üzerine koruyucu ve/veya tedavi edici etki gös-
termiştir. Bu etkinin antioksidan, antiinflamatuar ve antiapoptotik etkilere 
bağlı olabileceği sonucuna varılmıştır. 
*Bu çalışma TÜBİTAK 1002-Hızlı Proje Desteği programı tarafından finansal 
olarak desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKROLEİN, HEMORAJİK SİSTİT, SİKLOFOSFAMİD, 
TADALAFİL, TESTİKÜLER DİSFONKSİYON 



135 

 

S-28 
HİPERKOLESTEROLEMİYE BAĞLI EREKTİL DİSFONKSİYONDA 
HSP90 ARACILI ENOS KAYNAKLI GEVŞEMELER AZALMIŞTIR 
Günay Yetik Anacak, Gülnur Sevin, Elif Ertuna, Gönen Özşarlak Sözer, 
Mehmet Arun 
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıklar için marker olarak kabul 

edilmeye başlanan erektil disfonksiyonun önemli nedenlerinden biri eNOS 
aktivitesinin yetersizliğiyle karakterize endotelyal disfonksiyondur. Aortik 
endotel hücre kültürlerinde hsp90’ın eNOS’un aktivitesi için pozitif regulator 
olduğu gösterilmiştir. Ancak şimdiye kadar endotelyal disfonksiyon görülen 
patolojik durumlarda hsp90’ın rolü yeterince araştırılmamıştır.  

Bu nedenle çalışmamızda hiperkolesterolemiye bağlı gelişen erektil disfonk-
siyonda hsp90’ın rolünü araştırdık. 

YÖNTEM: Yeni Zelenda tipi tavşanlar 6 hafta süreyle normal veya % 2 ko-

lesterol (a/a) içeren yemle beslenmiştir. Tavşan korpus kavernosum doku-
ları 16 saat hsp90 inhibitörü Radicicole (20 μg/ml) maruz bırakıldıktan son-
ra indometazinli krebs içinde myografa takılmıştır. Endotele bağlı gevşeme 
yanıtlarını incelemek için Fenilefrin sonrası ACh yanıtları, EDHF nin etkisi 
olmadan sadece eNOS kaynaklı gevşemeleri değerlendirmek için KCl -ACh 
yanıtları, bazal eNOS kaynaklı gevşeme yanıtları için L-NA’ya (eNOS inhibi-
törü) bağlı oluşan ilave kasılma yanıtları ve düz kasa bağlı gevşemeler için 
papaverin yanıtları alınmıştır. Kolesterolle besleme öncesi ve sonrası alınan 
kanlarda plazma kolesterol düzeyleri ölçülmüştür. Veriler student t testi ile 
karşılaştırılarak p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir (n=5-7). 

BULGULAR: 6 hafta süreyle %2 kolesterolle besleme plazma kolesterol 

düzeylerini anlamlı düzeyde artırmıştır. Hiperkolesterolemi veya hsp90 in-
hibitörü papaverin kaynaklı maksimum gevşeme yanıtlarında herhangi bir 
etkiye neden olmamıştır. Hiperkolesterolemik tavşan korpus kavernosu-
munda 1-Endotele (Fenilefrin-ACh) 2- Uyarılmış eNOS aktivitesine (KCl-
ACh) 3-Bazal eNOS aktivitesine (Fenilefrin-LNA) bağlı gevşeme yanıtları 
azalmıştır. Hiperkolesterolemiye benzer şekilde Hsp90 inhibitörü de sağlıklı 
korpus kavernosumda söz konusu gevşeme yanıtlarında inhibisyona neden 
olmuştur. Ancak hiperkolesterolemik tavşan korpus kavernosumunda 
hsp90 inhibitörü, bazal veya uyarılmış eNOS aktivitesi kaynaklı yada endo-
tele bağlı gevşeme yanıtlarının hiçbirinde ileri bir inhibisyona neden olma-
mıştır. Bu sonuçlar, hiperkolesterolemik korpus kavernosumda hsp90 aracı-
lı eNOS aktivasyonunun azalmış olabileceğini ve bu nedenle hiperkolestero-
lemik tavşan korpus kavernosumunda hsp90 inhibitörü verilmesinin ileri bir 
inhibisyona yol açmadığını düşündürtmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız hiperkolesterolemik erektil disfonksi-

yonda hsp90’ın aktive ettiği eNOS gevşemelerinin azaldığını göstermekte 
ve erektil disfonksiyonda hsp90’ın yeni bir tedavi hedefi olabileceğine dik-
kati çekmektedir. 
Çalışmamız FABAL ve TUBA-Gebip (2010-7) tarafından desteklenmiştir 

ANAHTAR KELİMELER: EREKTİL DİSFONKSİYON, HSP90, ENOS AKTİ-

VASYONU, HİPERKOLESTEROLEMİ 
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P-001 
YAĞ ASİDİ AMİDE HİDROLAZ VE MONOAÇİL GLİSEROL LİPAZ DUAL 
İNHİBİTÖRLERİ KOLOREKTAL DİSTANSİYON İLE OLUŞTURULAN 
GASTROİNTESTİNAL AĞRI MODELİNDE ANALJEZİK ETKİ GÖSTER-
MEKTEDİR 
Yusuf Serdar Sakin1, Ahmet Doğrul2, Fatih İlkaya3, Melik Seyrek3, Ümit Hı-
dır Ulaş4, Mustafa Gülşen1, Sait Bağcı1 
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji BD, Ankara 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Farmakoloji BD, Ankara 
319 Mayıs Üniversitesi, Farmakoloji BD, Samsun 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji BD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Esrar, karın ağrısı ve bazı gastrointestinal sistem (GİS) 
semptomların tedavisinde binlerce yıldır kullanılmasına rağmen, ciddi nö-
ropsikiyatrik yan etkileri nedeniyle kullanımı kısıtlanmıştır. Başlıca iki endo-
kanabinoid madde anandamid ve 2-araşidonil gliserol(2-AG)’ü yıkan enzim-
ler olan yağ asidi amide hidrolaz(FAAH) ve monoaçil gliserol lipaz(MAGL)’ı 
inhibe eden bazı ilaçlar geliştirilmiş ve bu ilaçların anandamid ve 2-AG dü-
zeyini yaklaşık 20 kat artırdığı gösterilmiştir. Bu grup ilaçların esrara benzer 
biyolojik etki gösterirken, nöropsikiyatrik yan etkilerinin çok az olduğu ve 
bağımlılık oluşturmadığı gözlenmiştir. FAAHve MAGL inhibitörlerinin infla-
matuvar ve nöropatik ağrıda analjezik etkisi gösterilmiş, ancak GIS ağrısın-
da etkileri henüz incelenmemiştir. Çalışmamızda kolorektal distansi-
yon(KRD) modeli kullanarak, GİS ağrısında FAAH ve MAGL enzimini birlikte 
(dual) inhibe eden ilaçların etkilerini inceledik. 

YÖNTEM: Erkek Sprague Dawley sıçanlara (200-300 gr) ketamin-ksilazin 
anestezisi altında sol eksternal abdominal kasa Elektromiyografik(EMG) ak-
tivitenin kaydedilmesi amacıyla iki adet bipolar nikrom elektrot yerleştirildi 
ve diğer ucu cilt altından ilerletilerek kafatasına sabitlendi. Rektuma yerleş-
tirilen balonlu kateterler 20, 40, 60 ve 80 mmHg basınçla 20 sn aralıklarla 
20 sn şişirilerek EMG aktiviteleri dual inhibitör JZL195 ve CB1-CB2 reseptör 
agonisti CP55,940 intraperitoneal uygulanması sonrası izlendi. EMG aktivi-
teleri için eğri altında kalan alan hesaplandı. JZL195 ve CP55,940'ın loko-
motor aktivite değerleri ayrı gruplarda ölçüldü 

BULGULAR: KRD modelinde basınçla doğru orantılı olarak EMG aktivitele-

rinde artma izlendi. JZL 195 (5,10 ve20 mg/kg) doza bağlı tüm basınçlar-
daki EMG aktivitesini düşürdü. JZL 195 özellikle 20mg/kg dozda tüm ba-
sınçlarda EMG aktivitelerini tamamen ortadan kaldırdı. CP55,940' da 
(0.1,0.3 ve 1mg/kg) doza bağlı olarak EMG aktivitesini düşürdü. JZL 195 
20 mg/kg dozda elde edilen analjezik etki CP55,940 1 mg/kg dozda eşit 
etkin olarak hesaplandı. JZL195 lokomotor aktiviteyi etkilemezken, 
CP55,940 doza bağlı ve 1mg/kg dozda ise çok şiddetli lokomotor depresyon 
oluşturdu. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma, FAAH ve MAGL dual inhibitörlerinin 

irritabl barsak sendromu gibi ağrı ile seyreden gastrointestinal hastalıklar-
da, tetrahidrokannabinol benzeri ciddi santral yan etki oluşturmaksızın gü-
venli analjezik etki oluşturabileceğini göstermektedir.  

Bu proje TUBİTAK 112F403 tarafından desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOKANNABİNOİD, YAĞ ASİDİ AMİD HİDROLAZ 
VE MONOAÇİL GLİSEROL LİPAZ DUAL İNHİBİTÖRÜ, KOLOREKTAL DİSTAN-
SİYON, AĞRI 
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P-002 
TAKROLİMUS VE N-ASETİL SİSTEİN UYGULANMIŞ SIÇANLARDAN 
ELDE EDİLEN İZOLE İLEUM ŞERİTLERİNDE KARBAKOLLE OLUŞTU-
RULAN KASILMA YANITLARI 
Atila Karaalp, Afsaneh Azheri, Volkan Aydın, Mehmet Zafer Gören 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Takrolimus kullanımının gastrointestinal sistemde diyare 
ve konstipasyon gibi motilite bozuklukları oluşturduğu bilinmektedir. Muko-
litik olarak kullanılan N-asetilsistein (NAC) potent bir antioksidandır ve glu-
tatyon (GSH) azalması veya oksidatif stres ile karakterize HIV enfeksiyonu, 
kanser ve kalp hastalıkları gibi durumlarında NAC kullanımı etkili olabilmek-
tedir. Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda kronik olarak takrolimus uygulama-
sının ileum dokusunun kontraktil yanıtları üzerindeki etkilerini ve NAC’ın bu 
yanıt üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

YÖNTEM: 250-350 g arasında değişen SD sıçanlar (n=35) 5 gruba ayrıl-
mıştır: i- kontrol; ii- TAC grubu (1 mg/kg/gün, takrolimus, SC, n=7), iii- 
NAC-100 grubu (1 mg/kg/gün, takrolimus, SC + 100 mg/kg/gün NAC, SC 
n=7); iv- NAC-200 grubu (1 mg/kg/gün, takrolimus, SC + 200 mg/kg/gün 
NAC, SC n=7), ve v- NAC-300 grubu (1 mg/kg/gün, takrolimus, SC + 300 
mg/kg/gün NAC, SC n=7). Üretan anestezisi altındaki sıçanlar dekapite 
edildikten sonra 1 cm’lik terminal ileum segmentleri çıkarılmıştır. 20 ml 
standart Tirod solüsyonu içeren izole organ banyosunda non-kümülatif ola-
rak artan konsantrasyonlarda karbamilkolin eklenerek ileum segmentlerinin 
kontraksiyon yanıtları kaydedilmiştir. 

BULGULAR: Tüm gruplarda maksimum kontraksiyon yanıtları 1x10-4 M 
karbamilkolin (Cch) konsantrasyonunda oluşmuştur. TAC, NAC-100, NAC-
200 ve NAC-300 gruplarında Cch ile oluşturulan kontraksiyonların pik amp-
litüdleri (sırasıyla 3,42 ± 1,07; 4,14 ± 0,07; 6,00 ± 1,21 ve 4,29 ± 0,80) 
kontrol grubuna (11,29 ± 2,16) göre anlamlı olarak daha düşük kaydedil-
miştir (p<0,001; p<0,01; p<0,05 ve p<0,01). Bulgular takrolimusu NAC’ın 
farklı dozlarıyla birlikte alan gruplarda (NAC-100, NAC-200 ve NAC-300), 
yalnızca takrolimus alan gruba göre maksimum kasılma düzeyinde bir artış 
olduğunu göstermekle birlikte (sırasıyla 4.14 ± 0.07, 6.00 ± 1.21, 4.29 ± 
0.80 ve 3.42 ± 1.07) elde edilen bu maksimum kasılma farkı anlamlı bu-

lunmamıştır (p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tek başına veya N-asetilsistein ile birlikte 28 gün 
boyunca uygulanan takrolimusun, sıçan ileumlarında izole organ banyosun-
da karbamilkolin ile indüklenen kasılmaları kontrol grubuna oranla anlamlı 
şekilde azaltmış ancak NAC uygulaması bu azalmayı anlamlı olmayan bir 
şekilde baskılamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: İLEUM, KARBAMİLKOLİN, N-ASETİLSİSTEİN, OR-
GAN BANYOSU, TAKROLİMUS 
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İleum Segmentlerinde Elde Edilen Maksimum Kasılma Yanıtları 

 
Standart tirod solüsyonundaki kontrol ve deney (TAC, NAC-100, NAC-200 
ve NAC-300) gruplarında milimetre cinsinden elde edilen kasılma amplitüd 
değişikliği (n=7) Veriler ortalama ± SS olarak verilmiştir. Deney düzeneği-
nin kalibrasyonu 4 mm’de 1 g olarak belirlenmiştir; *p<0.05, **p<0.01, 
***p<0.001. 
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P-003 
AGOMELATİN: SIÇANLARDA PARASETAMOL İLE İNDÜKLENEN KA-
RACİĞER HASARINDA YENİ BİR ANTİDEPRESANIN GÜÇLÜ HEPA-
TOPROTEKTİF ETKİLERİ 
Emre Karakuş1, Zekai Halıcı2, Abdulmecit Albayrak2, Beyzagül Polat3, Yasin 
Bayır4, İlhami Kiki5, Elif Çadırcı3, Atilla Topçu2, Selina Aksak6 
1Atatürk Üniversitesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AbD, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi, Farmakoloji AbD, Erzurum 
4Atatürk Üniversitesi, Biyokimya AbD, Erzurum 
5Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları AbD, Erzurum 
6Atatürk Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Erzurum 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parasetamol’ün hepatotoksisite veya daha ağır ölümcül 
akut karaciğer hasarına neden olduğu gösterilmiştir. Agomelatin, yaygın 
olarak melatonin reseptör agonisti olarak bilinir, melatoninin yaptığı gibi 
uyku kalitesi ve sirkadyen ritmi senkronize eden yeni bir antidepresandır. 
Bu çalışmada parasetamol ile indüklenen karaciğer toksisitesi üzerine ago-
melatinin hepatoprotektif aktive ve bunun mekanizmasında antioksidan ve 
proinflamatuar sistem arasındaki ilişkiyi anlama ve değerlendirme amaç-
lanmıştır. 

YÖNTEM: Her biri Albino Wistar 6 sıçandan oluşan 7 gruba ayrıldı: 1) Sağ-
lıklı, 2) Agomelatin 40 mg/Kg, 3) N-asetilsistein(NAC)140 mg/Kg, 4) Para-
setamol 2 g/kg, 5) Parasetamol 2 g/kg + NAC 140 mg/kg, 6) Parasetamol 
2 g/kg + Agomelatin 20 mg/kg ve 7) Parasetamol 2 g/kg + Agomelatin 40 
mg/kg. Hepatotoksisite Parasetamol ile indüklenerek oluşturuldu ve karaci-
ğer ve serum örnekleri histopatolojik ve biyokimyasal metodlar ile analiz 
edildi. 

BULGULAR: Parasetamol ile tedavi edilen grupta glutatyon seviyesi ve sü-
peroksit dismutaz aktivitesinde azalma, aspartat aminotransferaz, alanin 
aminotransferaz aktivitesinde tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α), interlökin-
6 (IL-6) ve 8-iso-prostan seviyelerinde artış istatistiksel olarak anlamlı ol-
duğu belirlenmiştir. Agomelatin ve NAC ayrı ayrı bu değişikleri anlamlı ola-
rak tersine çevirmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Parasetamolun neden olduğu karaciğer toksisitesi, 

ilaçlara bağlı olan karaciğer harabiyetinin değerlendirmesi yolunda yaygın 
olarak kullanılan bir modeldir. Bu çalışmada da Agomelatinin hepatoprotek-
tif aktivitesi değerlendirilmiştir. Parasetamol 50 yılı aşkın süredir kullanıl-
makta olup 1983 yılından beri analjezik ve antipiretik olarak etkili olduğu 
fakat antiinflamatuar olmadığı bilinmektedir. İlaç yaygın kullanışı ve kolay 
temin edilmesi diğer NSAID’lerden daha yüksek toksisite oluşturması yö-
nünden risk taşımaktadır. 
Sonuç olarak, agomelatin TNF-α ve IL-6 gibi proinflamatuar sitokinleri 
azalttarak ve parasetamol ile indüklenen hepatotoksisiteye karşı antioksi-
dan aktivitesi ile karaciğer hücrelerini koruduğu gösterildi. 

ANAHTAR KELİMELER: AGOMELATİN, HEPATOTOKSİSİTE, 8-İSO-
PROSTAGLANDİN F2a, TNF-α; IL-6 
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P-004 
OZON TERAPİ PARASETAMOL HEPATOTOKSİSİTESİNİN ÖNLENME-
SİNDE DOST MU, DÜŞMAN MI? 
Selin Akyüz1, Berkan Karabuğa1, Ekin Konca1, Doğuşcan Kurular1, Özer 
Tuç1, Ulya Keskin2, Seda Kurşunlu Çal2, Tolga Reşat Aydos2 
1Başkent Üniversitesi, Dönem II Öğrencisi, Ankara 
2Başkent Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmanın amacı, ozon terapinin parasetamol hepato-
toksisitesi üzerine koruyucu etkisini araştırmak ve bu etkiyi parasetamol 
hepatotoksisitesini antioksidan özelliğiyle önlediği bilinen taurin ile kıyasla-
maktır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda 30 erişkin Swiss albino fare (15 erkek, 15 dişi) 
(38.9±0.71 g) kullanıldı. Çalışma, her birinde rastgele seçilmiş 6 fare (3 
erkek, 3 dişi) bulunan 5 grupta gerçekleştirildi: 
1. Kontrol grubu (0,05 ml/gr ılık serum fizyolojik [SF] i.p. verildi) 
2. Parasetamol grubu (400 mg/kg i.p. [SF’de çözüldü]) 
3. Taurin (%10’luk sulu çözeltide, 7.5 ml/kg i.p.) ve 30 dk sonra paraseta-
mol uygulanan grup 
4. Ozon terapi (1 mg/kg i.p., %5 O3-%95 O2) ve 30 dk sonra parasetamol 
uygulanan grup 
5. Taurin+Ozonterapi ve 30 dk sonra parasetamol uygulanan grup 
SF ve parasetamol uygulamasından 4 saat sonra anestezi altında tüm de-
ney gruplarından karaciğer ve intrakardiyak kan örnekleri alındı. Kan ör-
neklerinde serum ALT, AST, LDH düzeyleri; karaciğer örneklerinde ise 
elektron mikroskobu ile histolojik değişiklikler araştırıldı. 

BULGULAR: Biyokimya sonuçları değerlendirildiğinde, tüm gruplarda para-
setamol uygulamasının karaciğer enzim değerlerini anlamlı düzeyde artırdı-
ğı saptandı. ALT düzeylerine bakıldığında taurin ve/veya ozon terapi uygu-
lamasının parasetamol etkisiyle olan yükselmeyi istatistiksel anlamlı düzey-
de engellediği ve tek başına ozon uygulamasının koruyucu etkisinin daha 
belirgin olduğu görüldü (p<0.01). AST ve LDH düzeylerindeki değişiklikler 
incelendiğinde ise taurin ve/veya ozon terapinin enzim düzeyleri üzerinde 
anlamlı bir etkisinin olmadığı saptandı. 
Histolojik değerlendirmede ise, parasetamolle belirgin hücre hasarı oluşu-

mu yanı sıra mitokondri zar bütünlüğünün ve krista yapısının bozulduğu; 
sinüzoid dilatasyonu, safra kanallarında eritrosit ve apoptotik hücre varlığı 
saptanmış olup taurin ve/veya ozon uygulanan gruplarda hepatosit sitop-
lazmalarında belirgin vakuol oluşumu ve bağlantı birimlerinde açılmalar 
gözlendi. Tek başına ozon uygulanan grupta ise hasar oluşumunun nispeten 
daha az olduğu tespit edildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Yüksek doz parasetamolün karaciğer dokusunda 
oluşturduğu oksidatif hasar, intraperitoneal ozon ön-uygulaması ile kısmen 
önlenebilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PARASETAMOL HEPATOTOKSİSİTESİ, OZON TE-
RAPİ, TAURİN, OKSİDATİF HASAR 
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P-005 

Sunulmadı. 
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P-006 
YAŞLI SIÇANLARDA BOZULMUŞ OLAN NİTRİK OKSİD-ARACILI NÖ-
ROJENİK VE ENDOTEL BAĞIMLI KORPUS KAVERNOZUM GEVŞEME-
SİNE PRAVASTATİN TEDAVİSİNİN ETKİSİ 
Selvinaz Dalaklıoğlu Taşatargil1, Pınar Şahin2, Arda Taşatargil1, Çiler Çelik 
Özenci2 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD, Antalya 

GİRİŞ VE AMAÇ:  Erektil disfonksiyon, 70 yaş üstü erkeklerde sık görülen 
ve yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen önemli bir sorundur. Statinle-
rin lipid düşürücü etkilerinden bağımsız pleotropik etkileriyle endotel fonk-
siyonları üzerine olumlu etkiler oluşturduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın 
amacı; yaşlanmanın neden olduğu korpus kavernozum fonksiyon bozuklu-
ğuna pravastatin tedavisinin etkisi ve bu etkide NADPH oksidaz/Rho kinaz 
yolunun olası rolünü araştırmaktır 

YÖNTEM: Erkek Wistar sıçanlar 3 gruba ayrılmıştır: Erişkin sıçanlar (12-14 
haftalık), yaşlı sıçanlar (72-80 haftalık), ve yaşlı ve 6 hafta boyunca içme 
suyunda 10 mg/kg/gün pravastatin alan sıçanlar. Sistolik ve diastolik kan 
basıncı tail-cuff metodu ile ölçülmüştür. Total kolesterol, LDL-kolesterol, 
HDL-kolesterol, trigiserid, ve testosteron düzeyleri belirlenmiştir. Sıçanlar-
dan elde edilen korpus kavernozum dokuları fonksiyonel çalışmalar için izo-
le organ banyolarına yerleştirilmiştir. Ayrıca, korpus kavernozum dokusun-
da endotelyal nitrik oksid sentaz (eNOS), fosforile-eNOS (Ser 1177) (p-
eNOS), nöronal nitrik oksid sentaz (nNOS), NADPH oksidaz altünitesi 
gp91phox, Rho A, and Rho kinaz (ROCK2) ekspresyonlarındaki değişiklik-
lerde immünohistokimyasal olarak incelenmiştir. Fenilefrin (10 µM) ile kası-
lan dokularda nitrik oksid (NO)-aracılı endotel bağımlı ve nörojenik korpus 
kavernozum gevşemesi sırasıyla asetilkolin (ACh, 0.1 nM-100 µM), ve 
elektriksel alan stimülasyonu (EFS, 30 V, 5 ms, 2–32 Hz) ile değerlendiril-
miştir. 

BULGULAR: Yaşlı sıçanlarda NO-aracılı hem endotel bağımlı hem de nöro-
jenik korpus kavernozum gevşemesi erişkin sıçanlara göre anlamlı olarak 
bozulmuştur. Bunun yanı sıra, yaşlı sıçanların korpus kavernozum doku-
sunda eNOS, p-eNOS ve nNOS ekspresyonları azalmışken, gp91phox, RhoA 

ve ROCK2 ekspresyonlarının artmış olduğu bulunmuştur. Yaşlı sıçanlarda 
NO-aracılı endotel bağımlı ve nörojenik korpus kavernozum gevşemesinde-
ki bozulmanın yanısıra eNOS, p-eNOS, nNOS, gp91phox, RhoA, ve ROCK2 
protein ekspresyonlarında gözlenen değişiklikler pravastatin tedavisi ile an-
lamlı olarak düzelmiştir. Pravastatin tedavisi kan basıncı, lipid düzeyleri ve 
testesteron düzeyleri üzerine anlamlı bir etki oluşturmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları pravastatin tedavisinin 
yaşlılarda bozulmuş olan NO-aracılı korpus kavernozum gevşemesini olası-
lıkla NADPH oksidaz/Rho kinaz yolaklarını inhibe ederek düzeltebileceğini ve 
bu etkinin ilacın lipid düşürücü etkisinden bağımsız olarak ortaya çıktığını 
göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: YAŞLI, KORPUS KAVERNOZUM, PRAVASTATİN. 



146 

 

P-007 
YAŞLI VE DİYABETİK YAŞLI SIÇANLARIN KORPUS KAVERNOZUM 
DOKUSUNDA SİLDENAFİL İLE OLUŞAN GEVŞEME YANITI ÜZERİNE 
AKUT RESVERATROL İNKÜBASYONUNUN ETKİSİ 
Selvinaz Dalaklıoğlu Taşatargil, Zeliha Bayram, Sadi Özdem 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Antalya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hem yaşlı hem de diyabetik sıçanların korpus kaverno-
zum dokusunda sildenafil gevşeme yanıtlarının bozulduğu bilinmektedir. Bu 
çalışmada; yaşlılığa ek olarak diyabet varlığının sildenafil gevşeme yanıtları 
üzerine etkisi ve akut resveratrol inkübasyonunun bu yanıtları değiştirip 
değiştirmediği araştırılmıştır. Ayrıca, akut resveratrol inkübasyonunun kor-
pus kavernozum dokusunda sildenafil yanıtları üzerine etkisinde nitrik oksid 
(NO)’in rolü de değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM: Çalışmamızda 72-80 haftalık 7 adet yaşlı ve 6 adet streptozoto-
sin (STZ)-diyabetik yaşlı olmak üzere toplam 13 adet erkek Wistar sıçan 
kullanılmıştır. Sıçanlardan elde edilen korpus kavernozum dokuları fonksi-
yonel çalışmalar için izole organ banyolarına yerleştirilmiş ve fenilefrin (10-
5 M) ile kasılan dokularda sildenafil konsantrasyon (10-10-10-5 M)-yanıt 
eğrileri elde edilmiştir. Daha sonra her iki grup dokuda 45 dakika süreyle 
resveratrol (10-5 M)inkübasyonu yapılmış ve sildenafil gevşeme yanıtı tek-
rarlanmıştır. Ayrıca, akut resveratrol inkübasyonunun sildenafil gevşeme 
yanıtı üzerine etkisinde NO’in rolünü değerlendirmek için, dokular resverat-
rol varlığında 45 dakika süre ile L-NAME (10-4 M) ile inkübe edilmiş ve sil-
denafil konsantrasyon-yanıt eğrileri tekrar elde edilmiştir. 

BULGULAR: Diyabetik yaşlı sıçanların korpus kavernozum dokusunda sil-
denafil gevşeme yanıtları yaşlı sıçanlara göre bozulmuştur. Akut resveratrol 
inkübasyonu hem yaşlı hem de diyabetik yaşlı sıçanlarda sildenafil gevşeme 
yanıtını güçlendirdiyse de, bu etkinin diyabetik yaşlı grupta daha belirgin 
olarak ortaya çıktığı bulunmuştur. L-NAME inkübasyonu sonrası ise resve-
ratrol’ün sildenafil gevşeme yanıtları üzerine etkisi yaşlı ve diyabetik yaşlı 
grupta benzer olarak saptanmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar, akut resveratrol inkübasyonunun 
hem yaşlı hem de diyabetik yaşlı grup sıçanlarda sildenafil gevşeme yanıt-
larını potansiyalize ettiğini, bu etkinin diyabetik yaşlı grupta daha belirgin 

olarak ortaya çıktığını ve bu etkide büyük ölçüde NO’in rol oynayabileceğini 
göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: YAŞLI, DİYABET, KORPUS KAVERNOZUM, SİLDE-
NAFİL, RESVERATROL 
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P-008 
ANTİEPİLEPTİK LEVETİRASETAMIN VAS DEFERENS KASILMA YA-
NITLARINA VE TESTİKÜLER AROMATAZA ETKİSİ 
Mehtap Cincioğlu1, Pelin Kelicen Uğur2 
1Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Eczanesi, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Epilepsi; nörobiyolojik, bilişsel, psikolojik ve sosyal 
olumsuz sonuçları olan, tekrarlayan nöbetlerle karakterize, heterojen bir 
grup nörolojik bozukluktur. Epilepsi tedavisinde kullanılan yeni nesil antie-
pileptik ilaçlardan levetirasetamın, erkek sıçan üreme organlarının fonksi-
yonelliği üzerinde diğer pek çok antiepileptik gibi olumsuz etkilere yol açıp 
açmadığını incelemek bu çalışmadaki temel amaçtır. Kontrol grubuyla kı-
yaslandığında vas deferensin kasılma yanıtlarındaki değişiklikler, dokunun 
fonksiyonelliği üzerine levatirasetamın etkisi hakkında fikir verebilir. Testis-
lerde spermatogenezi belirleyen östrojen/testosteron dengesi aromataz ta-
rafından kontrol edilmektedir. Testiküler aromataz ekspresyonunda artış ve 
bu dengenin östrojen lehine kayması erkek infertilitesinin muhtemel sebep-
leri arasında yer almaktadır. 

YÖNTEM: 1 ve 4 hafta boyunca 27 mg/kg/gün dozda intraperitoneal leve-
tirasetam uygulanan erkek Wistar sıçanlardan ötenazi sonrası vas deferens 
ve testis dokuları izole edilmiştir. Kontrol gruplarındaki sıçanlar aynı uygu-
lamalara sadece ilacın çözücüsü %0,9 NaCl enjekte edilerek maruz kalmış-
tır. Levetirasetam alan gruplar ile kontrol grupları vas deferenslerinin organ 
banyosunda karbakol ve fenilefrin ile kasılma cevapları karşılaştırılmıştır. 
Aynı grupların testis homojenatlarındaki aromataz ekspresyonları western 
blot yöntemiyle değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Levetirasetam sıçanların vas deferens dokusunun karbakol ve 
fenilefrine olan kasılma yanıtlarında kontrole göre anlamlı değişiklik yap-
mamıştır. Testis dokularında da aromataz ekspresyonu kontrollere göre iki 
grupta da farklılık göstermemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Levetirasetam, erkek üreme fonksiyonlarının iki 
önemli göstergesi olan vas deferens kasılma yanıtlarında ve gonadal aro-
mataz ekspresyonunda değişikliğe neden olmamaktadır. Konvansiyonel an-
tiepileptik ajanların üreme fonksiyonlarında yaptığı olumsuz etkiler göz 

önünde bulundurulduğunda; levetirasetamın gonadal dokular üzerinde 
kontrole göre anlamlı bir etkisinin olmaması, levetirasetamı tercih edilen 
antiepileptik ilaç yapabilir. 8 haftalık kronik tedavi grupları üzerindeki ça-
lışmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın levetirasetamın etki mekanizma-
sını anlamaya yönelik yeni araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmekte-
dir. 

ANAHTAR KELİMELER: AROMATAZ, EPİLEPSİ, LEVETİRASETAM, TESTİS, 
VAS DEFERENS 
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P-009 
DİYABETİK SIÇAN DETRUSOR DÜZ KAS YANITLARINDA KÜÇÜK 
GTPAZ’LARIN ROLÜ 
Mukaddes Gümüştekin1, Sinem Evcim2, Serap Çilaker Mıcılı3, Meral Kara-
man4, Güven Erbil3, Ensari Güneli5, Sedef Gidener1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 
2T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embryoloji AbD, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AbD, İzmir 
5Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Laboratuvar Hayvanları 
Bilimi AbD, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Diyabete bağlı değişikliklerde küçük GTPazlar olarak 
isimlendirilen RhoA ve Rac1’in etkileri,diyabetik hayvan modellerinde göste-
rilmiştir. Bu çalışmada, RhoA ve Rac1’in diyabetik mesane disfonksiyonun-
daki rolleri ve bazı dokularda birbirine zıt yönde etki gösteren bu molekülle-
rin mesanede de etkilerinin zıt yönde olup olmadığının araştırılması amaç-
lanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda 200-250 g erkek Wistar sıçanlar kullanıldı. Strep-
tozotosin ile indüklenen diyabetik sıçan modelinde, kontrol, diyabetik kont-
rol (serum fizyolojik enjeksiyonu yapılan) ve insülin tedavisi alan diyabetik 
gruplarında 8-12 hafta sonunda organ banyosuna asılan mesane detrusor 
kası striplerinde, üç ayrı dozda (0.1, 1 ve 10 µM) RhoA kinaz inhibitörü Y-
27632 ve Rac1 inhibitörü NSC-23766 tek başına ve ekimolar konsantras-
yonlarda kombine edilerek eş zamanlı olarak organ banyosuna eklendi ve 
30 dakika inkübe edildikten sonra karbakol (CCh) (1 nM-100 µM) doz-yanıt 
eğrileri elde edildi. RhoA ve Rac1 ekspresyonlarındaki değişiklikler immun-
histokimyasal boyama ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Tüm gruplarda Y-27632, tek başına CCh kasılma yanıtları do-
za bağımlı inhibe ederken, NSC-23766 dozdan bağımsız inhibe etti. Y-
27632 + NSC 23766 kombinasyonu, CCh kasılma yanıtları tüm gruplarda 
doza bağımlı olarak anlamlı derecede azalttı ve bu inhibitör etki her iki 
GTPaz inhibitörünün tek başına yaptığı inhibisyondan fazla idi. CCh Emax 
değerlerindeki azalma, diyabet grubunda, kontrol grubundakine göre daha 
fazla idi. CCh pD2 değerlerinde en fazla azalmanın, üç grupta da yüksek 

doz kombinasyonlarda (10 µM) olduğu gözlendi. İmmunhistokimyasal bo-
yamada, RhoA ekspresyonlarında gruplar arasında anlamlı fark gözlenmez-
ken, Rac1 ekspresyonlarının, diyabet ve insülin gruplarında, tüm tabakalar-
da arttığı gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak Rac1 ve RhoA’nın inhibe edilmesi 
mesane kasılmalarını inhibe etti ve kombine uygulanmaları bu etkiyi arttır-
dı. Bu da RhoA ve Rac1 ‘in hem diyabetik hem de diyabetik olmayan mesa-
ne düz kas kasılmasında rol oynadığını ve etkilerinin aynı yönde olduğunu 
gösterdi. Ancak Rac1 ekspresyonunun diyabetik mesanede artmış olması, 
diyabetik mesane etiyopatogenezinde progresyonda ya da kompansasyon-
da Rac1’in rol oynayabileceğini düşündürtmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABET, KÜÇÜK GTPAZ, MESANE, RAC1, RHOA 
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P-010 
TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUMUNDA PÜRİNERJİK YANITLAR ÜZE-
RİNE L-DOPA UYGULAMASININ ETKİSİ 
Şeniz Sırma YILDIRIM1, Fatma İşli2, Gökçe Sevim Öztürk Fincan1, Sevim 
Ercan1, Yusuf Sarıoğlu1 
1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı ilaç Kullanımı Birimi, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: L-DOPA, seksüel fonksiyonda rolü olan dopaminin pre-
kürsörüdür. Parkinson hastalığının tedavisinde seksüel disfonksiyonu da 
iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Üstelik normal androjen seviyesi olan insanlar-
da ve hayvanlarda sistemik olarak düşük doz uygulanması ile penil ereksi-
yona neden olduğu bulunmuştur. L-DOPA uygulaması sonucu nitrik oksit 
(NO) yolağının duyarlılığında anlamlı olarak artma bulunmuş olup; bu ça-
lışmada NO yolağından bağımsız gevşetici etkisi olan pürinlerin etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Yeni Zelanda, albino erkek tavşanlar kullanılmış olup kontrol 
gruplarında; 2 ve 4 hafta olmak üzere iki ayrı gruba, periton içine serum 
fizyolojik enjeksiyonu yapılmıştır. Deney gruplarında; 2 ve 4 hafta olmak 
üzere iki ayrı gruba, her grupta düşük doz (3 mg/kg/gün) ve yüksek doz 
(12 mg/kg/gün) periton içine L-DOPA enjeksiyonu yapılmıştır. Tavşanlar 
anesteziye edildikten sonra korpus kavernozum dokusu çıkarılıp Krebs Hen-
seleit solüsyonu içeren organ banyolarına yerleştirilmiştir. Deneylerde gu-
anetidin (10-6M), atropin (10-6M), indometasin (10-5M) ve L-NAME  
(3x10-4M) varlığında fenilefrin (10-5M) ile kasılmış dokularda ATP (10-6- 
10-3M), ADP (10-6-3x10-4M), adenosin (10-6-3x104M) ile olan direkt gevşe-
me yanıtları değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Fenilefrin ile kasılmış dokularda ATP gevşeme yanıtlarında; 
hem 2 haftalık hem 4 haftalık gruplarda, düşük ve yüksek doz L-DOPA uy-
gulamasına bağlı artma olup, ancak 4 haftalık yüksek doz uygulanan grupta 
istatistiksel olarak anlamlı artma saptanmıştır. ADP gevşeme yanıtlarında; 
2 haftalık gruplarda kontrolüne göre artma, 4 haftalık gruplarda ise kontro-
lüne göre azalma görülmüş olup istatistiksel anlamlılık bulunmamaktadır. 
Adenosin gevşeme yanıtları; 2 haftalık ve 4 haftalık gruplarda kontrollerine 
benzer olarak bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: L-DOPA uygulaması, ATP aracılı yanıtlarda artışa 
neden olurken, ADP ve adenozin yanıtlarını etkilememektedir. ATP ile ADP, 
Adenozin yanıtları arasındaki bu farklılık etkiledikleri reseptörlerin farklılığı-
na veya potens farkına bağlı olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: KORPUS KAVERNOZUM, L-DOPA, PENİL EREKSİ-
YON, PÜRİNERJİK SİSTEM, TAVŞAN 
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P-011 
TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUMUNDA HİDROJEN SÜLFÜRÜN (H2S) 
GEVŞETİCİ YANITI ÜZERİNE L-DOPA UYGULAMASININ ETKİLERİ 
Şeniz Sırma YILDIRIM1, Fatma İşli2, Gökçe Sevim Öztürk Fincan1, Sevim 
Ercan1, Yusuf Sarıoğlu1 
1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı ilaç Kullanımı Birimi, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: L-DOPA uygulaması hiperseksüabilite oluşturabilmekte-
dir.Ancak L-DOPA uygulamasının penil doku üzerindeki etkileri bilinmemek-
tedir. H2S’nin korpus kavernozum dokusundaki gevşetici etkisi başlıca ATP 
ve kalsiyum duyarlı potasyum kanalları aracılığıyla olduğu gösterilmiştir. Bu 
çalışmada L-DOPA uygulamasının, H2S’nin gevşetici etkisi üzerine olası etki-
lerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Yeni Zelanda, albino erkek tavşanlar kullanılmış olup kontrol 
gruplarında; 2 ve 4 hafta boyunca iki ayrı grup olmak üzere, periton içine 
serum fizyolojik enjeksiyonu yapılmıştır. Deney gruplarında; 2 ve 4 hafta 
boyunca iki ayrı grup olmak üzere, her grupta düşük doz (3 mg/kg/gün) ve 
yüksek doz (12 mg/kg/gün) L-DOPA enjeksiyonu yapılmıştır. Anestezi son-
rası korpus kavernozum dokusu çıkarılıp Krebs Henseleit solüsyonu içeren 
organ banyolarına yerleştirilmiştir. Guanetidin (10-6M), atropin (10-6M), in-
dometasin (10-5M), L-NAME (3x10-4M) varlığında fenilefrin(10-5M)’le kasıl-
mış dokularda L-sistein (10-4-10-2M), NaHS (10-4-10-2M)’nin direkt etkileri 
değerlendirilmiştir. Ayrıca elektriksel alan uyarısı (EAU) aracılı nitrik oksit 
(NO)-bağımsız adrenerjik submaksimal kasılma yanıtı üzerine L-sistein  
(10-4-10-2M), NaHS (10-4-10-2M), PAG (10-4-3x10-3M), aminooksiasetik asit 
(AOAA) (10-4-3x10-3M) eklenerek etkileri değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: NaHS’nin EAU aracılı NO-bağımsız adrenerjik kasılma yanıtları 
üzerine azaltıcı etkisi; 2 haftalık L-DOPA uygulanan gruplarda kontrole göre 
anlamlı düzeyde arttığı; 4 haftalık yüksek doz uygulanan grubun yanıtları-
nın da kontrolüne göre arttığı görülmüştür, ancak istatistiksel anlamlılık 
saptanmamıştır. NaHS’in direkt gevşeme yanıtlarının; 2 haftalık deney 
gruplarında kontrollerine göre arttığı görülmüştür. Ancak yüksek doz uygu-
lanan grubun kontrolüne göre istatistiksel anlamlılığı saptanmıştır. L-
sistein’nin direkt gevşetici etkisinde; 2 haftalık ve 4 haftalık yüksek doz uy-

gulanan gruplarda 10-2M dozunda, kontrollerine göre anlamlı azalma sap-
tanmıştır. L-sistein ile AOAA’nın NO-bağımsız adrenerjik kasılma yanıtları 
üzerine azaltıcı etkisinde; deney gruplarının yanıtları kontrollerine benzer 
bulunmuştur. Tüm gruplarda PAG’ın NO-bağımsız adrenerjik kasılma yanıt-
ları üzerine etkisi görülmemiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: NaHS’nin EAU aracılı adrenerjik kasılma yanıtla-

rındaki azaltıcı etkisi ile NaHS’nin direkt gevşetici etkisi arasında fark ol-
maması, H2S’nin korpus kavernozumun düz kasındaki etkisinin postsinaptik 
olduğunu göstermektedir. Ancak L-DOPA uygulaması sonucu EAU aracılı 
adrenerjik yanıtın ve direkt gevşetici yanıtın artması NaHS’in gevşetici etki-
lerini oluşturduğu mekanizmalarda duyarlılık artışı olduğunu göstermekte 
olup, uzun süreli uygulamada ise duyarlılık artışının ortadan kalkabileceğini 
veya adaptasyon gelişmiş olabileceğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI, HİDROJEN SÜLFÜR, 
KORPUS KAVERNOZUM, L-DOPA, PENİL EREKSİYON 
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P-012 
TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUMUNDA ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI 
(EAU) ARACILI NON-ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK (NANK) GEV-
ŞEME YANITLARI ÜZERİNE L-DOPA UYGULAMASININ ETKİSİ 
Şeniz Sırma YILDIRIM1, Fatma İşli2, Gökçe Sevim Öztürk Fincan1, Sevim 
Ercan1, Yusuf Sarıoğlu1 
1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı ilaç Kullanımı Birimi, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parkinson hastalığı tedavisinde dopamin prekürsörü ola-
rak kullanılan L-DOPA’nın seksüel arzuyu arttırabilme ve hiperseksüabilite 
oluşturabilme gibi yan tesirlerinin mezolimbik dopamin sistemini uyarması-
na bağlı olabileceği ileri sürülmüştür. Dopamin ve L-DOPA’nın santral sinir 
sistemi üzerine olan etkilerinin araştırılmasına rağmen, L-DOPA’nın penil 
doku üzerindeki etkileri araştırılmamıştır. Bu çalışmada tavşan korpus ka-
vernozum dokusundaki EAU aracılı nitrik oksit (NO)-bağımlı ve -bağımsız 
NANK gevşeme yanıtları üzerine L-DOPA uygulamasının olası etkilerinin in-
celenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Yeni Zelanda, albino erkek tavşanlar kullanılmış olup kontrol 
gruplarında; 2 ve 4 hafta olmak üzere iki ayrı gruba, periton içine serum 
fizyolojik enjeksiyonu yapılmıştır. Deney gruplarında; 2 ve 4 hafta olmak 
üzere iki ayrı gruba, her grupta düşük doz (3 mg/kg/gün) ve yüksek doz 
(12 mg/kg/gün) periton içine L-DOPA enjeksiyonu yapılmıştır. Tavşanlar 
anesteziye edildikten sonra korpus kavernozum dokusu çıkarılıp Krebs Hen-
seleit solüsyonu içeren organ banyolarına yerleştirilmiştir. Deneylerde gu-
anetidin (10-6M), atropin (10-6M) ve indometasin (10-5M) varlığında, fenilef-
rin (10-5M) ile kasılmış dokularda; 0,5-32Hz’de EAU aracılı NO-bağımlı 
NANK gevşeme yanıtları alındıktan sonra, ortama L-NAME (3x10-4M) ilave 
edilip 30 dk. beklenmiş ve aynı Hz’lerde EAU aracılı NO-bağımsız NANK 
gevşeme yanıtları elde edilmiştir. 

BULGULAR: EAU aracılı NO-bağımlı NANK gevşeme yanıtlarının; 2 haftalık 
yüksek doz uygulanan grupta azaldığı; 2 haftalık düşük doz uygulanan 
grupta ve 4 haftalık gruplarda değişmediği saptanmıştır. EAU aracılı NO-
bağımsız NANK gevşeme yanıtları; 2 haftalık hem düşük hem yüksek doz 
uygulanan grupta azalmış; 4 haftalık gruplarda değişmemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: 2 haftalık uygulamada EAU aracılı NO-bağımlı ve -
bağımsız NANK gevşeme yanıtlarındaki azalma; santral merkezlerde veya 
postgangliyonik sinir sonlanmalarındaki dopaminerjik yolaklarda duyarsız-
laşma ve/veya downregülasyondan kaynaklanmış olabileceğini düşündürt-
mektedir. 4 haftalık uygulamada ise yanıtların kontrol yanıtlarına göre de-
ğişmemesi, duyarsızlaşma ve/veya downregülasyonun ortadan kalkmış 
olabileceğini veya bu duruma karşı adaptasyon gelişmiş olabileceğini dü-
şündürtmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI, EREKTİL DİSFONK-
SİYON, KORPUS KAVERNOZUM, L-DOPA, NON-ADRENERJİK NON-
KOLİNERJİK SİSTEM. 
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P-013 
TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUMUNDA NİTRERJİK SİSTEM ÜZERİNE 
L-DOPA UYGULAMASININ ETKİSİ 
Şeniz Sırma YILDIRIM1, Fatma İşli2, Gökçe Sevim Öztürk Fincan1, Sevim 
Ercan1, Yusuf Sarıoğlu1 
1Gazi Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı ilaç Kullanımı Birimi, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan L-DOPA, 
dopamin prekürsörüdür. Dopamin seksüel fonksiyonda kritik öneme sahip 
bir santral nörotransmitterdir. Ayrıca insan ve deney hayvanlarında penil 
refleksin hem otonomik hem somatik komponentlerine aracılık ettiği göste-
rilmiştir. Dopamin agonistlerinin insanlarda ve çeşitli deney hayvanlarında 
sistemik olarak düşük doz uygulanması ile penil ereksiyona neden olduğu 
bulunmuştur. Bu çalışmada L-DOPA uygulamasının korpus kavernozumda 
penil ereksiyonun ana yolağı olan NO/guanilat siklaz/sGMP yolağı üzerine 
olası etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Yeni Zelanda, albino erkek tavşanlar kullanılmış olup kontrol 
gruplarında; 2 ve 4 hafta olmak üzere iki ayrı gruba, periton içine serum 
fizyolojik enjeksiyonu yapılmıştır. Deney gruplarında; 2 ve 4 hafta olmak 
üzere iki ayrı gruba, her grupta düşük doz (3 mg/kg/gün) ve yüksek doz 
(12 mg/kg/gün) periton içine L-DOPA enjeksiyonu yapılmıştır. Tavşanlar 
anesteziye edildikten sonra korpus kavernozum dokusu çıkarılıp Krebs Hen-
seleit solüsyonu içeren organ banyolarına yerleştirilmiştir. Deneylerde gu-
anetidin (10-6M), atropin (10-6M), indometasin (10-5M) ve L-NAME (3x10-4 
M) varlığında, fenilefrin (10-5M) ile kasılmış dokularda; karbakol (10-8–  
10-6M) SNP (10-8 – 3x10-6 M), sildenafil (10-6 – 3x10-4 M) ve papaverin 
(3x10-4 M) ile olan gevşeme yanıtları değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Fenilefrin ile kasılmış dokularda karbakol gevşeme yanıtların-
da; 4 haftalık yüksek doz uygulanan grupta artma saptanırken, diğer grup-
larda fark saptanmamıştır. SNP ve sildenafil gevşeme yanıtlarının; tüm de-
ney gruplarında kontrollerine göre anlamlı olarak arttığı bulunmuştur. Pa-
paverin gevşeme yanıtlarında da gruplar arasında fark olmadığı saptanmış-
tır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Karbakol sonuçları, L-DOPA uygulamasının, endo-

teliyal NO aracılı sinyal yolağının etkilenmediğini göstermektedir. 4 hafta 
yüksek doz enjeksiyon yapılan grubun artmış karbakol yanıtları ile SNP, sil-
denafil’in tüm gruplardaki artmış yanıtları; L-DOPA uygulamasına bağlı 
NO/guanilat siklaz/sGMP yolağının duyarlılığında bir artış olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: EREKTİL DİSFONKSİYON, KORPUS KAVERNOZUM, 
L-DOPA, NİTRERJİK SİSTEM, TAVŞAN. 



154 

 

P-014 
TAKROLİMUSUN BÖBREK HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ TOKSİK 
ETKİLERİ N-ASETİL SİSTEİNİN TEDAVİSİ İLE ÖNLENEBİLİR Mİ? 
Atila Karaalp1, Afsaneh Azheri1, Şükran Sarıkaya Kayıpmaz2, Volkan Aydın1, 
Nimet Karadayı2 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
2TC Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğit. ve Araş. Hast., Patoloji 
Kliniği, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Takrolimus tarafından azaltılan katalaz aktivitesi nede-
niyle artan hidrojen peroksid ve sonucunda oluşan nefrotoksisite, glutatyon 
peroksidaz (GPx) aktivitesinin artırılmasıyla azaltılabilir gibi görünmektedir. 
N-asetilsistein (NAC) ise glutatyon enziminin prekürsörü olduğu ve glutat-
yun peroksidaz aktivitesinin artışına yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle, 
yaptığımız çalışmada N-asetilsisteinin takrolimusun neforotoksik etkisini 
önleyip önleyemediği araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda Sprague Dawley türü sıçanlarından oluşan deney 
gruplarına 28 gün boyunca subkütan yoldan takrolimus (1 mg/kg/gün) ve 
NAC (100, 200 ve 300 mg/kg/gün) dozlarında uygulanmış ve böbrek histo-
patolojisi üzerindeki etkilerine bakılmıştır. 

BULGULAR: Kronik nefrotoksisitenin en önemli histopatolojik göstergele-
rinden interstisyel fibrozis ve tübüler atrofi tek başına takrolimus uygulanan 
grupta yaygın olarak bulunmuşken, takrolimus ile birlikte farklı dozlarda 
(100, 200 ve 300 mg/kg/gün) NAC tedavisi uygulanan gruplarda NAC’in 
200 ve 300 mg/kg dozlarında interstisyel fibrozis (p<0,05) ve tübüler atrofi 
(p<0,05) oluşumunda anlamlı azalmalar gösterdiği bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlara dayanarak N-asetilsisteinin takroli-
mus nefrotoksisitesindeki böbrekte oluşan histopatolojik parametreleri doza 
bağımlı olarak azalttığı ve koruyucu etki gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: TAKROLİMUS, N-ASETİLSİSTEİN, NEFROTOKSİ-
SİTE 
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Böbrek kesitlerinde tübüler atrofi 

 
a- Tek başına takrolimus uygulanan kontrol, b- takrolimus+100 mg NAC, c- 
takrolimus+200 mg NAC, ve d- takrolimus+300 mg NAC uygulanan deney 
gruplarında tübüler atrofi oluşumu. Okla işaretli alanlar atrofiye uğramış ve 
incelmiş tübülleri göstermektedir. Dokunun boyaması hematoksilin eozinn 
boyası ile yapılmıştır ve fotoğraf ˟ 200 kat büyüklüğünde objektif ile çekil-

miştir. 
 
 

Deney gruplarında interstisyel fibrozis oluşumu 

Grup İnterstisyel 
fibrozis VAR 
(sayı) 

İnterstisyel 
fibrozis YOK 
(sayı) 

Odds ratio 
(TAC grubuna 
göre) 

P değeri 
(TAC grubuna 
göre) 

TAC 7 1 - - 

TAC-NAC-100 3 5 11,6 0,11 

TAC-NAC-200 2 6 21 0.04* 

TAC-NAC-300 1 7 49 0.01* 
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P-015 
TAKROLİMUSUN BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNDE OLUŞ-
TURDUĞU DEĞİŞİKLİKLERDE N-ASETİL SİSTEİNİN TEDAVİSİNİN 
ETKİLERİ 
Atila Karaalp1, Afsaneh Azheri1, Nilgün Uzun2, Asuman Gedikbaşı3, Volkan 
Aydın1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
2TC Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları Eğit. ve Araş. Hast., Toksikoloji Laboratuvarı, İstanbul 
3TC Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğit. ve Araş. Hast., Biyokim-
ya Laboratuvarı, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Takrolimus tarafından azaltılan katalaz aktivitesi nede-
niyle artan hidrojen peroksid ve sonucunda oluşan nefrotoksisite, glutatyon 
peroksidaz (GPx) aktivitesinin artırılmasıyla azaltılabilir gibi görünmektedir. 
N-asetilsistein ise glutatyon enziminin prekürsörü olduğu ve glutatyun pe-
roksidaz aktivitesinin artışına yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle takroli-
musun neforotoksik etkisini azaltabileceği düşünükmektedir. Yaptığımız ça-
lışmada N-asetilsisteinin takrolimus nefrotoksisitesi üzerindeki koruyucu 
etkileri araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda Sprague Dawley türü sıçanlarından oluşan deney 
gruplarına 28 gün boyunca takrolimus (1 mg/kg/gün) ve NAC (100, 200 ve 
300 mg/kg/gün dozlarında) uygulanmıştır ve bu sürenin sonunda yalnızca 
takrolimus ve takrolimus ile birlikte N-asetilsisteinin tedavisinin böbrek 
fonksiyon testleri üzerindeki etkilerine bakılmıştır. 

BULGULAR: Tek başına takrolimus uygulanan grupta kronik nefrotoksisi-
tenin biyokimyasal parametreleri olan idrar mikroalbümin, serum kreatinin 
ve BUN düzeylerinde anlamlı bir artış oluşmuşken, bu artışların takrolimus 
ile birlikte NAC uygulanan gruplarda doza bağımlı olarak azaldığı görülmüş-
tür. Bu azalma idrar mikroalbümin düzeyinde NAC’in 300 mg/kg dozunda 
anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,01). Serum kreatinin düzeyinde tüm NAC 
dozlarında anlamlı azalma izlenmiştir (p<0,05). BUN düzeylerinde ise NAC 
dozuna bağlı olarak anlamlı azalma izlenmiştir (NAC 100 ve 200 mg/kg 
için; p<0,01 ve NAC 300 mg/kg için; p<0,001). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlara dayanarak N-asetilsisteinin takroli-

mus nefrotoksisitesindeki biyokimyasal parametreleri doza bağımlı olarak 
azalttığı ve koruyucu etki gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: BUN, KREATİNİN, N-ASETİLSİSTEİN, NEFROTOK-
SİSİTE, MİKROALBÜMİNÜRİ, TAKROLİMUS, 
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Deney gruplarında serum kreatinin düzeyleri 

 
Kontrol (TAC): Takrolimus 1 mg/kg/gün; NAC-100:Takrolimus 1 
mg/kg/gün + N-asetilsistein 100 mg/kg/gün; NAC-200: Takrolimus 1 
mg/kg/gün + N-asetilsistein 200mg/kg/gün; NAC-300: Takrolimus 1 
mg/kg/gün + N-asetilsistein 300 mg/kg/gün. *p<0,05 (takrolimus kontrol 
grubuna göre) 
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P-016 
TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUMUNDA ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI 
(EAU) ARACILI NON-ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK GEVŞEME YA-
NITLARI ÜZERİNE EPOKSİJENAZLARIN ETKİLERİ 
Fatma İşli1, Şeniz Sırma Yıldırım2, Gökçe Sevim Öztürk Fincan2, Sevim Er-
can2, Yusuf Sarıoğlu2 
1T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ab.D, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Korpus kavernozum düz kasının gevşemesinde rol oyna-

yan esas nörotransmitter nitrik oksit (NO)’tir. Ancak eNOS knockout fare-
lerde normal ereksiyonun devam etmesi, NO dışı sinyal yolaklarının varlığını 
ayrıca ereksiyonun oluşumu ve devamlılığında bu yolakların gerekliliğini dü-
şündürmüştür. Araşidonik asit (AA)’den sitokrom P450 (CYP) enzim sitemi-
ne ait ω-hidroksilaz ile 20-hidroksieikozatetraenoik asit (20-HETE) ve epok-
sijenazlar ile çeşitli epoksieikozatrienoik asit (EET)’ler oluşmaktadır. Bu ça-
lışmada izole tavşan korpus kavernozumunda, non-spesifik CYP enzim inhi-
bitörü mikonazol’ün ve spesifik ω-hidroksilaz inhibitörü 17-oktadesinoik asit 
(17-ODYA)’in etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 2,5-3 kg. ağırlığında Yeni Zelanda türündeki erişkin albino erkek 

tavşanlardan izole edilen korpus kavernozum dokuları, Krebs solüsyonu 
içeren organ banyosuna yerleştirilmiştir. Fenilefrin (3x10-5M) ile kasılmış 
dokularda guanetidin (10-6 M) ve atropin (10-6 M)’li ortamda NO-bağımlı, 
guanetidin, atropin ve L-NAME (10-4 M)’li ortamda NO-bağımsız submak-
simal gevşeme yanıtları alınmıştır. NO-bağımlı ve -bağımsız gevşeme yanıt-
larının üzerine kümülatif olarak mikonazol (10-9 - 10-4 M) ve 17-ODYA 
(10-10 – 10-5 M) eklenerek etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca fenilefrin ile 
kasılmış dokularda inhibitörlerin direkt etkileri değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Guanetidin ve atropinli ortamda EAU aracılı NANK gevşeme 
yanıtları ω-konotoksin GVIA uygulanan dokularda ortadan kalkmıştır. L-
NAME; NANK gevşeme yanıtlarını düşük frekansta (2 Hz) ortadan kaldırır-
ken, yüksek frekanslarda (4-32 Hz) ise azaltmıştır. Mikonazol ve 17-ODYA 
konsantrasyon bağımlı olarak, EAU aracılı NO-bağımlı ve -bağımsız NANK 
gevşeme yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı artışa neden olmuştur. 
NO-bağımlı ve -bağımsız gruplar arasında fark saptanmamıştır. Ayrıca NO-

bağımlı ve -bağımsız dokularda, inhibitörlerin direkt gevşetici etkisi sap-
tanmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Mikonazol ve 17-ODYA ile EAU aracılı NANK gev-
şeme yanıtlarındaki artış; CYP mono-oksijenaz inhibitörlerinin katkısının 
olduğunu göstermektedir. NO-bağımlı ve -bağımsız gruplar arasında EAU 
aracılı NANK gevşeme yanıtlarında, inhibitörlerin oluşturduğu etki bakımın-
dan fark bulunmaması; artan gevşeme yanıtlarına NO’nun katkısının olma-
dığını göstermektedir. İnhibitörlerin, fenilefrin ile kasılmış dokularda direkt 
gevşetici etkilerinin olmaması ise korpus kavernozum dokusunda postsi-
naptik etkilerinin olmadığını, etkilerini presinaptik mekanizmayla oluştur-
duklarını düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KORPUS KAVERNOZUM, NİTRİK OKSİD, ELEKT-

RİKSEL ALAN UYARISI, NON-ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK SİSTEM, 
EPOKSİJENAZLAR 
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P-017 
TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUMUNDA ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI 
(EAU) ARACILI NON-ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK GEVŞEME YA-
NITLARI ÜZERİNE EPOKSİTLERİN ETKİLERİ 
Fatma İşli1, Gökçe Sevim Öztürk Fincan2, Şeniz Sırma Yıldırım2, Sevim Er-
can2, Yusuf Sarıoğlu2 
1T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ab.D, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Erektil disfonksiyon (ED), penil ereksiyonun başlatılması 
ve sürdürülmesindeki yetersizliktir. Son dönemde CYP epoksijenaz sinyal 
yolağının da ED tedavisi için önemli bir alternatif olduğu düşünülmektedir. 
Bu çalışmada izole tavşan korpus kavernozumunda EAU aracılı NO-bağımlı 
ve -bağımsız NANK gevşeme yanıtları üzerine araşidonik asitten oluşan 
14,15-epoksieikozatrienoik asit(14,15-EET), 11,12-EET ve 20-
hidroksieikozatetraenoik asit (20-HETE) epoksitlerinin etkilerinin araştırıl-
ması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 2,5-3 kg. ağırlığında Yeni Zelanda türündeki erişkin albino erkek 
tavşanlardan izole edilen korpus kavernozum dokuları, Krebs solüsyonu 
içeren organ banyosuna yerleştirilmiştir. Fenilefrin(3x10-5M) ile kasılmış 
dokularda guanetidin(10-6M) ve atropin(10-6M)’li ortamda NO-bağımlı, gu-
anetidin, atropin ve L-NAME(10-4M)’li ortamda NO-bağımsız submaksimal 
gevşeme yanıtları alınmıştır. NO-bağımlı ve -bağımsız gevşeme yanıtlarının 
üzerine 14,15-EET(10-11 –10-8 M) 11,12-EET (10-12 –3x10-8 M) ve 20-
HETE (10-11 –3x10-8 M) kümülatif olarak eklenerek etkileri değerlendiril-
miştir. Ayrıca fenilefrin ile kasılmış dokularda epoksitlerin direkt etkilerine 
bakılmıştır. 

BULGULAR: Guanetidin ve atropinli ortamda EAU aracılı NANK gevşeme 
yanıtları ω-konotoksin GVIA uygulanan dokularda ortadan kalkmıştır. L-
NAME; NANK gevşeme yanıtlarını düşük frekansta(2 Hz) ortadan kaldırır-
ken, yüksek frekanslarda(4-32 Hz) ise azaltmıştır. Tüm epoksitler, EAU 
aracılı NO-bağımlı ve -bağımsız NANK gevşeme yanıtlarını artırmıştır. NO-
bağımlı grup, -bağımsız grup ile karşılaştırıldığında; 11,12-EET uygulanan 
gruplar arasında anlamlı fark gözlenmezken, 14,15-EET’nin oluşturduğu 
etki bakımından NO bağımlı grupta anlamlı olmayan gevşeme yanıtı artışı 

saptanmıştır. 20-HETE uygulanan NO-bağımlı grup; -bağımsız grup ile kar-
şılaştırıldığında düşük konsantrasyonlarda anlamlı fark oluşmuştur. Ayrıca 
epoksitlerin fenilefrin ile kasılmış dokularda direkt gevşetici etkisi saptan-
mamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kullanılan epoksitlerin EAU aracılı NO-bağımlı ve -
bağımsız NANK gevşeme yanıtlarında konsantrasyon bağımlı artış oluştur-
ması, gevşeme yanıtlarının oluşumunda epoksitlerin katkısının olduğunu 
göstermektedir. EAU aracılı NANK gevşeme yanıtlarında NO-bağımlı ve -
bağımsız gruplar arasında, 11,12-EET’nin oluşturduğu etki bakımından an-
lamlı fark bulunmaması, bu yanıtlarda NO’nun katkısının olmadığını gös-
termektedir. 14,15-EET’nin EAU aracılı NANK gevşeme yanıtları üzerine 
olan etkisinde, NO’nun kısmi katkısının olabileceği, 20-HETE’nin gevşeme 
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yanıtları üzerine olan etkisinde ise, düşük konsantrasyonlarda NO’nun kat-

kısının olabileceği düşünülmektedir. Epoksitlerin, fenilefrin ile kasılmış do-
kularda direkt gevşetici etkilerinin olmaması ise, etkilerinin presinaptik me-
kanizmayla oluştuğunu göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KORPUS KAVERNOZUM, ELEKTRİKSEL ALAN 
UYARISI, NİTRİK OKSİD, NON-ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK SİSTEM, 
EPOKSİTLER 
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P-018 
HİPERKOLESTEROLEMİYE BAĞLI GELİŞEN VASKÜLOJENİK EREKTİL 
DİSFONKSİYONDA RESVERATROLÜN TEDAVİ EDİCİ ETKİSİ 
Nergiz Murat1, Peyda Korhan2, Onur Kizer3, Atiye Sinem Evcim4, Ömer De-
mir3, Aykut Kefi3, Sedef Gidener1, Neşe Atabey2, Ahmet Adil Esen3 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Farmakoloji AbD, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AbD, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Üroloji AbD, İzmir 
4TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hiperkolesterolemiye bağlı gelişen oksidatif stres ereksi-
yon fizyolojisinde önemli rol oynayan nitrik oksid (NO) yolağını etkileyerek 
erektil disfonksiyona yol açmaktadır. Çalışmamızda resveratrolün hiperko-
lesterolemiye bağlı bozulan erektil yanıtlar üzerine tedavi edici etkisini 
araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: Yeni Zellanda türü tavşanlar 6 hafta süre ile %2 a/a’lik koleste-
rol diyeti beslendikten sonra ikiye ayrılarak bir grup 6 hafta süre ile stan-
dart yem ve içme suyu ile beslenirken, ikinci grup standart yem ile beslendi 
ve içme suyuna resveratrol (4mg/kg/gün, 6mg/kg/gün ve 8mg/kg/gün) 
eklendi. Beslenme sonunda kan lipid düzeyleri ölçüldü ve organ banyosu 
çalışmalarıyla korpus kavernozumda endotel bağımlı gevşeme yanıtları de-
ğerlendirildi. Yine korpus kavernozum dokusunda eNOS mRNA düzeyi ve 
protein fosforilasyonu, VASP protein ekspresyonu, NADPH oksidaz düzeyi 
ve antioksidan enzimlerin aktivite ölçümleri yapıldı. 

BULGULAR: Hiperkolesterolemiye bağlı artan kan lipid değerleri ile (6.hf 
değerleri) resveratrol tedavisi sonrası değerler arasında (12.hf değerleri) 
istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Vasküler reaktivite çalışmala-
rında korpus kavernozum dokusunda hiperkolesterolemiye bağlı azalan en-
dotel bağımlı gevşeme yanıtları (%33.85±5.75) resveratrol tedavisiyle en 
etkin 8mg/kg/gün dozuyla geriye döndüğü görüldü ( 4mg/kg/gün % 
37.88±7.47, 6mg/kg/gün % 45.82±4.20, 8mg/kg/gün % 56.55±4.66) 
(p<0.005). Western Blot analiz sonuçlarına göre resveratrolle tedavi verilen 
grupta tedavi verilmeyen gruba göre eNOS aktivasyonunda artış, inaktivas-
yonunda da azalma görülürken VASP aktivasyonunda bir değişiklik gözlen-
medi. Enzim aktiviteleri değerlendirildiğinde resveratrol ile tedavi verilen 

grupta tedavi verilmeyen gruba göre NADHP oksidaz ve antioksidan enzim 
aktivitelerinde bir değişiklik gözlenmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Resveratrol korpus kavernozum dokusunda hiper-
kolesterolemiye bağlı bozulan endotel bağımlı gevşeme yanıtlarını düzelt-
mekte ve bu etkisini eNOS aktivasyon ve inhibisyon fosforilasyonlarını dü-
zenleyip NO biyoyararlanımını artırarak gerçekleştirmektedir.Çalışma TÜBİ-
TAK tarafından desteklenmiştir (Proje no 110S218) 

ANAHTAR KELİMELER: HİPERKOLESTEROLEMİ, KORPUS KAVERNOZUM, 
OKSİDATİF STRES, RESVERATROL 
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P-019 
SİSPLATİN NEFROTOKSİSİTESİNDE ETİL PİRÜVATIN KORUYUCU 
ETKİLERİ 
İlker Kelle1, Hasan Akkoç1, Selçuk Tunik2, Yusuf Nergiz2, Meral Erdinç1, Le-
vent Erdinç3, Emre Uyar1 
1Dicle Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Diyarbakır 
3Dicle Üniversitesi, Biyokimya AbD, Diyarbakır 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sisplatin (Cis-dichlorodiammine platinum-II; CDDP) çe-
şitli solid tümörlerin tedavisinde yaygın şekilde kullanılan en etkin ilaçlar 
arasında yer almaktadır. Etkinliğine karşın, sisplatinin klinikteki kullanımı 
nefrotoksisitesinden dolayı sınırlı kalmaktadır. Bu çalışma sisplatine bağlı 
renal hasarla ilişkili renal perfüzyon basıncı, serum üre ve kreatinin seviye-
lerindeki değişikliklerin yanı sıra oksidatif stres üzerine etil pirüvatın etkisini 
incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.. 

YÖNTEM: Erkek wistar albino sıçanlar dört gruba bölündü (n=8): (1) Kont-
rol grubu (1 ml Ringer’s laktat solusyonu i.p), (2) Etil Piruvat (EP) grubu 
(50 mg/kg Ringer’s EP solüsyonu (REPS) i.p), (3) Sisplatin grubu (tek doz 
sisplatin (5mg/kg, i.p), (4) Sisplatin + EP grubu (tek doz sisplatin (5mg/kg, 
i.p) + REPS 50 mg/kg/gün, i.p 5 gün süreyle). Altıncı günde, sıçanlar feda 
edildi ve böbrekler Langendorff düzeneğine asılarak perfüzyon basınçları 
kaydedildi. Serum üre, kreatinin, Toplam Oksidan Seviye (TOS), Toplam 
Antioksidan Kapasite (TAK) ve Oksidatif Stres İndeksi (OSI) değerlendirme-
leri için kan örnekleri ve doku malondialdehid (MDA) incelemeleri ve histo-
patolojik değerlendirmeler için böbrek doku örnekleri alındı. 

BULGULAR: Perfüzyon basınçları, serum üre, kreatinin, TOS, OSI ve doku 
MDA seviyeleri Sisplatin grubunda anlamlı şekilde yüksek bulundu 
(p<0,01). TAK, Sisplatin grubunda düşük saptandı (p<0,01). Histopatolojik 
değerlendirmede, diğer gruplarla mukayese edildiğinde Sisplatin grubunda 
yaygın tubular nekroz ve dilatasyon izlendi. Sisplatin + REPS grubunda, 
renal perfüzyon basınçları, serum üre, kreatinin ve doku MDA seviyeleri 
Sisplatin grubuna göre anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0,01). Ayrıca, 
Sisplatinle birlikte EP verilen grupta daha az enflamatuar hücre infiltrasyo-
nu ve daha seyrek tubular dilatasyon ve nekroz izlenirken, TOS (p<0,05), 

TAK ve OSI değerlerinde Sisplatin grubuna göre belirgin şekilde iyileşme 
saptandı (p<0,01). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Eldeki veriler EP’ın Sisplatin nefrotoksisitesine 
karşı koruyucu etkili olduğunu göstermektedir. EP ile elde edilen koruyucu 
etkinliğin ajanın antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden kaynaklan-
dığı düşüncesini taşımaktayız. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİOKSİDAN ETKİ, ETİL PİRÜVAT, OKSİDATİF 
STRES İNDEKSİ, SİSPLATİN, TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE, TOPLAM 
OKSİDAN SEVİYE 
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P-020 
SIÇAN SPİNAL KORD HASARI MODELİNDE OZON TEDAVİSİNİN ME-
SANE DÜZ KAS FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ 
Seçkin Aydın1, Çağrı Cansu1, Denizhan Kılıç1, Deniz Eda Orhan1, Nur Dilvin 
Özkan1, Büşra Tosun1, Oğuzhan Ekin Efe2, Erkan Ermiş2, Tolga Reşat Ay-
dos2 
1Başkent Üniversitesi, Dönem II Öğrencisi, Ankara 
2Başkent Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmanın amacı, ozon tedavisinin deneysel spinal kord 
hasarı oluşturulmuş sıçanlarda mesane düz kas fonksiyonları üzerine etkisi-
ni in vitro organ banyosu deneylerinde araştırmak ve bu etkiyi mesane düz 
kası üzerinde gevşetici etkisi gösterilmiş olan imipramin (Tofranil®) etkisiy-
le karşılaştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmada 276.5±45.32 gram ağırlığında 15 erkek 15 dişi olmak 
üzere 30 Sprague Dawley sıçan kullanıldı. Her biri rastgele seçilmiş 3 erkek 
3 dişi olmak üzere 6 sıçandan oluşan 5 grup üzerinde çalışma gerçekleşti-
rildi: 
1. Kontrol grubu, 2. Spinal kord kesi grubu, 3. Spinal kord kesisi + imipra-
min grubu, 4. Spinal kord kesisi + ozon tedavisi (OT) grubu, 5. Spinal kord 
kesisi + imipramin + OT grubu 
Spinal kord kesisi (SKK) T8-9 düzeyinde tam kesi olarak gerçekleştirildi. 
SKK sonrası “spastik mesane” gelişmesi için 7 gün beklemenin ardından 
deney grubuna göre 7 gün boyunca günde tek doz 15 mg/kg imipramin ga-
vaj yoluyla ve/veya gün aşırı olarak 1 mg/kg ozon i.p olarak uygulandı. 
İzole edilen mesanelerden elde edilen şeritlerde elektriksel alan stimülas-
yonuyla (EAS) ve kasıcı (karbakol) veya gevşetici (izoproterenol ve sodyum 
nitroprusiyat) ajanlarla mesane detrüsör fonksiyonları incelendi. 

BULGULAR: Karbakol kasılma cevapları SKK ile arttı. Bu artış, SKK’ya bağlı 
sinir uyarısının azalması sonucu reseptörlerinin sayısının veya reseptörlerin 
uyarılabilirliğindeki artışa bağlı olabilir. OT, SKK’nın yol açtığı artmış karba-
kol cevaplarını azalttı ve aşırı cevabı engelledi. Mesane düz kasında beta 
adrenerjik reseptör üzerinden olan gevşeme cevaplarına SKK, imipramin ve 
ozon terapinin herhangi bir etkisi olmadı. SKK’nın mesane düz kasında NO 
ile oluşturulan gevşeme cevaplarını bozması imipramin ile düzeltilirken 

ozon ile herhangi bir düzelme olmadı. EAS ile mesane düz kasında elde edi-
len maksimum kasılma cevapları üzerine SKK, imipramin ve ozonun her-
hangi bir etkisi saptanmadı. SKK’nın EAS’ye cevap süresinde meydana ge-
tirdiği artış anlamlı olmamakla birlikte OT ile engellenebildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: SKK’ya bağlı mesane spazmı üzerine OT’nin olum-
lu etkileri olmakla birlikte bu etki OT’nin klinik uygulamaya girmesini des-
tekleyecek düzeyde değildir. 

ANAHTAR KELİMELER: MESANE, SPİNAL KORD KESİSİ, OZON TEDAVİSİ, 
İMİPRAMİN 
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P-021 
FARE VE SIÇAN MESANE AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE BAKIR (1) ŞELA-
TÖRÜ NEOKUPROİN İLE OLUŞTURULAN FARKLI ETKİLERİN MEKA-
NİZMASI 
Nadire Eser1, Hacer Sinem Büyüknacar2, Özge Öztürk1, Nazlı Tuğçe Ünal1, 
Mehmet Ata Seçilmiş1, Eda Karabal Kumcu1, Cemil Göçmen1, Serpil Önder1 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, Adana 

GİRİŞ VE AMAÇ:  Çalışmamız, bakır-1 şelatörü neokuproin’in, sıçan ve 
fare mesane dokularının kontraktil aktiviteleri üzerinde farklı etkilere sahip 
olup olmadığını araştırmak ve olası bir farklılığın hangi mekanizmalara da-
yandığı konusunda bilimsel veriler elde etmek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM: Deneylerde Çukurova Üniversitesi Tıbbi Bilimler Deneysel Araş-
tırma ve Uygulama Merkezinden temin edilen her iki cinsten 200- 300 gram 
ağırlığında Wistar Albino türü erişkin sıçanlar ile 25-35 gram ağırlığında 
Swiss Albino türü fareler kullanılmıştır. Sıçan ve fare mesane dokularının 
kontraktil aktiviteleri üzerinde bakır-1 şelatörü neokuproin’in etkileri 3 ayrı 
yöntemle; (1) İn-vitro izole mesane strip deneyleri, (2) in-vitro izole tüm 
mesane deneyleri ve (3) in-vivo sistometri çalışmaları karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR: Sıçan ve fare türleri üzerinde yürütülen in vitro izole mesane 
stripleri ve izole tüm mesane deneylerinde neokuproin mesane aktiviteleri 
üzerinde birbirine zıt etkiler oluştururken in vivo sistometrogram çalışmala-
rında bu zıt etki görülmemiştir. İzole sıçan mesane dokularında neokuproin 
bazal tonus ve spontan kasılmalar üzerinde anlamlı potansiyalizasyona ne-
den olurken farelerde mesane bazal tonus ve spontan kasılmalar üzerinde 
anlamlı bir inhibisyona neden olmuştur. Buna karşın in vivo mesane basıncı 
ölçümlerinde neokuproin her iki türde de idrar yapma aralıklarını (inter-
contraction interval: ICI) anlamlı olarak kısaltmıştır. 
Neokuproinin fare mesanesindeki inhibitör etkinlikte nitrerjik yolağın ve en-
dojen Cu(2)’nin rolü olmadığı, buna karşılık ekstraselüler Ca2+ nin önemli 
rol aldığı gösterilmiştir. İzole fare mesanesinde nonspesifik purinerjik re-
septör antagonisti suraminin ve diğer spesifik P2X ile P2Y reseptör alt tiple-
rinin antagonistleri bu inhibisyonu kısmen ama istatistiksel olarak anlamlı 
bir şekilde geri çevirmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak neokuproinin sıçan ve fare mesane 
aktivitesi üzerindeki farklı etkisinde myojenik mekanizmaların rol alması 
muhtemeldir. Neokuproinin fare mesanesindeki inhibitör etkinlikte hücre içi 
kalsiyum azalması ile ilişkili mekanizmaların tetiklenmesi mümkündür. Bu 
inhibitör etkinlikte purinerjik yolağın rolü olabilir. Neokuproinin fare mesa-
nesindeki etkisinde inhibitör etkinliği bilinen P2Y reseptörlerinin yanında 
P2X resepörlerinin de kısmen rol aldığı görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BAKIR(1) ŞELATÖRÜ, NEOKUPROİN, FARE, SI-
ÇAN, MESANE 
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P-022 
FLUVASTATİN HİPOKOLESTEROLEMİK ETKİDEN BAĞIMSIZ ŞEKİLDE 
EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE YARARLI OLABİLİR 
Günay Yetik Anacak, Elif Ertuna, Gülnur Sevin, Mehmet Arun, Gönen Öz-
şarlak Sözer 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, İzmir. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Erektil disfonksiyon (ED) yaşam kalitesini bozan önemli 

bir sağlık sorunudur. Klinikte statinlerin impotansa neden olduğunu iddia 
eden çalışmaların yanısıra statin alan hastalarda ED’da iyileşme gözlendiği-
ni ve bunun hipokolesterolemik etkilerinden kaynaklanabileceğini bildiren 
çalışmalar da mevcuttur. Öte yandan statinlerin diğer vasküler dokularda 
endotele bağlı gevşeme yanıtlarını düzelttikleri gösterilmiş ancak penil do-
kudaki yanıtları nasıl etkilediği yeterince araştırılmamıştır 

Bu nedenle çalışmamızda hipokolesterolemik etkilerinden bağımsız olacak 
şekilde ex-vivo uygulanan fluvastatinin hiperkolesterolemiye bağlı gelişen 
erektil disfonksiyonda endotele bağlı gevşemedeki azalmayı geri çevirip çe-
viremeyeceğini ve muhtemel mekanizmasını araştırdık. 

YÖNTEM: Yeni Zelenda tipi tavşanlar 6 hafta süreyle normal veya % 2 ko-

lesterol (a/a) içeren yemle beslendikten sonra izole edilen korpus kaverno-
sum dokuları 3 saat süreyle fluvastatin (30 μM) ve/veya hsp90 inhibitörü 
DMAG’ye (10 μg/ml) maruz bırakıldıktan sonra indometazinli krebs içinde 
myografa takılmıştır. Endotel kaynaklı tüm gevşemeler için Fenilefrin-ACh 
yanıtları, EDHF nin etkisi olmadan sadece eNOS kaynaklı gevşemeleri de-
ğerlendirmek için KCl -ACh yanıtları, bazal eNOS kaynaklı gevşeme yanıtları 
için L-NA’ya (eNOS inhibitörü) bağlı oluşan ilave kasılma yanıtları ve düz 
kasa bağlı gevşemeler için papaverin yanıtları alınmıştır. Kolesterolle bes-
leme öncesi ve sonrası alınan kanlarda plazma kolesterol düzeyleri ölçül-
müştür. Veriler student t testi ile karşılaştırılarak p<0,05 anlamlı kabul 
edilmiştir (n=5-7). 

BULGULAR: 6 hafta süreyle %2 kolesterolle besleme plazma kolesterol 

düzeylerini anlamlı düzeyde artırmıştır. Fluvastatin hem bazal hem de uya-
rılmış eNOS kaynaklı gevşeme yanıtlarında hiperkolesteroleminin neden 
olduğu azalmayı normalize etmiştir. Hsp90 inhibitörü Fluvastatinin bazal 
eNOS aktivitesi üzerindeki koruyucu etkisini geri çevirirken, uyarılmış eNOS 
aktivitesi üzerindeki koruyucu etkisini değiştirmemiştir. Bu sonuçlar Fluvas-
tatinin uyarılmış eNOS aktivitesinden çok bazal eNOS aktivitesi üzerindeki 
etkilerinin hsp90 aracılı olduğunu göstermektedir. Hiperkolesterolemi veya 
Fluvastatin papaverine bağlı oluşan maksimum gevşeme yanıtlarında her-
hangi bir etkiye neden olmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız Fluvastatin uygulamasının hiperko-

lesterolemiye bağlı oluşan erektil disfonksiyonda hipokolesterolemik etkiden 
bağımsız olarak erektil yanıtları düzeltebileceğini ve buna kısmen hsp90'ın 
aracılık ettiğini göstermektedir. 

Teşekkür: Bu çalışma Tuba-Gebip (2010-7, GYA) desteği ve 

E.Ü.ECZ.FAK.FABAL olanaklarından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: EREKTİL DİSFONKSİYON, FLUVASTATİN, BAZAL 
ENOS AKTİVASYONU, HİPERKOLESTEROLEMİ, PLEİOTROPİK ETKİ 
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Solunum Sistemi Farmakolojisi 
05.11.2013, P-023 
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P-023 
DİNİTROFLOROBENZEN İLE ATOPİK OLMAYAN ASTIM OLUŞTURUL-
MUŞ FARELERİN TRAKEASINDA SEROTONİN İLE İNDÜKLENEN KA-
SILMA YANITININ İNCELENMESİ 
Yeşim Kaya, Turgut Emrah Bozkurt, Nezahat Tuğba Durlu Kandilci, İnci Şa-
hin Erdemli 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Astım hastalarının önemli bir kısmını atopik olmayan fe-
notip oluşturmaktadır. Serotonin astımda gözlenen bronşiyal hiperreaktivi-
tede rol oynayan mediyatörlerdendir. Trakea düz kasında serotonerjik re-
septörler üzerinden direkt, düz kası inerve eden kolinerjik sinir ucundan 
asetilkolin salıverilmesine neden olarak ise indirekt olarak kasılma oluştu-
rur. Bu çalışmada, literatürde dinitroflorobenzen (DNFB) ile indüklenen ato-
pik olmayan astım olarak bildirilen model kullanılarak fare trakeasında se-
rotonin kasılma yanıtı incelenmiştir. 

YÖNTEM: Dişi CD1 farelere 0. ve 1. günlerde epikütan olarak DNFB 
(%0,5’lik), 5. günde ise intranazal olarak DNFB hapteni dinitrobenzen sül-
fonik asit (DNS) (%0,6’lık) uygulanmıştır. Kontrol grubuna çözücü ve DNS 
verilmiştir. DNFB uygulanan diğer bir gruba ise bronşiyal hiperreaktivitede 
inflamasyonun rolünü belirlemek için deksametazon (5 mg/kg/gün) uygu-
lanmıştır. DNS’den 48 saat sonra farelerin trakeaları izole edilerek proksi-
mal ve distal kısımlar ayrı ayrı organ banyolarına yerleştirilmiştir. Karbakol 
ve serotonin ile konsantrasyona bağımlı kasılma, izoprenalin ile gevşeme 
yanıtları alınmıştır. Serotonin yanıtları atropin ve ketanserin varlığında da 
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Kontrol ve DNFB gruplarından izole edilen trakeaların proksi-
mal ve distal kısımları karşılaştırıldığında, karbakol (10-9-10-4 M) ile indük-
lenen kasılma ve izoprenalin (10-9-10-4 M) ile indüklenen gevşeme yanıtla-
rında farklılık gözlenmemiş, serotonin (10-9-10-4 M) ile distal kısımda 
(Emax %76,97±4,53 n=6) proksimal kısıma (Emax %52,12±7,66 n=6) 
göre daha fazla kasılma yanıtı alınmıştır. Bu bulgu serotonin reseptörlerinin 
dağılımındaki farklılıktan kaynaklanabilir. DNFB grubu kontrol grubu ile kar-
şılaştırıldığında karbakol ve izoprenalin yanıtları farklılık göstermemiş, sero-
tonin yanıtı ise sadece proksimal kısımda (Emax %72,39±5,11 n=6) kont-

role (Emax %52,12±7,66 n=6) göre anlamlı olarak artmıştır. Atropin varlı-
ğında DNFB grubunda (Emax %20,65±6,74 n=6) serotonin ile elde edilen 
kasılma yanıtı kontrol gruptan (Emax %29,47±5,43 n=6) farklı bulunma-
mıştır. Ketanserin serotonin kasılma yanıtını inhibe etmiştir. Deksametazon 
tedavisi, serotonin yanıtında DNFB grubunda gözlenen artışı engellememiş-
tir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız DNFB ile deneysel astım oluşturul-
muş farelerin trakealarının proksimal kısmında serotonin ile indüklenen ka-
sılma yanıtlarının arttığını göstermekte ve bu artışın serotoninin indirekt 
olarak asetilkolin salıverilmesini artırmasına bağlı olduğunu düşündürmek-
tedir. Bu çalışma HÜBAB tarafından desteklenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ASTIM, DNFB, FARE, SEROTONİN, TRAKEA 
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İskelet Kası ve Düz Kas Farmakolojisi 
05.11.2013, P-024/P-027 
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P-024 
SİKLOFOSFAMİD İLE SİSTİT OLUŞTURULMUŞ PERMEABİLİZE SIÇAN 
MESANESİNDE KARBAKOL İLE İNDÜKLENEN KASILMA YANITLA-
RINDA PROTEİN KİNAZ C VE RHO KİNAZ YOLAKLARININ ROLÜ 
Merve Denizaltı, Nezahat Tuğba Durlu Kandilci, Turgut Emrah Bozkurt, İnci 
Şahin Erdemli 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sistit, mesanenin inflamasyonu ile karakterize bir send-
romdur. Bu inflamasyona bağlı olarak detrusorun agonistlere karşı duyarlı-
lığı ve kasılma proteinlerinin düzeyi değişebilmektedir. Siklofosfamid ile de-
neysel sistit oluşturulmuş sıçan mesanesinde karbakol kasılmalarının arttığı 
gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı; sistit oluşturulan sıçanların detrusor 
düz kasındaki karbakol kasılma yanıtlarında hücre içi depolardan kalsiyum 
salıverilmesi ve kalsiyum sensitizasyonunun rolünün incelenmesidir. 

YÖNTEM: Sıçanlarda (Sprague-Dawley, dişi, 200-250 gr) 1., 4.ve 
7.günlerde 150 mg/kg/gün intraperitoneal siklofosfamid injeksiyonu ile sis-
tit oluşturuldu. Kontrol grubuna siklofosfamidin çözücüsü olarak %0.9 se-
rum fizyolojik uygulandı. 8. gün izole edilen detrusor düz kas şeritleri (150-
250 µm çapında ve 3-4 mm uzunluğunda) 100 mg bazal gerim uygulanarak 
HEPES tamponlu modifiye Krebs’ solüsyonu içeren banyoya asıldı. Preparat-
lar 40 µM β-eskin ile 30 dakika permeabilize edildi. Kasılma yanıtları hassas 
transdusırlar kullanılarak kaydedildi ve intakt preparatlardan alınan 80 mM 
K+ kasılmasının %’si olarak verildi. 

BULGULAR: 50 µM karbakol ile elde edilen kasılma yanıtları (%21.2±1.6, 
n=6) siklofosfamid ile oluşturulan sistitte artmaktadır (%44±4.4, n=8). 
Sistit grubundaki bu artmış kasılma yanıtları 1 µM Rho kinaz inhibitörü Y-
27632 ve 5 µM protein kinaz C inhibitörü GF-109203X ile inhibe olmaktadır 
(sırası ile %25.8±3.4, n=7 ve %11.8±2.9, n=10). Kontrol grubunda ise 
karbakol kasılma yanıtları Y-27632 ile değişmezken, GF-109203X ile inhibe 
olmaktadır (%9.7±1.6, n=11). Sabit kalsiyum, sarkoplazmik retikulum 
Ca+2-ATPaz pompası inhibitörü 1 µM CPA ve mitokondri proton pompası 
inhibitörü 1 µM FCCP varlığında karbakol ile indüklenen kalsiyum sensiti-
zasyonu yanıtı sistit grubunda (%24.7±2.8, n=8) kontrol grubuna göre 
(%15.8±2.2, n=8) artmaktadır. Kalsiyum sensitizasyonu yanıtı hem sistit 

hem kontrol grubunda Y-27632 ile değişmezken, GF-109203X ile inhibe 
olmaktadır (sırası ile %4.4±1.5, n=8; %8.5±0.8, n=5). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımıza göre, sistitte hücre içi depolardan 
karbakol ile indüklenen kalsiyum salıverilmesi ve kalsiyum sensitizasyonu 
bağlı kasılma yanıtları artmaktadır. Bu artışta protein kinaz C yolağının ak-
tivasyonunu Rho kinaz yolağının aktivasyonuna göre daha fazla rol oyna-
maktadır. Bu çalışma HÜBAB ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DETRUSOR, PERMEABİLİZASYON, SIÇAN, SİKLO-
FOSFAMİD, SİSTİT 
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P-025 
PERMEABİLİZE SIÇAN MESANESİNDE AGONİST İLE İNDÜKLENEN 
KASILMA YANITLARININ YAŞLANMA İLE DEĞİŞİMİ 
Nezahat Tuğba Durlu Kandilci, Merve Denizaltı, İnci Şahin Erdemli 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yaşlanma, birçok organda değişikliğe neden olduğu gibi 
mesanede de dolum, depolama ve boşaltım fonksiyonlarında belirgin bir 
azalmaya neden olmaktadır. İşeme efektivitesinde azalma ve mesane akti-
vitesinde istenilmeyen artış üriner inkontinans gibi bir sosyal problemi de 
beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, dişi sıçan mesanesinde 
kasılmaya bağlı kalsiyum hareketlerinin yaşlanma ile değişiminin incelen-
mesidir. 

YÖNTEM: Deneylerde 2-4 aylık (genç) ve 16-20 aylık (yaşlı) Sprague-
Dawley dişi albino sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanların mesanesinden izole edi-
len 150-250 µm çapında ve 3-4 mm uzunluğunda detrusor düz kası seg-
mentleri HEPES tamponlu modifiye Krebs’ solüsyonu içeren banyoya 100 
mg bazal gerim uygulanarak asılmıştır. Preparatlar 40 µM β-eskin ile 30 
dakika permeabilize edilmiştir. Kasılma yanıtları hassas transdusırlar kulla-
nılarak kaydedilmiş ve intakt preparatlarda elde edilen 80 mM K+ kasılma-
sının %’si olarak ifade edilmiştir. 

BULGULAR: Karbakol (50 μM) ile elde edilen kasılma yanıtları yaşlı grupta 
(% 20.47±2.0, n=18) genç gruba göre anlamlı olarak azalmıştır (% 
37.14±7.0, n=6). Karbakol kasılma yanıtları genç grupta sarkoplazmik re-
tikulum inozitol trifosfat (IP3) kanal inhibitörü heparin (1mg/ml) ile % 27 
inhibe olurken (n=12), sarkoplazmik retikulum kalsiyum kanal inhibitörü 
ryanodin (10μM) ile % 57 inhibe olmuştur (n=15). Yaşlı grupta ise karbakol 
kasılmaları heparin ile % 60 inhibe olurken (n=11), ryanodin ile değişme-
miştir. Kümülatif kalsiyum yanıtları (10-8- 10-4 M) yaşlı grupta genç gruba 
göre anlamlı olarak inhibe olmuştur. 50μM IP3 ile elde edilen kasılma yanıt-
ları yaşlı grupta (% 6.8±1.7, n=17) genç gruba göre değişmemiştir (% 
10.09±2.8, n=14). Ancak, kalsiyum kanal aktivatörü kafein (10 mM) ile 
elde edilen kasılma yanıtları yaşlı grupta (% 2.6±0.8, n=7) genç gruba (% 
11.62±2.6, n=11) göre anlamlı olarak azalmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, yaşlı sıçanların mesanesinde kasıl-

madan primer olarak IP3 ile indüklenen kalsiyum salıverilmesinin sorumlu 
olduğunu, yaşlanmada görülen karbakol kasılma yanıtlarındaki azalmanın 
ise kalsiyum ile indüklenen kalsiyum salıverilmesindeki azalma nedeniyle 
olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışma 2012 L'Oreal Türkiye "Genç Bi-
lim Kadınlarına Destek Bursları" kapsamında desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DETRUSOR, KARBAKOL, KASILMA, PERMEABİLİ-
ZASYON, YAŞLANMA 
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P-026 
GLUKAGON BENZERİ PEPTİD-1 VE ANALOGLARININ DİYABETİK 
SIÇAN REZİSTANS ARTER PREPARATLARINDAKİ FONKSİYONEL 
ETKİLERİ 
Zeliha Bayram, Cahit Nacitarhan, Sadi S. Özdem 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Antalya. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada, GLP-1(7-36) ve analogları olan GLP-1(9-
36), eksendin-4(1-39) ve eksendin(9-39)'un kontrol ve diyabetik sıçanlar-
dan elde edilen küçük rezistans arterlerdeki fonksiyonel etkileri ve bu etki-
lerde rol alan mekanizmaların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Streptozotosin (STZ, 50 mg/kg. i.p) ile indüklenen diyabetik sı-
çan modeli ve kontrol (STZ çözücüsü uygulanan ) gruplarından 12 hafta 
sonunda elde edilen ve tel miyografa asılan mezenterik arter halkalarında 
kümülatif konsantrasyonlarda uygulanan GLP-1(7-36) ve analoglarının etki-
leri tek başlarına ya da çeşitli blokörler varlığında bilgisayar bazlı bir data 
toplama sistemine bağlı izometrik transdüserler aracılığıyla sürekli kayde-
dildi. 

BULGULAR: GLP-1(7-36) ve GLP-1(9-36) kontrol ve diyabetik sıçanlardan 
elde edilen mezenterik arterlerde konsantrasyon-bağımlı gevşeme yanıtları 
oluşturdu ve bu yanıtlar endoteli sağlam halkalarda endoteli zedeli halkala-
ra göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Eksendin-4(1-
39) ve eksendin(9-39) anlamlı gevşeme yanıtı oluşturmadı. İndometazin, 
GLP-1(7-36) veya GLP-1(9-36)’ya gevşeme yanıtlarında anlamlı bir azal-
maya neden olmazken, L-NAME veya ODQ varlığında hem kontrol hem de 
diyabetik sıçanlarda gevşeme yanıtlarında anlamlı bir azalma gözlendi. 
Kontrol ve diyabetik sıçan mezenterik arter halkalarının voltaj bağımlı po-
tasyum kanal blokörü 4-aminopiridin ya da ATP-bağımlı potasyum kanal 
blokörü glibenklamid ile inkübasyonu GLP-1’in gevşetici etkisinde anlamlı 
bir değişikliğe neden olmadı. GLP-1(7-36) ve GLP-1(9-36) ile oluşan gev-
şeme yanıtları büyük (karibdotoksin) veya küçük (apamin) kondüktanslı 
kalsiyumla aktive edilen potasyum kanal (KCa) blokörleri varlığında anlamlı 
olarak bloke edildi. GLP-1 reseptör antagonisti eksendin(9-39) da GLP-1’e 
gevşeme yanıtlarında anlamlı azalmalara neden oldu. DPP-4 inhibitörü si-
tagliptin inkübasyonu kontrol ve diyabetik sıçan mezenterik arterlerinin 

GLP-1(7-36)’ya gevşeme yanıtlarında anlamlı azalmalar oluşturdu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: GLP-1(7-36) ve GLP-1(9-36)’nın endoteli sağlam 
sıçan rezistans arterlerinde gevşetici etkiler oluşturduğu ve diyabetik sıçan-
larda gevşetici etkinin anlamlı olarak daha düşük olduğu belirlenmiştir. 
DPP-4 inhibitörü varlığında GLP-1(7-36)’ya gevşeme yanıtlarının azalması 
GLP-1(7-36) yanısıra metaboliti GLP-1(9-36)’nın da gevşetici etkisi olduğu-
nu göstermektedir. GLP-1 ile oluşan gevşeme yanıtlarında hem KCa kanal-
larının hem de NO salınımı aracılığı ile endotel dokusunun temel bir rol oy-
nadığı anlaşılmaktadır. Destek: Bu çalışma TÜBİTAK-SBAG (Proje 
no:111S212) tarafından desteklenmistir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABETES MELLİTUS, GLUKAGON BENZERİ PEP-
TİD-1, NİTRİK OKSİD, POTASYUM KANALLARI, REZİSTANS ARTER 
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P-027 
GLUKAGON BENZERİ PEPTİD-1 VE ANALOGLARININ DİYABETİK 
SIÇAN KÜÇÜK REZİSTANS ARTERLERİNDEKİ FONKSİYONEL 
ETKİLERİNDE REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ VE ENDOTEL BAĞIMLI 
HİPERPOLARİZAN FAKTÖRÜN ROLÜ 
Zeliha Bayram, Cahit Nacitarhan, Sadi S. Özdem 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Antalya. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada, GLP-1(7-36) ve analogları olan GLP-1(9-
36), eksendin-4(1-39) ve eksendin(9-39)'un kontrol ve diyabetik sıçanlar-
dan elde edilen küçük rezistans arterlerdeki fonksiyonel etkileri ve bu etki-
lerde reaktif oksijen türleri (ROS) ve endotel bağımlı hiperpolarizan faktö-
rün (EDHF) olası rollerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Streptozotosin veya çözücüsünün intraperitoneal uygulanımın-
dan 12 hafta sonra tel miyografa asılan kontrol ve diyabetik sıçanların me-
zenterik arter halkalarında kümülatif konsantrasyonlarda uygulanan GLP-
1(7-36) ve analoglarının etkileri tek başlarına ya da serbest oksidan radikal 
süpürücüler olan süperoksid dismutaz (SOD, 100 U/ml) veya katalaz (KAT, 
1000 U/ml) varlığında bilgisayar bazlı bir data toplama sistemine bağlı izo-
metrik transdüserler aracılığıyla sürekli kaydedildi. GLP-1 ile oluşan gevşe-
me yanıtlarında EDHF’nin rolünü araştırmak için 30 mM KCl içeren fizyolojik 
tuz solüsyonu ile oluşan kasılma yanıtları üzerinde GLP-1’in etkileri L-NAME 
(10-4 M) ve indometazin (10-5 M) varlığında incelendi. 

BULGULAR: GLP-1(7-36) ve GLP-1(9-36) kontrol ve diyabetik sıçanlardan 
elde edilen mezenterik arterlerde konsantrasyon-bağımlı gevşeme yanıtları 
oluşturdu ve bu yanıtlar endoteli sağlam halkalarda endoteli zedeli halkala-
ra göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Eksendin-4(1-
39) ve eksendin(9-39) anlamlı gevşeme yanıtı oluşturmadı. Kontrol ve di-
yabetik sıçan mezenterik arterlerinin KAT ile inkübasyonu GLP-1(7-36) ve 
GLP-1(9-36)’ya gevşeme yanıtlarını değiştirmezken, SOD ile inkübasyonu 
ise sadece diyabetik sıçan damar preparatlarının gevşeme yanıtlarında an-
lamlı bir artmaya neden oldu. GLP-1(7-36) ve GLP-1(9-36) ile oluşan gev-
şeme yanıtları L-NAME + indometazin inkübasyonları ile hem kontrol hem 
de diyabetik sıçanlarda anlamlı düzeyde ve benzer derecelerde bloke edildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada GLP-1(7-36) ve GLP-1(9-36)’nın en-

doteli sağlam sıçan izole rezistans arterlerinde gevşetici etkiler oluşturdu-
ğuna ve diyabetik sıçanlarda bu etkinin kontrole göre daha az olduğunu 
dair kanıtlar elde edilmiştir. GLP-1 ile oluşan gevşeme yanıtlarında EDHF 
aracılığı ile endotel temel bir rol oynamaktadır. Ayrıca, diyabetik sıçan re-
zistans arterlerinde GLP-1’e gevşeme yanıtlarındaki azalmada belirli reaktif 
oksijen türlerindeki artma ve/veya SOD fonksiyonundaki azalmanın rol oy-
nayabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
Destek: Bu çalışma TÜBİTAK-SBAG (Proje no:111S212) tarafından destek-
lenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABETES MELLİTUS, ENDOTEL BAĞIMLI Hİ-
PERPOLARİZAN FAKTÖR, GLUKAGON BENZERİ PEPTİD-1, MEZENTERİK 
VASKÜLER YATAK, REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ 
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05.11.2013, P-028/P-036 

 



174 

 

P-028 

Sunulmadı. 
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P-029 
DİYABETİK RETİNOPATİDE DAMARSAL DEĞİŞİKLİKLER VE OKSİ-
DATİF HASARI ÖNLEMEDE MELATONİNİN ETKİSİ 
Gökhan Özdemir1, Yusuf Ergün2, Sevgi Bakariş3, Metin Kılınç4, Hasan Dur-
du3, Eda Karabal Kumcu4 
1Göz Hastalıkları ABD, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-
tesi, Kahramanmaraş 
2Farmakoloji ABD, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Kahramanmaraş 
3Patoloji ABD, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Kahramanmaraş 
4Biyokimya ABD, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Kahramanmaraş 
GİRİŞ-AMAÇ: Diyabette gelişen mikroanjiopatide oksidatif hasarın önemli 
bir rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada antioksidan etkileri olan Mela-
tonin’in diyabetik oksidatif stres ve damar hasarı üzerine olan etkisini araş-
tırıldı. 

YÖNTEM:  Erkek Wistar sıçanlar dört gruba randomizasyonla dağıtıldı. 
Kontrol grubu (grup 1), üzerlerinde hiçbir işlem uygulanmamış sağlıklı hay-
vanlardan oluştu. Diyabet grubundaki (grup 2) sıçanlara intraperitoneal 
streptozotocin (60 mg/kg) enjekte edilerek diyabet oluşturuldu. Melatonin 
grubuna (grup 3) streptozotocine ek olarak 10 mg/kg/İP dozunda melato-
nin son 1 ay boyunca her gün verildi. Çözücü grubunda (grup 4) melatonin 
yerine %2.5 etanol uygulandı. Tüm gruplar 12 hafta izlendiler. 12 hafta so-
nunda sıçanlar öldürüldü ve gözleri çıkarılarak retinalar izole edildi. Topla-
nan retinalarda ELİZA ile vasküler endotelyal büyüme faktörü-A (VEGF-A), 
pigment epitelyum kaynaklı faktör (PEDF) ve hipoksiyle indüklenen faktör-
1alfa (HIF-1α) çalışıldı. Retinal oksidatif stres göstergesi olan nitrotirozin ve 
malondialdehid, doku örneklerinde incelendi. Ayrıca immunohistokimyasal 
olarak retinal kesitlerde CD31 ile damarsal yapılar gözlemlendi. 

BULGULAR:  Hiperglisemi retinal nitrotirozin ve malondialdehit seviyelerini 
arttırırken melatonin diyabetik retina üzerinde koruyucu etki gösterdi. Ben-
zer olarak melatonin diyabetik grupta seviyeleri artmış olan vaskülomodü-
latör ajanların (VEGF, HIF-1α ve PEDF) miktarını da azalttı. Diyabetik grup-

ta retinada dilatasyon ve boyanma şiddetinde artma gibi damar düzensiz-
likleri kontrol grubuna göre daha fazlaydı. Melatonin grubunda anormal 
damar değişiklikleri daha az saptandı. 
SONUÇ: Melatonin, damar ilişkili sitokinlerin miktarını ve retinal oksidatif 
hasarı azaltmakta ve diyabete bağlı damar değişikliklerini ortadan kaldır-
maktadır. Bu nedenle melatonin diyabete bağlı komplikasyonların önlenme-
sinde kullanılabilecek bir ajan haline gelebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: MELATONİN, DİYABETİK RETİNOPATİ, VASKÜLER 
ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, OKSİDATİF STRES 



176 

 

P-030 

Sunulmadı. 
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P-031 
İNCE BARSAK İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA RESVERAT-
ROL’ÜN ANTİOKSİDAN ETKİSİ 
Ali Parlar1, Seyfullah Oktay Arslan2, Turan Karaca3 
1Adıyaman Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Adıyaman 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
3Trakya Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Edirne 

GİRİŞ VE AMAÇ: İnce barsak İ/R hasarı oksidatif strese neden olmakta, 
antioksidan savunma mekanizmaları yetersiz kalabilmektedir. İskemik do-
kuların reperfüzyonu reaktif oksijen türleri ile hasarın boyutunu daha da 
büyütmektedir. Bu suretle antioksidan tedavi uygulamaları dokuların İ/R 
hasarının önüne geçilmesinde önemli görülmektedir. Resveratrol güçlü an-
tioksidan etkiye sahiptir. 

YÖNTEM: Çalışmada 200-250 gr ağırlığında erkek wistar albino sıçanlar 
kullanıldı. Mezenter arterde 30 dk iskemi sonrasında 150 dk ve 24 saat re-
perfuzyon oluşturuldu. Resveratrol 20 mg/kg dozda, İ/R öncesi 3 gün sü-
reyle periton içi verildi. Son doz I/R’ dan 30 dk önce uygulandı. İleumun 
son kısmı (2 cm) organ banyosuna asıldı. İzole dokunun asılmasının 30 dk 
sonrasında, İleum düz kas fonksiyon çalışmaları Ach’ ın 10-8 ile 10-3 kon-
santrasyonlarında yapıldı preparatlardan elde edilen asetilkolin kasılma-
gevşeme cevapları kaydedildi. İleumun diğer kısımları antioksidan aktivite, 
antiinflamatuvar etkinlik ve histolojik incelemeler için kullanıldı. Miyelope-
roksidaz (MPO), malondialdehid (MDA) ve glutation (GSH) ölçümleri spekt-
rofotometre ile yapıldı. 

BULGULAR: İleum düz kas fonksiyon çalışmaları Ach’ ın 10-8 ile 10-3 kon-
santrasyonlarında yapıldı. Reperfüzyonun 150 dk uygulandığı hayvanların 
ince barsak fonksiyon bozukluklarında resveratrol uygulaması ile düzelme 
gözlenmedi. Resveratrol uygulamasinin kismi duzelmeler yapmasi istatis-
tiksel olarak anlamli bulunmadı. Bununla beraber 24 saatlik reperfüzyon 
uygulanan hayvanların ince barsak fonksiyon bozukluklarında, resveratrol 
uygulaması ile kısmi düzelmeler gözlendi ve istatiksel olarak anlamlı bulun-
du. Ayrıca, resveratrol ileum dokusunda, özellikle 24 saatlik reperfüzyon 
sonrası bariz olmak üzere, artan MPO ve MDA seviyelerini azalttı. Yine 
ileum hasarının histolojik bulguları, özellikle 24 saat reperfüzyon sonrası 

daha belirgindi. İleum mukozasında villus ve kripta boyutlarındaki değişik-
likler ile konjesyon ve inflamatuvar hücre göçü ile karakterize histolojik 
bulguların resveratrol uygulaması ile azaldığı gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar; ince barsak İ/R hasarının antioksidan 
etkili resveratrol ile azaltılabileceğini göstermektedir. Ancak bu çalışmanın 
bir sonucu olarak, antioksidan tedavi etkinliğinin, 24 saatlik reperfüzyon 
hasarında, 150 dk’ lık reperfüzyon hasarına göre daha açık ve net olduğu 
anlaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: GSH, İSKEMİ/REPERFÜZYON, MDA, MPO, RESVE-
RATROL, SIÇAN 
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P-032 
İNCE BARSAK İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA TİMOKİNON’UN 
ANTİOKSİDAN ETKİSİ 
Ali Parlar1, Seyfullah Oktay Arslan2, Turan Karaca3 
1Adıyaman Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Adıyaman 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
3Trakya Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Edirne 

GİRİŞ VE AMAÇ: İnce barsak İ/R hasarı oksidatif strese neden olmakta, 
antioksidan savunma mekanizmaları yetersiz kalabilmektedir. İskemik do-
kuların reperfüzyonu reaktif oksijen türleri ile hasarın boyutunu daha da 
büyütmektedir. Bu suretle antioksidan tedavi uygulamaları dokuların İ/R 
hasarının önüne geçilmesinde önemli görülmektedir. Timokinon (TQ) güçlü 
antioksidan etkiye sahip olduğu iyi bilinmektedir. 

YÖNTEM: Çalışmada 200-250 gr ağırlığında erkek Wistar albino sıçanlar 
kullanıldı. Mezenter arterde 30 dk iskemi sonrasında 150 dk ve 24 saat re-
perfuzyon oluşturuldu. Timokinon 20 mg/kg dozda, İ/R öncesi 3 gün sürey-
le periton içi verildi. Dördüncü doz I/R’ dan 30 dk önce uygulandı. İleumun 
son kısmı (2 cm) organ banyosuna asıldı. İzole dokunun asılmasının 30 dk 
sonrasında, asetilkolin(ach) kasılma-gevşeme cevapları kaydedildi. İleum 
düz kas fonksiyon çalışmaları Ach’ ın 10-8 - 10-3 M konsantrasyonlarında 
yapıldı. İleumun diğer kısımları antioksidan aktivite, antiinflamatuvar etkin-
lik ve histolojik incelemeler için kullanıldı. Miyeloperoksidaz (MPO), malon-
dialdehid (MDA) ve glutation (GSH) ölçümleri spektrofotometre ile yapıldı. 

BULGULAR: İleum düz kas fonksiyon çalışmaları Ach’ ın 10-8 - 10-3 M 
konsantrasyonlarında yapıldı. Reperfüzyonun 150 dk uygulandığı hayvanla-
rın ince barsak fonksiyon bozukluklarında TQ uygulaması ile istatiksel 
önemde düzelme gözlenmedi. Bununla beraber 24 saatlik reperfüzyon uy-
gulanan hayvanların ince barsak fonksiyon bozukluklarında, TQ uygulaması 
ile istatilsel anlamlıkta kısmi düzelmeler gözlendi. Ayrıca, TQ ileum doku-
sunda, özellikle 24 saatlik reperfüzyon sonrası bariz olmak üzere, artan 
MPO ve MDA seviyelerini azalttı. İ/R hasarlı ileumun histolojik bulguları, 
özellikle 24 saat reperfüzyon sonrası daha belirgindi. İ/R hasarlı ileum mu-
kozasında villus ve kripta boyutlarındaki değişiklikler ile konjesyon ve inf-
lamatuvar hücre göçü ile karakterize histolojik bulguların TQ uygulaması ile 

azaldığı gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular; ince barsak İ/R hasarının antioksidan 
etkili TQ ile azaltılabileceğini göstermektedir. Ancak bu çalışmanın bir sonu-
cu olarak, antioksidan tedavi etkinliğinin, 24 saatlik reperfüzyon hasarında, 
150 dk’ lık reperfüzyon hasarına göre daha açık ve net olduğu anlaşılmıştır 

ANAHTAR KELİMELER: ACH, İLEUM DÜZ KAS FONKSİYONU, İSKE-
Mİ/REPERFÜZYON HASARI, MDA, MPO, SIÇAN, TİMOKİNON 
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P-033 

Sunulmadı. 
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P-034 
RATLARDA POLİMİKROBİYAL SEPSİSTE NEBÜLİZER VE ORAL SAL-
BUTAMOL'ÜN ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRILMALI ÇALIŞMA 
Bünyami Özoğul1, Zekai Halıcı2, Elif Çadırcı3, Ergenekon Karagöz4, Zafer 
Bayraktutan5, Muhammed Yayla2, Erol Akpınar2, Sabri Selçuk Atamanalp1, 
Deniz Ünal6, Murat Karameşe7 
1Atatürk Üniversitesi, Genel Cerrahi AbD, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi, Farmakoloji AbD, Erzurum 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Enfeksiyon Hastalıkları, Ankara 
5Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya AbD, Erzurum 
6Atatürk Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Erzurum 
7Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AbD, Erzurum 

GİRİŞ VE AMAÇ: Mevcut çalışma sıçanların çekal ligasyon ve delinmeye 
bağlı (CLP-indüklenmiş) sepsis modelinde Salbutamolün farklı dozlarda 
farklı uygulama yollarının (oral ve nebülizatör) etkilerini karşılaştırmalı in-
celenmesi amaçlamıştır. Bu amaç için septik sıçanlarda Salbutamol uygu-
lamasından sonra serum sitokin seviyeleri, doku oksidan-antioksidan para-
metre ölçümleri ve histopatolojik analizler yapılmıştır. 

YÖNTEM: Sıçanlar 8 gruba ayrılmıştır; 1) Sağlıklı, 2) Sağlıklı+4 mg/kg oral 
Salbutamol, 3) Sağlıklı + 6 dakika 2mg/L nebulizer Salbutamol, 4) CLP, 5) 
CLP 2 mg/kg oral Salbutamol, 6) CLP 4 mg/kg oral Salbutamol, 7) CLP 3 
dakika 2mg/L nebulizer Salbutamol, 8) CLP 6 dakika 2mg/L nebulizer Sal-
butamol. Sepsis modeli oluşturulduktan 16 saat sonra biyokimyasal ve pa-
tolojik çalışmalar için kan ve akciğer örnekleri alınmak üzere yüksek doz 
anestezik madde ile (tiyopental sodyum, 50mg/kg) sakrifiye edilmiştir. 

BULGULAR: CLP ile indüklenmiş sepsis serum sitokin seviyelerini (TNF-α, 
IL-1β, IL-6) istatistiksel olarak anlamlı şekilde yükseltmiş, oksidatif stres 
parametrelerini (8-Isoprosraglandin F2α) artırmış, antioksidan parametre-
leri (SOD, GSH) ise azaltmıştır. 4 mg/kg oral Salbutamol dozu akciğerleri 
bütün bu parametrelerin hasarından korumuştur. Nebülizer Salbutamol de 
koruyucu olmuştur ama oral uygulama kadar etkili olmamıştır. 
Histopatolojik sonuçlarda düşük ve yüksek doz oral Salbutamol uygulama-
sında nebülizer Salbutamol uygulamasına göre inflamatuar hücre infiltras-

yonundaki azalma belirlenmiştir. Genel olarak ratların akciğerindeki histo-
patolojik hasara baktığımızda vasküler konjesyon ve az miktarda alveolar 
hücre hasarı görülmüş ancak düşük ve yüksek doz nebülizer Salbutamol ve 
oral Salbutamol uygulamasında bu değişimler çok az bir alanda olmuştur ve 
CLP grubundaki gibi yaygın olmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma, oral salbutamolün CLP-indüklenmiş 
sepsis ve ilişkili akciğer hasarı üzerine koruyucu etkinliğe sahip olduğunu ilk 
defa göstermiştir. Oral Salbutamol'ün yan etkilerine rağmen, acil durumlar-
da septik koşullar sırasında sistemik etkinliği nedeniyle oral uygulama için 
dikkate alınmalıdır sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: SALBUTAMOL, SEPSİS, SİTOKİN, NEBÜLİZER, 
ORAL 
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P-035 
SIÇAN İNCE BAĞIRSAK EPİTEL HÜCRE KÜLTÜRÜNDE İNFLAMASYON 
MODELİ 
Ayşe Erol1, Sibel Tiryaki2, Orkan Ergün2 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: İnflamatuar bağırsak hastalıkları, nekrotizan enterokolit 
gibi hastalıklarda inflamatuar kaskadın tetiklenmesi ile salıverilen sitokinler, 
kemokinler, nitrik oksit vb mediatörler sistemik immün yanıtı uyarmakta, 
mukozal inflamasyon ve dokuda ödeme, sonuçta enterosit hasarına ve epi-
tel bütünlüğünün bozulmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada sıçan ince ba-
ğırsak epitel hücre kültüründe inflamatuar kaskadı tetiklemek üzere farklı 
mediatörler kullanılarak oluşturulan modelin fonksiyonel etkisinin migras-
yon ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Sıçan ince bağırsak epitel hücrelerinden oluşan IEC-6 hattı 
(DSMZ no: ACC 111) uygun medium kullanılarak çoğaltıldı. Tripsin EDTA ile 
kaldırılan flasklardan alınan hücreler 6 kuyulu plaklara 500000 hücre/kuyu 
olacak şekilde ekildi. 24 saat sonra konfluent olan kuyulara serum içerme-
yen medium konarak 12 saat daha inkübe edildi. Ardından her kuyunun 
merkezinde pipet ucuyla hücre tabakası sıyrılarak yara oluşturuldu. Yaralar 
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ve 24. saatlerde fotoğraflandı. Kontrol, lipopolisakka-
rid (LPS, 50 µg/ml) ve sitomiks (TNFα 10ng/ml + IL-1β 1ng/ml + IFNγ 
100ng/ml) olmak üzere 3 grup çalışıldı. Yaraların kapanma derecesi fotoğ-
raflardaki boşluğun Image J yazılımı ile hesaplanmasıyla değerlendirildi. 

BULGULAR: Kontrolle karşılaştırıldığında LPS ve sitomiks gruplarında mig-
rasyonun gerilediği görüldü. Özellikle 12. ve 24.saatte bu gerilemenin ista-
tistiksel anlamlılık taşıdığı saptandı (p <0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: İnflamasyon kaskadını harekete geçiren lipopoli-
sakkarid ve kaskadın harekete geçmesiyle ortaya çıkan sitokinlere maruz 
bırakılan sıçan ince bağırsak epitel hücrelerinde maruziyet ile doğru orantılı 
olarak hasarın oluştuğu fonksiyonel açıdan migrasyonun gerilemesiyle gös-
terilmiştir. Migrasyonda rolü olan enzimlerin (fokal adezyon kinaz enzimi 
gibi) ekspresyon durumunun incelenmesi devam etmektedir. 
Not: Bu çalışma Ege Universitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2012-TIP-053 

nolu proje tarafından desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: İNFLAMASYON, İNCE BAĞIRSAK EPİTEL HÜCRE-
Sİ, LİPOPOLİSAKKARİD, TNF, IL-1 BETA, IFN GAMMA 
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P-036 
DİMETİLSULFOKSİD'İN ANTİENFLAMATUVAR ARAŞTIRMALARDA 
ÇÖZÜCÜ OLARAK KULLANILMASI 
Süleyman Aydın, Ayça Çakmak 
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, Eskişehir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Dimetilsulfoksid (DMSO), basit bir moleküldür ve osteo-
artrit sistit, ülseratif kolit, diabetik ülserasyonlar, lupus, Raynauid's send-
romu gibi klinik kullanımlarının yanısıra farmakolojik, fizyolojik ve molekü-
ler biyolojik araştırmalarda test maddesi çözücüsü olarak kullanılmaktadır. 
Kansere karşı kemopreventif etkisi ve klinik kullanımdaki terapötik etkisi 
üzerinde farklı görüşler vardır ve DMSO kullanımının yeterli terapötik etki 
göstermediği bildirilmektedir. Suda çözünmeyen bileşiklerin preklinik de-
neylerde test edilmesinde bir çözücü olarak DMSO sıkça kullanılmaktadır 
ancak etkisiz olduğu varsayılan DMSO'nun doku ve hücreler üzerinde çeşitli 
etkilerinin var olduğu bildirilmiştir. DMSO'nun deneyleri etkileme potansiyeli 
nedeniye lipofilik özellikte test maddelerinin araştırılmasında ayçiçek yağı 
gibi farklı alternatifler kullanılmaktadır. Karvakrol lipofilik, düşük molekül 
ağırlıklı moleküldür ve araştırmalarda karvakrolün çözücüsü olarak birden 
fazla maddenin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada çözücü olarak kul-
lanılan çiçek yağı ile DMSO'nun karvakrol'un antienflamatuvar etkisi araştı-
rılmıştır. 

YÖNTEM: Balb/c albino farelere intraplantar %1'lik formalin (20mikroL) 
enjeksiyonu ile pençe ödemi oluşturulmuş, diğer pençeye kontrol amacıyla 
%0,9 NaCl uygulanmıştır. Test maddesi olarak karvakrol (100mg/kg, i.p), 
çözücü olarak çiçek yağı ve DMSO kullanılmıştır. Çiçek yağında çözünmüş 
karvakrol (karv.cy) ve DMSOda çözünmüş karvakrol (karv.dmso) etkisi, 
intraplantar formalin uygulanmasından 45. ve 90. Dakikalarda pletismo-
metreyle ölçülerek aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır: [ %ödem = (test 
– kontrol)/ kontrol * 100 ] 

BULGULAR: Formalin pençe ödemi testinde karv.cy ile karv.dmso etkisinin 
anlamlı olarak hem 45. hem 90. dakikalarda farklı olduğu bulunmuştur. Bu 
çalışmada çözücü olarak kullanımı karşılaştırılan ayçiçek yağı ve DMSO 'ya 
ait sonuçların yanısıra, karvakrolün kuvvetli bir antienflamatuvar etkiye sa-
hip kimyasal madde olduğu ve antienflamatuvar etkisinin 90.dakikada kuv-

vetlenerek devam ettiği gösterilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Karvakrolün analjezik etkisinin test edildiği daha 
önceki çalışmalarımızda, çiçek yağının deney sonuçları üzerinde aljezik etki-
li olduğu, DMSO ile arasında önemli farklılıklar bulunduğu daha önce bildi-
rilmiştir. Çiçek yağı ile DMSO karşılaştırıldığında analjezik ve antienflama-
tuvar testlerde Çiçek yağının etkisiz olmadığı, daha iyi bir çözücü bulunun-
caya dek DMSO'nun tercih edilebilir, olanak var ise 1:1 oranında fizyolojik 
çözeltilerle sulandırılarak kullanımının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ENFLAMASYON, KARVAKROL, DMSO, AYÇİÇEK 
YAĞI, ÇÖZÜCÜ 
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P-037 
VARFARİN KULLANAN TÜRK HASTALARDA CYP2C9, VKORC1 VE 
FAKTÖR VII GENETİK POLİMORFİZMLERİNİN VE HASTA KARAKTE-
RİSTİKLERİNİN VARFARİN DOZ İHTİYACINA OLAN ETKİLERİ 
Engin Yıldırım1, Kevser Erol1, Alparslan Birdane2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Farmakoloji AbD Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji AbD Eskişehir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yetişkin Türk popülasyonunda Sitokrom p450, vitamin K 
epoksid redüktaz (VKORC1) ve faktör VII genotiplerinin ve yaş, vücut kitle 
indeksi (VKI), uluslararası normalizasyon oranı (INR) ve diğer bireysel has-
ta özelliklerinin varfarin doz ihtiyacına olan etkilerinin belirlenmesi. 

YÖNTEM: 101 Türk hastadan kan örnekleri toplandı. CYP2C9*2 ve *3, 
VKORC1 -1639 G>A ve factor VII 401 G>T polymorfizmlerinin genetik ana-
lizleri yapıldı. Yaş,VKI, INR değerleri ve de diğer bireysel hasta karakteris-
tikleri ayrıca kaydedildi. 

BULGULAR: Ortalama varfarin dozu CYP2C9*1/*1 genotipli hastalarda 
CYP2C9*2/*2 ve CYP2C9*1/*3 genotipi olan hastalara göre anlamlı dere-
cede yüksek bulundu (p<0.05). VKORC1 -1639 G>A polimorfizmi ile ilgili 
olarak yabanıl tip olan gurupta günlük varfarin doz ihtiyacı heterozigot 
gruptan anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Faktör VII 401 G>T 
polimorfizminde GG genotip olan hastalarda günlük varfarin doz ihtiyacı TT 
gentotipinde olan hastalardan anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). 
Yaş, VKI ve INR değerlerinin varfarin dozu ile anlamlı bir ilişkisi bulunmadı 
(p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: CYP2C9, VKORC1 ve faktör VII polimorfizmleri 
günlük varfarin doz ihtiyacını kısmen etkilerken yaş, VKI ve INR etkileme-
miştir. Bununla birlikte çalışmamızı doğrulamak için daha büyük sayıda 
hastada ve farklı genetik lokusları içeren vaka-kontrol çalışmaları gereklidir. 
**Bu proje EskişehirOsmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Komisyonu tarafından desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: VARFARİN,CYP2C9, VKORC1, FAKTÖR VII, POLİ-
MORFİZM, FARMAKOGENETİK 
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P-038 
RHO-KİNAZ GEN POLİMORFİZMLERİ İLE PRİMER AÇIK AÇILI GLO-
KOM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 
Abdullah Tuncay Demiryürek1, Şeniz Demiryürek2, Seydi Okumuş3, İbrahim 
Bozgeyik4, Serdar Öztuzcu4, Erol Coşkun3, Emrah Mat5, Ela Durucu5, Meh-
met Gürkan Tatar3, İbrahim Erbağcı3, Bülent Gürler3 
1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AbD, Gaziantep 
4Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AbD, Gaziantep 
5Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Glokom, görme alanlarının kaybı ile karakterize progresif 
optik nöropatidir ve tedavi edilmezse körlüğe yol açabilir. Primer açık açılı 
glokom hastalığın en yaygın şeklidir ve aköz hümör drenajının patolojik ola-
rak artan direnci sonucu göz içi basıncı yükselmiştir. Artan intraoküler ba-
sınç retinal iskemi ve nöronal hücre hasarına yol açar. Primer açık açılı glo-
komda genetik faktörlerin katkısın bilinmesine karşın hastalığının patofizyo-
lojisi tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, Türk toplumunda Rho-
kinaz (ROCK) gen polimorfizmleri ile primer açık açılı glokom arasındaki 
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalaması 52.3±8.5 olan 179 primer açık açılı 
glokom hastası ile benzer yaş (50.8±11.1) ve cinsiyetteki 182 glokomu ol-
mayan sağlıklı birey kontrol grubu olarak alınmıştır. Periferik lökositlerden 
genomik DNA izole edilmiş ve ROCK1 (rs35996865) ve ROCK2 [rs2290156, 
rs965665, rs10178332, rs2230774 (Thr431Asn), rs2230774 (Thr431Ser), 
rs6755196, ve rs726843] genlerinin polimorfizmleri BioMark HD (Fluidigm, 
South San Francisco, CA, USA) dinamik array sistemi kullanılarak real-time 
PCR ile belirlenmiştir. Genotip ve allel frekansları ki-kare veya Fisher’in ke-
sin ki-kare testi ile değerlendirilmiş, SHEsis programı kullanılarak haplotip 
analizi yapılmıştır. 

BULGULAR: Glokom grubunda ortalama intraoküler basınç 28.4 ± 6.5 mm 
Hg (minimum 22 ve maksimum 60 mm Hg) idi ve kontrol grubuna göre 
(13.6±3.4 mm Hg) anlamlı olarak yüksekti (P<0.0001). Glokomlu hastalar-
la kontrol grubu karşılaştırıldığında ne genotip ne de allel dağılımında çalışı-

lan polimorfizmlerde anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ayrıca haplotip analizinde 
de anlamlılık saptanmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma, primer açık açılı glokomda Rho-kinaz 
gen polimorfizmleri ile olan ilişkisini inceleyen ilk çalışmadır. Sonuçlarımız 
Türk toplumunda primer açık açılı glokom ile çalışılan ROCK1 ve ROCK2 gen 
polimorfizmleri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını ortaya koymak-
tadır. 

ANAHTAR KELİMELER: HAPLOTİP ANALİZİ, POLİMORFİZM, PRİMER AÇIK 
AÇILI GLOKOM, ROCK1, ROCK2 
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P-039 
RHO PROTEİNLERİ GEN POLİMORFİZMLERİ İLE PRİMER AÇIK AÇILI 
GLOKOM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 
Ahmet Saracaloğlu1, Şeniz Demiryürek2, Seydi Okumuş3, İbrahim Bozge-
yik4, Serdar Öztuzcu4, Erol Coşkun3, İbrahim Erbağcı3, Bülent Gürler3, Ab-
dullah Tuncay Demiryürek1 
1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AbD, Gaziantep 
4Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AbD, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Primer açık açılı glokom, optik sinirin progresif olarak 

hasara uğraması ile körlüğe neden olan kronik bir hastalıktır. Gözde bulu-
nan ön kamara sıvısının akımına karşı direnç oluşmaktadır. Primer açık açılı 
glokom multifaktöryel bir hastalık olarak düşünülmektedir; fakat hastalığı-
nın patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. RhoA protein ekspresyonu-
nun glokomlu hastaların optik sinir ucunda anlamlı olarak arttığı bildirilmiş-
tir; fakat glokomda Rho proteinlerinin gen polimorfizmlerinin rolü ile ilişkili 
araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Türk toplumunda Rho proteinle-
ri gen polimorfizmleri ile primer açık açılı glokom arasındaki ilişkinin araştı-
rılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalaması 51.8±8.4 olan 179 primer açık açılı 

glokom hastası ile benzer yaş (51.5±11.3) ve cinsiyetteki 182 glokomu ol-
mayan sağlıklı birey kontrol grubu olarak alınmıştır. Periferik lökositlerden 
genomik DNA izole edilmiş ve RhoA (rs6784820, rs974495), RhoB 
(rs62121967), RhoC (rs11102522) ve RhoD (rs61891303) genlerinin poli-
morfizmleri BioMark HD (Fluidigm, South San Francisco, CA, USA) dinamik 
array sistemi kullanılarak real-time PCR ile belirlenmiştir. Genotip ve allel 
frekansları ki-kare veya Fisher’in kesin ki-kare testi ile değerlendirilmiş, 
SHEsis programı kullanılarak haplotip analizi yapılmıştır 

BULGULAR: Glokom grubunda ortalama intraoküler basınç 28.7 ± 6.6 mm 
Hg olarak ölçüldü ve kontrol grubuna (13.5±3.4 mm Hg) göre anlamlı ola-
rak yüksekti (P<0.0001). Glokomlu hastalarda RhoA geni rs974495 poli-
morfizmi için genotip dağılımı C/C: %53.9, C/T: %34.8 ve T/T: %11.2 ola-
rak bulunmuştur. Bu dağılımlar kontrol grubuyla (C/C: %52.2, C/T: %45.6 

ve T/T: %2.2) karşılaştırıldığında T/T genotipi ile ilgili anlamlı bir ilişki sap-
tanmıştır (P=0.0021). T/T genotipinin bulunması glokom riskini 4.9 kat art-
tırmaktadır. Allel dağılımında ise anlamlı farklılık bulunmamıştır. rs6784820 
ve rs974495 polimorfizmlerine dayanılarak yapılan haplotip analizinde de 
anlamlılık belirlenmemiştir. Çalışılan diğer polimorfizmlerde ise anlamlı bir 
ilişki saptanmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma, glokomda Rho proteinleri gen poli-
morfizminin ilişkisini inceleyen ilk çalışmadır. Sonuçlarımız Türk toplumun-
da primer açık açılı glokom ile RhoA geni rs974495 polimorfizmi arasında 
anlamlı ilişkinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla T/T genotipi-
ne sahip olmak primer açık açılı glokom için bir risk faktörü olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: HAPLOTİP ANALİZİ, POLİMORFİZM, PRİMER AÇIK 

AÇILI GLOKOM, RHO PROTEİNLERİ, RHOA 
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P-040 
MİYOKARD İNFARKTÜSÜ İLE RHO-KİNAZ 2 GENİ THR431ASN PO-
LİMORFİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 
Abdullah Tuncay Demiryürek1, Şeniz Demiryürek2, Mehmet Akıl2, Serdar 
Öztuzcu3, Beyhan Cengiz2, Cahit Bağcı2, Vedat Davutoğlu4 
1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AbD, Gaziantep 
4Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AbD, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Miyokard infarktüsü (Mİ), ciddi morbidite ve mortalite ile 
seyreden, genellikle aterosklerozun eşlik ettiği yaygın bir hastalıktır. Mİ, 
ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olması, genellikle toplumun üretken yaş 
gurubunda sık görülmesi, akut dönem sonrası komplikasyonlara bağlı ola-
rak ciddi sorunlara yol açması gibi nedenlerle önemli bir toplum sağlığı so-
runudur. Rho/Rho-kinaz yolağının başlıca vasküler düz kas kasılması, hücre 
büyümesi, adezyonu, migrasyonu, motilitesi, gen ekspresyonu ve apoptoza 
katılarak kardiyovasküler sistemin fizyoloji ve patofizyolojisinde önemli rol 
oynadığı bilinmektedir. Rho-kinaz inhibitörlerinin in vivo deneysel çalışma-
larda miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarına karşı koruyucu olduğu gös-
terilmiştir. Bu araştırmada, Türk toplumunda Rho-kinaz 2 (ROCK2) geni 
Thr431Asn polimorfizmi ile Mİ arasındaki muhtemel ilişkiyi araştırmak 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalaması 57.6±12.1 olan 150 Mİ hastası (117 
erkek, 33 bayan) ile benzer yaş (56.1±11.9) ve cinsiyetteki (98 erkek, 52 
bayan) 150 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alınmıştır. Periferik lökosit-
lerden genomik DNA izole edilmiş ve ROCK2 geni Thr431Asn (ekzon 10) 
polimorfizmi Rotor-gene Q (QIAGEN) cihazı kullanılarak real-time PCR ile 
belirlenmiştir. Genotip ve allel frekansları ki-kare testi ile değerlendirilmiş-
tir. 

BULGULAR: Hastalarda Thr431Asn polimorfizmi için genotip dağılımı sıra-
sıyla Thr/Thr için %31.3, Thr/Asn için %48.7, Asn/Asn için %20.0 olarak 
bulunmuştur. Bu dağılımlar kontrol grubuyla (Thr/Thr için %30.7, Thr/Asn 
için %45.3, Asn/Asn için %24.0) karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki sap-
tanmamıştır. Ayrıca allel frekansları arasında da anlamlı ilişki bulunmamak-

tadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma ROCK2 geni Thr431Asn polimorfizmi 
ile Mİ arasındaki ilişkinin araştırıldığı literatürdeki ilk çalışmadır ve sonuçlar, 
bu polimorfizm ile Mİ arasında herhangi bir anlamlı ilişkinin bulunmadığını 
ortaya koymaktadır. 
Bu çalışma, Gaziantep Üniversitesi tarafından TF.10.25 no’lu proje ile des-
teklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: MİYOKARD İNFARKTÜSÜ, POLİMORFİZM, RHO-
KİNAZ, ROCK2 GENİ 
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P-041 
ALZHEİMER HASTALARINDA İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ 
1(IGF-1) RESEPTÖRÜ GENOTİP VE ALEL SIKLIKLARININ İNCELEN-
MESİ 
Selim Kortunay1, Melek Tunç Ata2, Çağatay Hilmi Öncel3, Şeyma Özkan2, 
Yüksel Sandıkçı4, Sebahat Turgut2 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD,Denizli. 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Fizyoloji AbD,Denizli. 
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AbD,Denizli. 
4Denizli Devlet Hastanesi Nöroloji Departmanı, Denizli. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yaşlanma ve nörodejeneratif hastalık süreçlerinde oksi-
datif stresin hücrelerin apoptoza girmelerine nasıl yol açtığı konusu güncel-
liğini korumaya devam etmektedir. Daha önceki çalışmalar, insülin benzeri 
büyüme faktörü 1 (IGF-1) ’in Alzheimer hastalığı (AH) patogenezindeki ro-
lünü ortaya koymuştur. Burada IGF-1, oksidatif strese olan nöronal duyarlı-
lığı azaltarak nöronları korumaktadır. IGF-1 reseptör (IGF-1R) polimorfizm-
leri, serebral ve sistemik IGF-1 seviyelerini değiştirerek reseptör fonksiyon-
larını etkileyebilir. Bu çalışmadaki amacımız toplumumuzda IGF-1R gen po-
limorfizminin prevalansını ve Alzheimer Hastalığı ile olan olası ilişkisini ince-
lemekti. 

YÖNTEM: Tanısı klinik bulgu ve testlere dayanılarak konulan ve nöroloji 
polikliniğinde takip edilen AH olgularından (n=100) ve kontrol (progresif 
nörolojik hastalık öyküsü olmayan, baş ağrısı gibi basit yakınmaları 
olan)grubundan (n=89) kan örnekleri toplandı (Daha önceki çalışmalarda 
kullanılan hasta grubuna benzer demografik özeliklere sahip havuzlanmış 
DNA örnekleri de çalışmaya alındı). Lökositlerden DNA izolasyonu yapıldı. 
IGF-1R genini, PCR ve RFLP yardımıyla genotiplendi. Genotip ve alel fre-
kanslarının karşılaştırılmasında Fisher exact test kullanıldı. P<0.05 anlamlı 
olarak kabul edildi. 

BULGULAR: Hasta grubunda (dbSNP;rs2229765 numaralı SNP'ye ait) ge-
notip sıklıkları AA, AG ve GG için sırasıyla % 35 (Güven aralığı (GA) = 29-
40), % 27 (GA = 22-31) ve % 38 (GA = 32-43) idi. A ve G için alel fre-
kansları sırasıyla % 48.5 (GA = 0,41-0,55) ve % 51.5 (GA = 0.44-0.58) 
olarak saptandı. Kontrol grubunda ise AA, AG ve GG için sırasıyla için sıra-

sıyla % 31 (GA) = 26-35), % 34 (GA = 28-39) ve % 35 (GA= 30-39 ) idi. 
A ve G alel frekansları ise sırasıyla % 48 (GA = 0.40-0.55) ve % 52 (GA = 
0.44-0.59) olarak saptandı. Genotip ve alel frekansları bakımından iki grup 
arasında anlamlı farklılık bulunamadı (P>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmaya göre IGF-1R alelleri ve genotipleri Alz-
heimer Hastalığı’nın patogenezinde önemli rol oynamaz. Ancak IGF-1R ile 
ilgili bir etkileşmeyi –eğer varsa-ortaya koyabilmek için daha geniş bir has-
ta grubuna gereksinim vardır. Çalışmamız toplumumuzda IGF-1R alel ve 
genotip frekanslarının belirlenmesi bakımından önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ALZHEİMER HASTALIĞI, İNSÜLİN BENZERİ BÜ-
YÜME FAKTÖRÜ, İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ RESEPTÖRÜ GENE-
TİK POLİMORFİZMİ 
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P-042 
VENLAFAKSİN TEDAVİSİ ALAN MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA 
ABCB1 C3435T VE G2677T/A POLİMORFİZMLERİNİN VENLAFAKSİ-
NE VERİLEN KLİNİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLEN-
DİRİLMESİ 
Gül Özbey1, Feryal Çam Çelikel2, Birgül Elbozan Cumurcu3, Derya Kan4, 
Berna Yücel5, Ekrem Hasbek2, Ferda Perçin4, Cüneyt Güzey6, Canan Uluoğ-
lu7 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AbD 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AbD 
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik AbD 
5İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
6Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim AbD 
7Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ:  Venlafaksin, major depresyon tedavisinde yaygın olarak 
kullanılan bir serotonin-noradrenalin gerialım inhibitörüdür. P-glikoprotein, 
polimorfizm gösteren ABCB1 geni tarafından kodlanan ve substratı olan 
moleküllerin kan-beyin bariyerinden geçişini değiştirebilen ATP bağımlı 
transmembranal efluks proteinidir. İn vitro ve in vivo çalışmalarda venla-
faksinin p-glikoproteinin substratı olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı, ABCB1 C3435T ve G2677T/A polimorfizmlerinin venlafaksine verilen 
klinik yanıt ile ilişkili olup olmadığını değerlendirmektir. 

YÖNTEM:  Çalışmaya major depresyon tanısı almış (DSM-IV) 52 hasta da-
hil edildi. Venlafaksine verilen terapötik yanıt tedaviye başlamadan önce, 
1., 2., 4. ve 6. haftalarda HAMD-17 (Hamilton depresyon ölçeği) ile, yan 
etkiler ise 1., 2. ve 6. haftalarda sorgulanarak değerlendirildi. Genotipleme 
için alınan venöz kan örneklerinde PCR/RFLP yöntemi ile ABCB1 C3435T, 
G2677T/A polimorfizm analizleri yapıldı. İstatistiksel analiz olarak repeated 
measures analysis of variance ve Fisher’in kesin ki-kare testleri kullanıldı. 
Çalışma için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kuru-
lu’ndan izin alındı.  

BULGULAR:  Venlafaksin tedavisi alan hastaların 1., 2., 4. ve 6. haftalar-
daki HAMD-17 değerleri C3435T ve G2677T/A genotiplerine göre karşılaştı-

rıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0.547, 
p=0.336). Çalışma boyunca yan etkiler C3435T ve G2677T/A genotiplerine 
göre karşılaştırıldığında ise C3435T için TT ve G2777T/A için TT/TA genotip-
lerini taşıyan bireylerin diyare (her iki polimorfizm için p=0,026) ve akatizi 
(C3435T için p=0.003, G2677T/A için p=0.029) yan etkilerini daha sık bil-
dirdikleri görülmüştür (Tablo 1).  

TARTIŞMA VE SONUÇ:  Bulgularımız göstermektedir ki, ABCB1 C3435T 
ve G2677T/A polimorfizmleri major depresyon hastalarında venlafaksine 
verilen terapötik yanıtı etkilememekte birlikte, diyare ve akatizi yan etkile-
rinin görülme sıklığını değiştirmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: VENLAFAKSİN, ABCB1, POLİMORFİZM, ETKİNLİK, 
YAN ETKİ 
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C3435T ve G2677T/A Polimorfizmlerine Göre Diyare ve Akatizi Yan 

Etkilerinin Görülme Sıklıkları 

 C3435T 
CC-CT 

genotipi 

C3435T 
TT  

genotipi 

G2677T/A 
GG-GT/A 
genotipi 

G2677T/A 
TT/TA 

genotipi 

Diyare yan etkisi 
bildirenler 

1 3 1 3 

Diyare yan etkisi 
bildirmeyenler 

40 8 40 8 

Akatizi yan etkisi 
bildirenler 

2 5 3 4 

Akatizi yan etkisi 
bildirmeyenler 

39 6 38 7 

İstatistiksel analiz olarak Fisher’in kesin ki-kare testi kullanılmıştır. 
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P-043 
PANTOPRAZOL METABOLİZMASINDA SİTOKROM P450 2C19 VE 
İLAÇ TRANSPORTERİ MDR1 GENETİK POLİMORFİZMLERİNİN ETKİ-
LERİ VE TEDAVİ YANITINDAKİ ÖNEMİ 
Ragıp Özgür Karaca1, Said Nuri Kalkışım1, İlhami Yüksel2, Akif Altınbaş2, 
Serta Kılınçalp2, Ümit Yaşar1, Atilla Bozkurt1, Melih Önder Babaoğlu1 
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğit. ve Araş. Hst., Gastroenteroloji Kliniği, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Pantoprazol pariyetal hücrelerde proton pompası enzimi-

ni inhibe ederek midede asit salgılanmasını azaltır. Pantoprazol büyük 
oranda CYP2C19 tarafından metabolize edilir ve MDR1 ilaç transporterinin 
substratıdır. CYP2C19 genindeki *2, *3, *17 ve MDR1 genindeki 1236C/T, 
3435C/T ve 2677G/T-A polimorfizmlerinin protein aktivitelerini ve ekspres-
yonlarını değiştirdiği bilinmektedir. Genetik polimorfizmlerin tedavi sonucu-
nu değiştirebilir. Bu çalışmanın amacı, CYP2C19 ve MDR1 genetik polimor-
fizmlerinin pantoprazol plazma konsantrasyonuna etkilerini ve bu etkilerin 
mide ülserinde tedavi yanıtı üzerindeki önemini araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmaya Helicobacter pylori (H.P.) pozitif gastrit tanısı konulan 
194 hasta katıldı. Plazma pantoprazol konsantrasyonunu ölçmek amacıyla 

hastalara tek doz 40 mg pantoprazol tablet verildi ve üçüncü saatte kan 
örneği alındı. Plazma pantoprazol konsantrasyonu HPLC kullanılarak ölçül-
dü. PCR-RFLP yöntemiyle genotipleme yapıldı. Tüm hastalara pantoprazol 
içeren rutin eradikasyon tedavisi uygulandı ve sekiz hafta sonra H.P. anti-
jeni ölçülerek H.P. eradikasyonu araştırıldı. Sonuçlar ki-kare ve ANOVA 
testleriyle değerlendirildi. 

BULGULAR: Kontrole gelen 105 hastanın 87’sinde H.P. antijeni negatif (-); 
18’inde H.P. antijeni pozitif (+) bulundu. H.P. (-) hastalarda plazma pan-
toprazol konsantrasyonu (ortalama±SEM) 1,9±0,15 µg/ml ve H.P. (+) has-
talarda 1,7±0,37 µg/ml olarak ölçüldü (p=0,45). Hasta gruplarındaki 
CYP2C19 *1, *2, *3 ve *17 alellerinin frekansı H.P. (-) hastalarda sırasıyla 
%66, %14, %1, %18; H.P. (+) hastalarda sırasıyla %64, %14, %0, %17 
olarak saptandı (p=0,79). Benzer şekilde, MDR1 3435C/T ve 2677G/T-A 
polimorfizmlerinin alel frekanslarının hasta grupları arasındaki dağılımında 
anlamlı bir fark yoktu (p=0,15 ve p=0,30). Tüm hastalar öngörülen meta-

bolizma hızlarına göre gruplandırıldığında, hızlı metabolizör (*1*1), çok hız-
lı metabolizör (*1*17 ve *17*17) ve yavaş metabolizör (*1*2, *1*3 ve 
*2*2) gruplarının plazma pantoprazol konsantrasyonları sırasıyla 
1,80±0,15; 1,39±0,15; 2,16±0,27 µg/ml olarak ölçüldü (p=0,04). ÇHM ile 
YM bireyler arasındaki fark anlamlı bulundu (p=0,03). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgulara göre, CYP2C19 genetik polimorfizm-
leri pantoprazol plazma konsantrasyonunu etkilemesine rağmen H.P. eradi-
kasyonunu değiştirmemektedir. MDR1 genetik polimorfizmleriyle pantopra-
zol plazma konsantrasyonunu veya H.P. eradikasyon oranları arasında ilişki 
bulunamadı.  
Bu çalışma “Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi” tarafından 
desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: CYP2C19, FARMAKOGENETİK, GENETİK POLİ-

MORFİZM, MDR1, PANTOPRAZOL 
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P-044 
BEHÇET HASTALARINDA CYP2C9 GENETİK POLİMORFİZM VE AKTİ-
VİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mustafa Göktaş1, Özgür Karaca2, Said Kalkışım2, Levent Kılıç3, Ali Akdoğan3, 
Melih Önder Babaoğlu2, Atilla Bozkurt2, Ümit Yaşar2 
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Behçet hastalığı (BH) tekrarlayan ağız-genital ülserler ve 

göz bulgularıyla seyreden sistemik bir vaskülittir. BH’nin etyopatogenezi 
tam olarak aydınlatılamamıştır. BH’ye eğilimde genetik komponentin yanı 
sıra çevresel faktörlerin de etkisi vardır. Yapılmış çalışmalarda otoimmün 
hastalıklar ile ilaç metabolizmasından sorumlu enzimlerin genetik polimor-
fizmleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Ancak bu konuda Behçet Hastala-
rında yapılmış az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile BH’de 
CYP2C9 polimorfizmi ve enzim aktivitesi değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM: 59 Behçet hastası ve herhangi bir sağlık problemi olmayan 86 
sağlıklı gönüllü bu çalışmaya alındı. DNA izolasyonu hastalardan alınan kan 
örneklerinden yapıldı. Genotipleme uygun primerler kullanılarak PCR-RFLP 

yöntemi ile gerçekleştirildi. PCR sonrası CYP2C9*3 için NsiI, CYP2C9*2 için 
AvaII restriksiyon enzimleri kullanıldı. Ağızdan tek doz 50 mg losartan alımı 
sonrası 8 saat boyunca toplanan idrarda losartan ve E-3174 düzeyinin HPLC 
metoduyla analizi yapıldı. CYP2C9 enzim aktivitesi losartan/E-3174 oranı ile 
değerlendirildi. Genotip frekanslarının karşılaştırılması ki-kare testiyle ya-
pıldı. Behçet hastaları ile sağlıklı gönüllülerdeki ilaç düzeyleri ve metabolik 
oranların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi 
kullanıldı. 

BULGULAR: Behçet hastaları ve sağlıklı gönüllüler arasında CYP2C9 alel ve 
genotip frekansları anlamlı farklılık göstermedi. Ayrıca Behçet hastalarında 
losartan / E-3174 metabolik oranı (ortalama±SEM) 1,6 ± 0,3 iken kontrol 
grubunda 1,1 ± 1,5 olduğu belirlendi. İstatistiksel olarak karşılaştırıldığında 
Behçet hastalarında losartan / E-3174 metabolik oranının ortalama %45 
arttığı gözlendi (p<0,001). CYP2C9 *1*1 genotipini taşıyan Behçet hastala-
rında losartan / E-3174 metabolik oranı 1,4 ± 0,3 iken sağlıklı kontrol gru-

bunda bu oranın 0,8 ± 0,5 olduğu bulundu (p=0,0001). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Behçet hastalarında yaptığımız bu çalışmada sağ-
lıklı bireylerle karşılaştırdığımızda CYP2C9 enzim aktivitesinin azalmış oldu-
ğunu gözlemledik. Enzim aktivitesindeki azalma hastaların kullandıkları kol-
şisin ile etkileşim sonucu ya da otoimmün hastalıklarda artmış olan infla-
matuar sitokinlerin enzim ekspresyonunu azaltmasından dolayı olabilir. 
Azalmış enzim aktivitesi ve genotip farklılıkları sonucunda reaktif oksijen 
bileşiklerinin metabolizmalarının azalması hastalığın etyopatolojisine katkı-
sının olabileceğini düşündürmektedir. 

Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 

desteklenmiştir (09.D06.101.005). 

ANAHTAR KELİMELER: BEHÇET HASTALIĞI, CYP2C9, FENOTİP, GENETİK 

POLİMORFİZM 
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Kronofarmakoloji 
05.11.2013, P-045/P-046 
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P-045 
P-GLİKOPROTEİN’İN TÜMÖRDEKİ RİTİMLERİNİN İN VİTRO İNCE-
LENMESİ 
Narin Öztürk1, Alper Okyar1, Bert Van Der Horst2, Francis Levi3 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AD Beyazıt-İstanbul 
2Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi, Genetik Departmanı, 3000 CA Rotter-
dam, Hollanda. 
3INSERM U776 “Biyolojik Ritimler ve Kanser Enstitüsü” Paul Brousse Hasta-
nesi, Villejuif, Fransa 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaçların farmakokinetiğinde önemli rol oynayan bir taşı-
yıcı olan P-glikoprotein (P-gp) birçok tümörde de eksprese olmakta ve anti-
kanser ilaçların bu hücrelerdeki birikimlerini azaltmaktadır. Tümördeki 
akümülasyonun azalması ilacın etkinliğini düşürmekte ve tedavide başarı-
sızlığa yol açabilmektedir. P-gp’nin ritminde meydana gelen 24 saatlik deği-
şiklikler, tümörlerin kemoterapötik ajanlara karşı duyarlılık farklılıklarını 
açıklamaya yardımcı olabilir. 

YÖNTEM: Orijinal Glasgow osteosarkom (GOS) hücreleri, bir saat geni olan 
period (Per2) promotörünün kontrolü altında lusiferaz bildirici geninin ka-
rarlı girişimi ile modifiye edilerek Per2::luc GOS hücreleri elde edildi. Uygun 
koşullarda kültüre edilen hücreler deksametazon uygulanarak senkronize 
edildi. Senkronizasyonun başlangıcı, sirkadyan zaman 0 (CT0) olarak kabul 
edildi. Senkronizasyonun bitiminde, deksametazon içeren medyum, 0,1 mM 
lusiferinli kültür medyumu ile değiştirildi. Per2 gen ekspresyonunu yansıtan 
biyoluminesans profilleri, 96 saat boyunca kayıt edildi. Diğer taraftan senk-
ronize edilmiş Per2::luc GOS hücrelerinde, P-gp izoformları olan abcb1a ve 
abcb1b’nin 48 saat içerisindeki mRNA ekspresyonları qRT-PCR ile tespit 
edildi. Elde edilen gen ekspresyon profillerinin ritmik olup-olmadığı cosinor 
analizi ve tek yönlü ANOVA ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Dekzametazon ile senkronize edilen hücrelerde 96 saat bo-
yunca biyoluminesans profilleri ölçülen Per2 geninin 28 saatlik bir periyotla 
osilasyon yaptığı ve bu osilasyonun ritmik olduğu görüldü (cosinor, 
p<0,0001). Per2::luc GOS hücrelerinde, abcb1a /abcb1b için herhangi bir 
ritim tespit edilmedi (cosinor, p= 0,53 and p= 0,48). Ek olarak, abcb1a 
/abcb1b mRNA ekspresyonlarında 24 saat içerisinde meydana gelen farklı-

lıklar istatistiki olarak anlamlı bulunmadı (ANOVA, abcb1a için, p= 0,32; 
abcb1b için p= 0,402). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Senkronize edilmiş proliferatif Per2::luc GOS hüc-
relerinde Per2 geninin 28 saatlik bir periyot ile ritim göstermesine rağmen, 
abcb1a ve abcb1b gen ekspresyonlarında herhangi bir ritim görülmemesi, 
kültürdeki hücrelerin sürekli proliferasyonundan kaynaklanabilir. Zira iyi 
farklılaşmış Caco2 hücrelerinde yapılan çalışmalarda, abcb1a ve abcb1b 
gen ekspresyonlarının ritim gösterdiği bilinmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GLASGOW OSTEOSARKOMU, P-GLİKOPROTEİN, 
PERİOD 2 (PER2), SİRKADİYAN RİTİM, BİYOLUMİNESANS 



196 

 

P-046 
TALİNOLOL VE VİNBLASTİN ARASINDA ZAMANA BAĞIMLI ETKİ-
LEŞME FARKLILIĞININ İN VİVO İNCELENMESİ 
Dilek Öztürk, Zeliha Pala Kara, Alper Okyar 
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaçların farmakokinetiğinde önemli bir görev üstlenen 
ATP bağımlı taşıyıcı P-glikoprotein aktivitesinin gün içinde değişimi ilaç far-
makokinetiğini etkileyebilir. Bu çalışmada saf P-gp substratı talinololün kro-
nofarmakokinetiği, P-gp inhibitörü vinblastin varlığında ve yokluğunda Wis-
tar soyu ve ad libitum beslenen erkek sıçanlar üzerinde araştırılmış ve uy-
gulama zamanının ilaç farmakokinetiğinde oluşturacağı değişimler incelen-
miştir. 

YÖNTEM: Deney hayvanları 12 saat aydınlık-12 saat karanlık rejimi (LD, 
12:12) uygulanan odada tutuldu. Talinolol 5 mg/kg (i.v.) sıçanlara ışık ve-
rilmesini takip eden 1. saat (Zeitgeber Time, ZT1) ve ışıkların kapatılmasını 
takip eden 1. saatte (ZT13) tek başına ve vinblastin 0,1 mg/kg (i.v.) ile bir-
likte kuyruk veninden uygulandı (n =3). Uygulamayı takiben 5., 15., 30. 
dakikalar ile 1, 2 ve 4. saatlerde kan örnekleri toplandı, plazmaları ayrıldı 
ve HPLC yöntemiyle talinolol plazma düzeyleri belirlendi. Plazma konsant-
rasyonu-zaman eğrisi altında kalan alan 0-4. saatler için (AUC0-4h) hesap-
landı. Elde edilen sonuçlar tek yönlü ANOVA ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Talinololün plazma düzeyleri bireyler arası farklılık göstermiş 
ve bu durum hesaplanan AUC değerlerine de yansımıştır. Talinololün plaz-
ma AUC0-4h değerleri, sıçanlarda ilaç gündüz uygulandığında (ZT1), gece 
uygulamaya göre (ZT13) daha fazla bulundu (gündüz 0,91 µg.saat/ml; ge-
ce 0,72 µg.saat/ml- artış %25). Talinolol, vinblastin ile uygulandığında tali-
nolol AUC0-8h değerleri gündüz (%39) ve gece (%25) artış gösterdi. Bul-
gular değerlendirildiğinde istatistiki bir anlamlılık tespit edilemedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu verilere göre, parenteral uygulanan talinololün 
gece vaktinde, yüksek P-gp aktivitesine bağlı olarak, daha hızlı bir şekilde 
elimine edildiği öne sürülebilir. Vinblastinin P-gp üzerindeki inhibe edici et-
kisinin gündüz vaktinde daha belirgin olduğu görülmektedir. Bu durum, 
vinblastinin enzim etkisiyle yıkılmasının gece daha fazla olduğunu düşün-
dürmektedir. Bu preliminer çalışmanın daha fazla deney hayvanı kullanıla-

rak devam ettirilmesi ile daha net ve çarpıcı sonuçların alınacağı değerlen-
dirilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: TALİNOLOL, VİNBLASTİN, KRONOFARMAKOKİNE-
TİK, P-GLİKOPROTEİN, ETKİLEŞME 
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Farmakoepidemiyoloji 
05.11.2013, P-047 / P-053 
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P-047 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA 
VE UYGULAMA HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN TIPTA UZMANLIK ÖĞREN-
CİSİ HEKİMLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ DAVRANIŞ-
LARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Belgin Alaşehirli1, Elif Oğuz2, Elif Orhan3, Abdullah Tuncay Demiryürek1 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, Gaziantep 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, Şanlıurfa 
3Gaziantep Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Akılcı olmayan ilaç kullanımı az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde daha ileri boyutlarda olmakla birlikte, tüm ülkelerin önemli 
sağlık sorunlarındandır. Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapmakta olan tıpta 
uzmanlık öğrencisi hekimlerin akılcı ilaç kullanımı ile ilgili davranışlarının 
değerlendirilmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Çalışmaya 81 tıpta uzmanlık öğrencisi hekim dahil edildi. Veriler 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şu-
besi’nin göndermiş olduğu anket formları ile toplandı. Bu formlarda hekim-
leri tanımlayıcı ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili tutumlarını belirleyici sorular 
bulunmaktaydı. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan hekimlerin %79’u 24-30 yaşlarındaydı ve 
%54.3’ünün mesleki tecrübesi 1-3 yıl arasında idi. Hekimlerin %61.7’si 
mezuniyet sonrası meslek içi eğitim toplantılarına katılmakla birlikte akılcı 
ilaç kullanımı konusunda eğitim alanların oranının % 37 olduğu ve büyük 
bir bölümünün (%80) bu eğitimi tıp fakültesinden aldığı görüldü. Hekimle-
rin sadece %30.9’u advers etki bildirimi yaptığını ve bildirim sayısının daha 
çok 1-2 ile sınırlı kaldığını belirtti. Hekimlerin %80.2’sinin, bilgi kaynakla-
rından faydalandıkları ve kaynak olarak en fazla vademekumu kullandıkları 
anlaşıldı. Çalışmaya katılan hekimlerin yarıdan fazlasının hastalar tarafın-
dan talep edilen ilaçları hastayı muayene etmeden reçete ettiği belirlendi. 
Hekimlerin anamnez bilgilerinden en çok sırası ile kullanılan başka ilaçları, 
gebeliği, kronik hastalıkları ve ilaç alerjisini dikkate aldıkları görüldü. He-
kimlere ilaçlar hakkındaki bilgi düzeyleri sorulduğunda genellikle iyi ya da 
orta düzeyde olduğunu belirttiler (Şekil 1). Hastalara ilaç hakkında her za-

man bilgi veren hekimlerin %22.2 gibi düşük bir oranda olduğu ve 
%43.3’ünün her zaman hastanın anlayıp anlamadığını kontrol ettiği görül-
dü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bütün bu sonuçlar değerlendirildiğinde çalışmaya 
katılan hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının ye-
terli düzeyde olmadığı görülmektedir. Hekimlerin genel tıp bilgi ve deneyimi 
yanında ilaç bilgisinin de yeterli ve güncel olması gerekmektedir. Bunun için 
tıp fakültesinde verilen eğitim gözden geçirilmeli ve klinik döneme geçildi-
ğinde uygulamalı farmakoloji eğitimi verilmelidir. Mezuniyet sonrasında da 
hekimlerin ilaç bilgisinin güncel tutulması için sürekli eğitime devam edil-
melidir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ, ANKET, HEKİM 
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Şekil 1. Hekimlerin ilaç bilgi düzeyleri 
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P-048 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA 
VE UYGULAMA HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN AKILCI 
İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİL-
MESİ 
Elif Oğuz1, Belgin Alaşehirli2, Abdullah Tuncay Demiryürek2 
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, Şanlıurfa 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaç isteminin alınması, ilaçların temini ve hastaya uygu-
lanması sırasında büyük sorumluluk üstlenmekte olan hemşireler akılcı ilaç 
kullanımının önemli bir öğesidirler. Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan hemşirele-
rin akılcı ilaç uygulamasına yönelik davranışlarının değerlendirilmesi amaç-
landı 

YÖNTEM: Çalışmaya dahil edilen 162 hemşireye Sağlık Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şubesi tarafından gönderil-
miş olan anket formları uygulandı. Bu formlarda hemşirelere ait tanımlayıcı 
bilgileri ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili davranışlarını belirleyen sorular bu-
lunmaktaydı. 

BULGULAR: Hemşirelerin %87.7’si kadın, %58’i 26-35 yaş grubunda ve 
%86.4’ü fakülte veya yüksekokul mezunuydu. Mesleki tecrübesi 4-10 yıl 
olanlar %49.4’tü ve %79’u serviste görevli idi. Hemşirelerin en fazla karşı-
laştıkları ilaç uygulama hataları sırası ile yanlış zamanda ilaç uygulaması, 
ilacın atlanması/uygulanmaması ve yanlış dozda uygulamaydı. Hemşirelerin 
ilaçlar hakkında bilgi edinmek için en fazla ilaç kaynak kitaplarına (%84) 
başvurduğu görüldü. İlaç bilgi düzeyleri sorulduğunda çok iyi cevabı en faz-
la kullanım amacı ve uygulama şekli için verildi (Şekil 1). Hemşirelerin 
%79’u kullanılmayan ilaçların eczaneye teslim edildiğini, %74.7’si serviste 
bulundurulan ilaçların saklama koşullarının standartlara uygun olduğunu ve 
%87’si servisteki ilaçların son kullanma tarihi takibinin yapıldığını belirtti. 
Hemşirelerin %84.6’sı hastayı her zaman kullandığı ilaçla ilgili bilgilendirdi-
ğini, % 66.7’si ilaç uygulamadan önce hastanın ilaç ve besin alerjisini sor-
guladığını bildirdi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmadan elde edilen veriler akılcı ilaç kulla-

nımının doğru ve etkin yapılmasında büyük sorumluluğu olan hemşirelerin 
bu konu ile ilgili bilgi ve davranışlarının yeterli düzeyde olmadığını göster-
mektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için hemşirelerin lisans eğitimi sürecinde 
klinik döneme geçildiğinde de farmakolji derslerine devam edilmesinin ve 
bunun yanında hizmet içi eğitim sürecinde ilaç bilgisine yönelik konferans 
ve seminerlere katılımlarının sağlanmasının faydalı olabileceğini düşünmek-
teyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ, ANKET, DAVRANIŞ, HEMŞİRE 
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Şekil 1. Hemşirelerin uygulamasını yapacakları ilaçlar hakkında bil-
gi düzeyleri 
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P-049 

Sunulmadı. 
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P-050 
TÜRKİYE’DE AİLE HEKİMLERİNCE YAZILAN REÇETELERİN ANTİBİ-
YOTİK İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ VE İLLERİN ANTİBİYOTİK 
BULUNAN REÇETE YÜZDELERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 
Fatma İşli, Ali Alkan, Cem Seçkin, Hakkı Gürsöz, Demet Çelik, Saim Ker-
man, Ayfer Şahin 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sık kullanılan ilaçlardan olan antibiyotiklerin akılcı olma-
yan kullanımına bağlı problemler, ülkemizde önemli sağlık sorunlarından 
biri haline gelmiştir. Antibiyotiklerin gereksiz yere, yetersiz süre ve dozda 
kullanımları; direnç gelişimine neden olmakta, bu da tedavide etkisizliğe ve 
ilave sağlık harcamalarına yol açabilmektedir. Hekimlerin yazdıkları reçete-
lerin içeriklerinin değerlendirilmesi, antibiyotik kullanımı konusunda durum 
tespiti yapılmasına, akılcı olmayan ilaç kullanım sorunlarını gidermeye yö-
nelik gerekli düzenlemelerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Araştır-
mada tüm Türkiye’de aile hekimlerince yazılan reçetelerin antibiyotik içerik-
lerinin incelenmesi ve illerin, antibiyotik bulunan reçete yüzdelerine göre 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin 2011 yılında Aile He-
kimliği Bilgi Sistemi(AHBS) aracılığıyla toplanan elektronik reçete verileri, 
Reçete Bilgi Sistemi aracılığıyla retrospektif olarak incelenmiştir. Ayrıca he-
kimlerin AHBS’de oluşturdukları tüm işlem kayıtları sistem aracılığıyla de-
ğerlendirilmiş, antibiyotik yazılan reçete sayısı bulunmuştur. Reçetelenen 
antibiyotiklerin; kalem/kutu/maliyet parametrelerinde sayı/TL ve yüzde da-
ğılımları tespit edilmiştir. İller, antibiyotik bulunan reçete yüzdelerine göre 
karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR: 2011 yılı içerisinde, AHBS aracılığıyla veri tabanına girilen 
229.077.787 toplam işlemin %56,73’üne(129.953.746) reçete oluşturuldu-
ğu görülmüş, bu reçetelerin %34,94’üne(45.400.799) antibiyotik yazıldığı 
tespit edilmiştir. Reçetelenme sıklıklarına göre ilaçların dağılımı incelendi-
ğinde, ilk sıralarda amoksisilin ve enzim inhibitörü, sefuroksim, sultamisilin 
ve klaritromisin olduğu dikkat çekmiştir. Antibiyotik bulunan reçete yüzde-
lerine göre iller karşılaştırıldığında ise %57,58 oranıyla Gaziantep ilk sıra-
dayken, Şanlıurfa (%51,78) ve Şırnak (%50,91)’ın bunu takip ettiği görül-

müştür. Listenin son sıralarında ise Rize(%25,02), Sinop(%25,01) ve Art-
vin(%21,14) bulunmaktadır. Reçetelerdeki toplam antibiyotik maliyetinin 
972.607.256,70 TL olduğu ve bunun tüm ilaç maliyetinin %14,14’ünü oluş-
turduğu saptanmıştır. Antibiyotiklerin maliyet sıralamasında ise ilk sıraları 
amoksisilin ve enzim inhibitörü, sefuroksim ve sefdinirin aldığı görülmüştür. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Reçetelerin ne kadarının antibiyotik içerdiği, Dün-

ya Sağlık Örgütü’nün Akılcı İlaç Kullanımı(AİK) açısından dikkate aldığı bir 
göstergedir. Türkiye genelinde reçetelerin %34,94’ünün antibiyotik içerdiği 
ve bu değerin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Hekimlerin antibiyotik 
reçete etme alışkanlıklarının sorgulanmasına duyulan ihtiyaç bu araştırma 
ile bir kez daha ortaya konulmuştur. Türkiye’de AİK konusunda yapılacak 
iyileştirme faaliyetlerinde iller arası farklılıkların nedenleri irdelenmeli ve 
değişik stratejilerin gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİBİYOTİKLER, AİLE HEKİMİ, REÇETE, REÇETE 
BİLGİ SİSTEMİ, AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
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P-051 
GAZİANTEP İLİNDEKİ AİLE HEKİMLERİNCE YAZILAN REÇETELERİN 
AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Fatma İşli1, Ali Alkan1, Demet Çelik1, Hakkı Gürsöz1, Saim Kerman1, Yasin 
Kındap1, Nurten Hamarat1, Fatma Şavur Ayhan1, Ahmet Akıcı2 
1T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ab.D, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımı(AİK) konusundaki tutum 
ve davranışlarının önemli göstergelerinden biri olan reçete içeriklerinin de-
ğerlendirilmesi, AİK’in geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yapılacak giri-
şimlerde yol göstericidir. AİK konusunda yerel düzeyde durum tespitinin 
yapılması, ülke bütününe dair çıkarımların oluşturulmasında katkı sağlaya-
caktır. Bu araştırmada Gaziantep aile hekimlerinin yazmış oldukları reçete-
lerin incelenerek, AİK ilkeleri bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Araştırmada, Gaziantep’teki aile hekimlerinin 2011 yılında Aile 
Hekimliği Bilgi Sistemi(AHBS) aracılığıyla toplanan elektronik reçete verileri 
Reçete Bilgi Sistemi aracılığıyla retrospektif olarak incelenmiştir. Ayrıca he-
kimlerin AHBS’de oluşturdukları tüm işlem kayıtları sistem aracılığıyla de-
ğerlendirilmiş, antibiyotik, analjezik ve tüm ilaç gruplarında parenteral 
formda ilaç yazılan reçete sayıları bulunmuştur. Reçetelenen ilaçların; ka-
lem/kutu/maliyet parametrelerinde sayı/TL ve yüzde dağılımları değerlendi-
rilmiştir. 

BULGULAR: AHBS aracılığıyla veri tabanına girilen 5.402.673 toplam işle-
min %56,25’üne(3.039.031) reçete oluşturulduğu, bunun %57,58’ine anti-
biyotik, %56,14’üne analjezik, %8,94’üne parenteral ilaç yazıldığı tespit 
edilmiştir. Reçete başına düşen(RBD) kalem sayısı 3,22 iken; RBD kutu sa-
yısı 3,41; RBD maliyet ise 40,61 TL olarak bulunmuştur. Sık reçetelenen 
ilaç gruplarının; “diğer soğuk algınlığı ilaçları”, “amoksisilin ve enzim inhibi-
törleri” ve “parasetamol” olduğu görülmüştür. Antibiyotikler arasında en 
sık(%25,14) “amoksisilin ve enzim inhibitörleri”nin reçetelendiği ve bu gru-
bun kutu ve maliyet bakımından da birinci sırayı koruduğu görülmüştür. 
Ağrı kesici olarak en sık “parasetamol”ün(%20,48) reçetelendiği, maliyet 
açısından değerlendirildiğinde ise “etodolak”ın(%13,7) ilk sırayı aldığı sap-
tanmıştır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Reçetelerin içerdiği aşırı antibiyotik, ağrı kesici ve 

parenteral ilaç sayıları, AİK ilkeleri açısından istenmeyen ve düzeltilmesi 
önerilen durumlardır. Reçetelerin bu ilaçları içerme yüzdeleri, AİK’in önemli 
göstergelerindendir. Bir başka çalışmamızda Türkiye genelinde reçetelerin 
%34,94’ünün antibiyotik, %43,5’inin analjezik, %6,26’sının parenteral ilaç 
içerdiği tespit edilmiş ve iller arası karşılaştırmalarda Gaziantep’in en fazla 
antibiyotik yazılan birinci(%57,58), en fazla analjezik yazılan üçün-
cü(%56,14), en fazla parenteral ilaç yazılan dokuzuncu il(%8,94) olduğu 
ve her parametrede ülke ortalamasından daha yüksek değerlere sahip ol-
duğu görülmüştür. Bu sonuçlar, Gaziantep’teki bu olumsuz durumun ne-
denlerinin sorgulanmasına duyulan ihtiyacı ortaya koymakta ve AİK konu-
sunda iyileştirme faaliyetlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekliliğini dü-
şündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GAZİANTEP, AİLE HEKİMİ, REÇETE, REÇETE BİL-
Gİ SİSTEMİ, AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
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P-052 
AİLE HEKİMLERİNİN 2011 YILINA AİT REÇETELERİNİN PARENTE-
RAL İLAÇLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ 
Fatma İşli, Ali Alkan, Eren Sakallı, Demet Çelik, Bahar Melik, Mesil Aksoy, 
Pınar Göbel, Hakkı Gürsöz, Saim Kerman 
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parenteral ilaçların çabuk etki ve tam bir biyoyararlanım 
sağlama gibi pek çok avantajının yanı sıra ağrı ve enfeksiyona neden olma 
gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Gereksiz yere parenteral ilaçların 
önerilmesi, Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı olarak değerlendirilir. Bu araştır-
mada, Türkiye’deki aile hekimlerinin parenteral ilaçları reçeteleme davra-
nışlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin 2011 yılında Aile He-
kimliği Bilgi Sistemi(AHBS) ile toplanan elektronik reçete verileri Reçete 
Bilgi Sistemi aracılığıyla retrospektif olarak incelenmiştir. Ayrıca hekimlerin 
AHBS’de oluşturdukları tüm işlem kayıtları sistem aracılığıyla değerlendirile-
rek; tanı koyma ve ilaç reçeteleme durumlarına göre gruplandırılmış, pa-
renteral ilaç yazılan reçete sayısı bulunmuştur. Reçetelenen parenteral ilaç-
ların; kalem/kutu/maliyet parametrelerinde sayı/TL ve yüzde dağılımları 
tespit edilmiştir. 

BULGULAR: 2011 yılı içerisinde, AHBS aracılığıyla veri tabanına girilen 
229.077.787 toplam işlemin %56,73’üne (129.953.746) reçete oluşturul-
duğu görülmüş, bu reçetelerin %6,26’sında (8.132.203) parenteral ilaç ya-
zıldığı tespit edilmiştir. Reçeteleme sıklıklarına göre ilaçların dağılımı ince-
lendiğinde, ilk sıralarda diklofenak, influenza aşısı, tiyokolşisit ve sefazolin 
olduğu tespit edilmiş, bunları seftriakson, benzatin penisilin ve siyanokoba-
laminin izlediği saptanmıştır. Reçetelerde parenteral ilaç bulunma durumu-
na göre iller karşılaştırıldığında ise ilk üç sırada Hatay (%11,53), Kilis 
(%10,87) ve Şırnak (%10,67)’ın olduğu görülmüştür. Reçetelerdeki toplam 
parenteral ilaç maliyetinin 418.215.111,60 TL olduğu ve bunun reçeteler-
deki tüm ilaç maliyetinin %6,08’ini oluşturduğu saptanmıştır. Reçete edilen 
parenteral ilaçların maliyetlerine göre sıralamasında ise insülin preperatla-
rının ilk beş sırayı aldığı, bunun toplam parenteral ilaç maliyetinin % 
55,73’ünü oluşturduğu tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: İnsülin preperatlarının en sık reçetelenen on pa-
renteral ilaç içerisinde yer almamasına rağmen, toplam parenteral ilaç ma-
liyetinin yarısından daha fazlasını oluşturması durumun farmakoekonomi 
yönünden araştırılması gerektiğini düşündürmüştür. Ülkemizde parenteral 
ilaç reçeteleme davranışı ilk kez tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde ince-
lenmiş ve bunun illere göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. Parenteral 
ilaçların kullanımı hakkında önemli bulgular elde edilen bu araştırmanın, 
konuya yönelik girişimlerde yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PARENTERAL İLAÇ, AİLE HEKİMİ, REÇETE, REÇE-
TE BİLGİ SİSTEMİ, AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
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P-053 
TÜRKİYE’DE 2012 YILINDA EN ÇOK SATILAN İLK ON MÜSTAHZARIN 
İÇERDİĞİ ETKİN MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Nedim Durmuş, İrfan Kayabaşı, Can Babacanoğlu, Güven Artıran, Saim 
Kerman 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sağlık hizmeti sunulurken ilaç kullanımı hiç kuşkusuz 
vazgeçilemez bir öneme sahiptir. Yanlış ve/veya eksik bilgilere dayanılarak 
yazılan reçetelerin neticesinde tanı, tedavi ve sağlığı koruma amacı olan 
ilaçlar fizyolojik, biyolojik ve psikolojik zararlar verebileceği gibi, sosyal ve 
ekonomik yönden de önemli kayıplara yol açabilmektedir. Ülkemizde, sağlık 
için ayrılan bütçenin oldukça sınırlı olması pek çok sorunu da beraberinde 
getirmektedir (1, 2). Bu çalışmada ülkemizde 2012 yılında en çok satılan ilk 
on ilaç müstahzarının kutu sayı ve maliyetlerinin değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır. 

YÖNTEM: Ülkemizde 2012 yılında en çok satılan ilk on ilaç müstahzarının 
kutu sayı ve maliyetleri Institute for Healthcare Informatics (IMS) verileri 
kullanılarak etkin madde bazında değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Kutu bazında en çok satışı yapılan müstahzarların içerdikleri 
etkin maddeler sırasıyla asetilsalisilik asit, diklofenak sodyum, parasetamol, 
izotonik sodyum, metoprolol, flurbiprofen, amoksisilin/klavulanik asit, dik-
lofenak sodyum (başka bir müstahzar), deksketoprofen ve sefazolindir (Şe-
kil 1). Bunların arasında maliyet olarak sıralama ise amoksisilin/klavulanik 
asit, metoprolol, flurbiprofen, diklofenak sodyum, deksketoprofen, diklofe-
nak sodyum, sefazolin, asetilsalisilik asit, parasetamol, izotonik sodyum 
şeklindedir (Şekil 2). En çok satılan etkin maddeler farmakolojik grupları 
açısından değerlendirildiğinde 6 tanesi analjezik/antienflamatuvar, 2 tanesi 
antibiyotik, 1 tanesi beta blokör ve 1 tanesi de sodyum klorür içeren paren-
teral solüsyondur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hekimler sağlık hizmeti sunumunda en kritik rol 
oynayan kişilerdir. Her ne kadar bu çalışmada sadece kutu bazında en fazla 
satılan etkin maddenin göz önünde bulundurulması ve toplam oranın gö-
rülmemesi bir kısıtlama olsa da ülkemizdeki ilaç satış oranları göz önünde 
bulundurulduğunda en çok satılan ilaçların farmakolojik grupları, dünya ül-

keleriyle benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak, İlaçların ruhsat başvuru-
larında farmakoekonomik değerlendirmelere yer verilmesi ve akılcı ilaç kul-
lanımı olarak tanımlanan ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçim-
de uygulanması gerekmektedir. Bu konuda devletin, ilaç endüstrisinin, baş-
ta hekimler ve eczacılar olmak üzere tüm sağlıkçıların ve toplumun akılcı 
davranması bir zorunluluktur. 

ANAHTAR KELİMELER: SATIŞ RAKAMLARI, MÜSTAHZAR, ETKİN MADDE 
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P-054 
TÜRK KLASİK MÜZİĞİNİN KAN BASINCINA ETKİSİ: HİPERTANSİF 
YAŞLI HASTALARDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR KLİNİK ÇALIŞMA 
Tansel Bekiroğlu1, Nimet Ovayolu1, Yusuf Ergün2, Hasan Çetin Ekerbiçer3 
1Dahiliye Hemşireliği AbD, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi, 
Gaziantep, T.C. 
2Tıbbi Farmakoloji AbD, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesi, Maraş, T.C. 
3Halk Sağlığı AbD, Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, T.C. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bugüne kadar yapılan çalışmalar müzik tedavisinin hi-
pertansiyon ve anksiyete üzerinde faydalı etkileri olabileceğini göstermiştir. 
Bundan dolayı Türk klasik müziğinin kan basıncı ve anksiyete üzerinde po-
zitif etkilerinin olup olmadığının yaşlı hastalarda çalışılması amaçlandı. 

YÖNTEM: Bu Adana’da bulunan bir yaşlı bakım merkezinde yaşayan 60 
hipertansif hasta üzerinde yapılan randomize kontrollü bir klinik çalışma idi. 
Sosyodemografik formun doldurulmasını takiben Hamilton Anksiyete Skala-
sı her hastaya uygulandı. Ardından, özneler randomizasyon tekniği ile 25 
dakika Türk klasik müziği dinleyecek (Müzik tedavisi grubu) ve 25 dakika 
dinlenme periyoduna (Kontrol grubu) maruz kalacak şekilde iki eşit gruba 
ayrıldı. Bu protokol 28 gün boyunca her gün uygulandı. Primer ve sekonder 
uç-noktalar sırasıyla kan basıncı ve Hamilton Anksiyete Skalası skorlarından 
oluşmaktaydı. 

BULGULAR: Yirmi sekiz günlük periyodun sonunda sistolik kan basıncında-
ki ortalama azalma müzik tedavisi grubunda 13.00 mmHg iken kontrol gru-
bunda 6.50 mmHg idi. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
değildi (95% CI 6.80-9.36). Diyastolik basınca gelince her iki gruptaki 
medyan azalmalar 10 mmHg idi (Mann Whitney U test, P=0.839). Hamilton 
Anksiyete Skalası skorlarındaki ortalama azalma müzik tedavisi grubunda 
1.63 kontrol grubunda ise 0.77 idi. Bu değerler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark yoktu (95% CI 0.82-1.92). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma gerek Türk klasik müziğinin gerekse 
tek başına dinlenme periyodunun hipertansiyonlu hastaların kan basıncına 
pozitif etkiler yaptığını göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANKSİYETE, YAŞLI, HİPERTANSİYON, MÜZİK TE-

DAVİSİ, TÜRK KLASİK MÜZİĞİ 
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P-055 
GEBE KADINLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE D VİTAMİNİ DÜZEY-
LERİNİN BAZI PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ 
Mahmut Özdemir1, Bilgin Kaygısız1, Zeynep Özdemir2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AbD, Eskişe-
hir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kalsiyum dengesi ve kemik gelişimi için gerekli bir hor-
mon olan D vitamini gebelikte de önemlidir. D vitamini eksikliğinin preek-
lampsi, gestasyonel diabet gibi gebelik komplikasyonları ve konjenital ri-
kets ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı gebe kadınlarda D 
vitamini eksikliği olup olmadığının saptanması ve D vitamini düzeylerinin 
çeşitli faktörlerle ilişkisinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Bu çalışma yaşları 18-39 arasında değişen 156 gebe ve 46 gebe 
olmayan 202 kadın üzerinde yapılmıştır. Gönüllü onam formu imzalatıldık-
tan sonra alınan kan örneklerinde D vitamini (25-hidroksivitamin D), alka-
len fosfataz (ALP), kalsiyum (Ca+2) ve fosfor (P) düzeyleri ölçülmüştür. 
Ayrıca D vitamini düzeyleri ile gebelik sayısı, gebelik haftası, çocuk sayısı, 
giyim tarzı, gelir ve eğitim düzeyleri, güneş ışığına maruz kalma süresi ve 
ilaç olarak D vitamini kullanıp kullanmama ve kalsiyumdan zengin diyetle 
beslenme arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla deneklere anket formu 
doldurtulmuştur. 

BULGULAR: Gebe kadınlarda D vitamini, Ca+2 ve P düzeyleri gebe olma-
yan kadınlara göre anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur (p<0,001). Kan ALP 
düzeyleri açısından gebe olanlarla olmayanlar arasında anlamlı farklılık göz-
lenmemiştir (p>0,05). D vitamini düzeyi tesettürlülerde, olmayanlara göre 
anlamlı ölçüde düşük bulunmuştur (p<0,001). Kan D vitamini düzeyi ile 
gebelik sayısı, gebelik haftası arasında anlamlı ve negatif yönde bir farklılık 
ve ilişki saptanmıştır (p<0,01)(r=-0.360); (p<0,01)(r=-0.558). Kan D vi-
tamini düzeyi ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır 
(p>0,05). Kan D vitamini düzeyi ile eğitim ve gelir seviyesi arasında anlam-
lı ve pozitif yönde bir farklılık ve ilişki saptanmıştır (p<0,01)(r=+0.416); 
(p<0,05)(r=+0.175). D vitamini düzeyleri güneş ışığına maruz kalma süre-
si arttıkça yükselmiş, ancak günde 500 IU D vitamini kullananlarla hiç D 

vitamini kullanmayanlar arasında ve kalsiyumdan zengin beslenenler ile 
beslenmeyenler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgulara göre gebelerde D vitamini eksikliği-
nin sıklıkla gözlendiği, bunun önlenmesi için D vitamini takviyesinin yapıl-
ması gerektiği, ancak günde 500 IU D vitamini kullanılmasının eksikliği ön-
lemede yetersiz kaldığı, günde en az 2-3 saat güneş ışığına maruz kalma-
nın yararlı olduğu kanaatine varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ALKALEN FOSFATAZ, D VİTAMİNİ, FOSFOR, GE-
BELİK, KALSİYUM 
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Gebe ve gebe olmayan kadınlarda kan D vitamini, alkalen fosfataz, 

kalsiyum ve fosfor düzeyleri 

Parametreler Gebe kadınlar Gebe olmayan kadınlar P değeri 

D vitamini (nmol/L) 32,27 * 73,00 * p<0,001 

ALP (iu/L) 58,50 54,00 p>0,05 

Kalsiyum (mg/dL) 8,2 * 8,9 * p<0,001 

Fosfor (mg/dl) 3,40 * 4,0 * p<0,001 

* p<0,001 gebe olmayan kadınlara göre, ALP: alkalen fosfotaz 
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P-056 
SERUM SİTALOPRAM / N-DEMETİLSİTALOPRAM KONSANTRASYON-
LARI, SİTALOPRAMA VERİLEN KLİNİK YANIT VE YAN ETKİLER İLE 
İLİŞKİSİZDİR 
Gül Özbey1, Berna Yücel2, Serap Erdoğan Taycan3, Nurdan Eren Bodur4, 
Tayyibe Arslan5, Nevzat Yüksel6, Cüneyt Güzey7, Canan Uluoğlu8 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AbD 
4İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğit. ve Araş. Hast. 
5Balıkesir Devlet Hastanesi 
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AbD 
7Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim AbD 
8Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), yüksek 
tolerabilite oranları nedeniyle major depresyon tedavisinde en sık kullanılan 
ilaç grubudur. Sitalopram bu gruptaki ilaçlar içerisinde farmakokinetik ilaç-
ilaç etkileşimi göstermemesi nedeniyle sık kullanılmaktadır. SSRI grubu 
ilaçlar için terapötik ilaç monitorizasyonu, tedaviye yanıt vermeyen ve/veya 
yan etkileri tolere edemeyen hastalarda önerilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, sitalopram tedavisi alan major depresyon hastalarında tedavinin et-
kinliğinin ve güvenilirliğinin, sitalopram ve n-demetilsitalopramın serum 
konsantrasyonları ile korele olup olmadığını araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmaya majör depresyon tanısı almış (DSM-IV) ve sitalopram 
(20-30 mg) tedavisi alması uygun görülen 46 hasta dahil edildi. Tedavinin 
4. haftasında alınan kan örneklerinden elde edilen serumlarda, sitalop-
ram/n-demetilsitalopram konsantrasyonları HPLC (yüksek basınçlı sıvı kro-
matografisi) yöntemi ile ölçüldü. Sitalopram ve n-demetilsitalopram kon-
santrasyonlarının ortalaması alınarak bu değerinin %30 altında kalan has-
talar “düşük sitalopram düzeyi”, %30 üstünde olanlar “yüksek sitalopram 
düzeyi”, ortalama değere yakın olan hastalar ise “beklenen sitalopram dü-
zeyi” olarak sınıflandırıldı. Klinik yanıt 1., 2., 4. ve 6. haftalarda HAMD-17 
(Hamilton Depresyon Ölçeği) ile değerlendirildi. Tolerabilite, yan etkilerin 
1., 2. ve 6. haftalarda sorgulanması ile değerlendirildi. İstatistiksel yöntem 

olarak repeated measures analysis of variance ve fisher testleri kullanıldı. 
Çalışmaya için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu’ndan izin 
alındı. 

BULGULAR: HAMD-17 değerleri (1., 2., 4. ve 6. haftalar) ve yan etki bildi-
rimleri (1., 2., 6. haftalar), düşük, beklenen ve yüksek sitalopram düzeyine 
sahip hastalar için karşılaştırıldığında gruplar arasında fark olmadığı görül-
dü. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: HAMD-17 değerleri her ne kadar düşük, beklenen 

ve yüksek sitalopram düzeyine sahip hastalar için karşılaştırıldığında grup-
lar arasında fark olmadığı görülse de, 4. ve 6. haftalarda düşük sitalopram 
düzeyine sahip hastaların beklenen ve yüksek sitalopram düzeyine sahip 
hastalarla kıyaslandığında HAMD-17 değerlerinin daha düşük olmaya eği-
limli olması, hasta sayısının ve takip süresinin arttırılarak sonuçların tekrar 
değerlendirilmesinin yararlı olabileceğini düşündürmektedir. 

Bu çalışma, Türk Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi’nde 
(2007) daha az hasta sayısı ile (n=17) sunulmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: SİTALOPRAM, SERUM DÜZEYİ, KLİNİK YANIT, 
YAN ETKİ 
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P-057 
SERUM VENLAFAKSİN KONSANTRASYONU VENLAFAKSİN TEDAVİSİ 
ALAN MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA ETKİNLİK İLE İLİŞKİLİ, 
GÜVENİLİRLİK İLE İLİŞKİSİZDİR 
Gül Özbey1, Feryal Çam Çelikel2, Birgül Elbozan Cumurcu3, Berna Yücel4, 
Ekrem Hasbek2, Cüneyt Güzey5, Canan Uluoğlu6 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AbD 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AbD 
4İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
5Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim AbD 
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ-AMAÇ: Major depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir 
serotonin-noradrenalin gerialım inhibitörü olan venlafaksinin terapötik ve 
toksik serum konsantrasyonları halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, 
venlafaksin tedavisi alan major depresyon hastalarında tedavinin etkinliği-
nin ve güvenilirliğinin, venlafaksinin serum konsantrasyonları ile korele olup 
olmadığını araştırmaktır.  

YÖNTEM:  Çalışmaya majör depresyon tanısı almış (DSM-IV) ve venlafak-
sinin uzatılmış salıverilimli kapsül preparatını (75-150 mg/gün) alması uy-
gun görülen 52 hasta dahil edildi. Tedavinin 4. haftasında alınan kan örnek-
lerinden elde edilen serumlarda, venlafaksin konsantrasyonu HPLC (yüksek 
basınçlı sıvı kromatografisi) yöntemi ile ölçüldü. Venlafaksin konsantrasyo-
nunun ortalaması alınarak bu değerinin %30 altında kalan hastalar “düşük 
venlafaksin düzeyi”, %30 üstünde olanlar “yüksek venlafaksin düzeyi”, or-
talama değere yakın olan hastalar ise “beklenen venlafaksin düzeyi” olarak 
sınıflandırıldı. Klinik yanıt 1., 2., 4. ve 6. haftalarda HAMD-17 (Hamilton 
Depresyon Ölçeği) ile değerlendirildi. Tolerabilite, yan etkilerin 1., 2. ve 6. 
haftalarda sorgulanması ile değerlendirildi. İstatistiksel yöntem olarak re-
peated measures analysis of variance ve fisher testleri kullanıldı. Çalışma 
için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu’ndan izin 
alındı.  

BULGULAR:  Düşük, beklenen ve yüksek venlafaksin düzeyine sahip has-
talar için başlangıç, 1., 2., 4. ve 6. haftalardaki HAMD-17 değerleri karşılaş-

tırıldığında, HAMD-17 değerlerindeki azalmaların gruplar arasında farklı ol-
duğu (Tablo 1) (p=0.006), ancak gruplar arasında yan etki bildirimleri açı-
sından fark olmadığı görülmüştür.  

TARTIŞMA VE SONUÇ:  Çalışmada gözlenen venlafaksin konsantrasyonu 
ile terapötik yanıt arasındaki korelasyon, major depresyon hastalarında 
venlafaksin tedavisi sırasında istenilen terapötik etkiyi elde etmek için ge-
reken minimum serum venlafaksin konsantrasyonun belirlenebilirliği hak-
kında fikir vermektedir. Bu çalışmadan elde ettiğimiz bulguların daha uzun 
hasta takip süresi ve daha fazla hasta sayısı ile yapılacak çalışmalarla tek-
rarlanması, venlafaksin için minimum terapötik konsantrasyonun tanım-
lanmasına yardımcı olabilir. 



216 

 

ANAHTAR KELİMELER: VENLAFAKSİN, SERUM KONSANTRASYONU, ET-

KİNLİK, YAN ETKİ 

 
Serum Venlafaksin Konsantrasyonlarına Göre HAMD-17 skorlarının 
değerlendirilmesi 

 Düşük Venlafaksin 
Konsantrasyonuna 

sahip hastalar 

Beklenen Venlafak-
sin Konsantrasyonu-

na sahip hastalar 

Yüksek Venlafaksin 
Konsantrasyonuna 

sahip hastalar 

HAMD 
başlangıç 

21,2 ± 1,0 22,4 ± 1,2 21,0 ± 1,0 

HAMD 1. 
hafta 

13,1 ± 0,9 16,7 ± 1,4 16,1 ± 1,5 

HAMD 2. 
hafta 

13,1 ± 1,2 15,4 ± 1,3 12,8 ± 1,7 

HAMD 4. 
hafta 

10,8 ± 1,2 13,2 ± 1,3 7,9 ± 1,8 

HAMD 6. 
hafta 

10,3 ± 1,6 10,4 ± 1,5 6,4 ± 1,7 

İstatistiksel analiz repeated measures analysis of variance testi kullanılarak 
yapılmıştır (p=0,006). 
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P-058 

Sunulmadı. 
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P-059 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
HASTANESİ’NDE CERRAHİ PROFİLAKSİ UYGULAMALARINDAKİ GE-
LİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Nuray Altay1, Elif Oğuz2, Süda Tekin Koruk3, Harun Aydoğan1, Hasan Hüsnü 
Yüce1, Bülent Ayhan1, Belgin Alaşehirli4, Abdullah Tuncay Demiryürek4 
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AbD, Şan-
lıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Şanlıurfa 
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları AbD, Şanlıurfa 
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Cerrahi profilaksi ameliyattan hemen önce çok kısa süre-
li antibiyotik uygulamasıdır. Cerrahi profilakside uygun antibiyotik kullanı-
mı, endikasyon varlığında, cerrahi bölge için yeterli olan en dar spektrumlu 
antibiyotiğin, ameliyattan kısa bir süre önce, uygun yol ve dozda kullanıl-
masıdır. Uygunsuz cerrahi profilaksi uygulamaları önemli bir sorundur ve 
birçok hastanede Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) tarafından yapılan 
yönlendirmelerle uygun antibiyotik kullanma oranının yükseltilmesi hedef-
lenmektedir. Bu çalışmada, EHU onayı zorunluluğunun getirilmesinin hasta-
nemiz cerrahi kliniklerinde profilaktik antibiyotik kullanımına etkilerinin de-
ğerlendirilmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Kesitsel tipteki bu çalışmaya Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi cerrahi kliniklerinde 15-18 Haziran 2013 
tarihleri arasında ameliyat edilen 104 hasta dahil edildi. Veriler daha önce-
den hazırlanmış olan hastalara ait demografik bilgilerin ve kullandığı antibi-
yotikle ilgili bilgilerin sorgulandığı formlar ile toplandı. Cerrahi girişimler en-
feksiyon riski açısından, temiz, temiz-kontamine, kontamine ve kirli olarak 
sınıflandırıldı. Hasta seçiminde yara sınıflaması esas alındı. Antibiyotiklerin 
uygunluğu enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve farmakolog tarafından değer-
lendirildi. 

BULGULAR: Bu çalışmada cerrahi profilaksi için hastaların 89’una (%85.6) 
tek antibiyotik, 7’sine (%6.7) iki antibiyotik uygulandığı belirlendi. Bunun 
yanında 8 hastaya (%7.7) hiç antibiyotik uygulanmamıştı. Cerrahi profilak-
sinin hastaların % 74.8’ine ameliyat esnasında uygulandığı belirlendi. En 

fazla kullanılan antibiyotiğin sefazolin olduğu (%65) ve bunu seftriaksonun 
(%24.3) takip ettiği görüldü. Çalışmamızın bulgularına göre cerrahi profi-
lakside en fazla yapılan hata yanlış spektrumlu antibiyotik kullanılması (% 
33.0) ve kullanım süresinin yanlış ayarlanması (% 33.0) idi. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Hastanemizde EHU onayı uygulaması öncesinde 

yapılmış olan çalışmada cerrahi profilakside uygulanan antibiyotiklerin % 
45’inin spektrumunun geniş olduğu, % 93’ünde kullanım süresinin uygun 
olmadığı ve hastaların sadece % 20.2’sinde uygulamaya ameliyat esnasın-
da başlandığı kaydedilmişti. Bu çalışmanın bulguları EHU uygulaması sonra-
sında cerrahi profilakside uygun spektrumlu antibiyotiğin seçilmesi, kulla-
nım süresinin doğru ayarlanması ve antibiyotiğe uygun zamanda başlan-
ması yönünde olumlu sonuçlar elde edilmekle birlikte %100 hatasız uygu-
lamanın sağlanamadığını göstermektedir. Bunun sağlanabilmesi için EHU 
uygulamasının yanında eş zamanlı olarak hizmet içi eğitim verilerek cerrahi 
profilaksi rehberlerinin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini düşün-
mekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİBİYOTİK, CERRAHİ, PROFİLAKSİ, UYGUN. 
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P-060 
ANTİFOLAT İLAÇLARIN TOKSİSİTELERİ: 2 OLGU SUNUMU 
Filiz Onat1, Elif Esra Küçükibrahimoğlu2, Atila Karaalp1, Mehmet Zafer Gö-
ren1, Medine Gülçebi İdrizoğlu1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
2Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğit. ve Araş. Hast. Tıbbi 
Farmakoloji Polikliniği, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Metotreksat ve pemetrekset antifolat etkili ilaçlar olup 
kanser kemoterapisinde kullanılırken, metotreksat romatoid artrit ve oto-
immün hastalıkların tedavisi için de uygulanabilmektedir. DNA, RNA, timidi-
lat ve protein sentezlerini inhibe ederek etki gösteren bu ilaçlar gastrointes-
tinal hücre hasarı ve kemik iliği baskılanması gibi istenmeyen etkilere se-
bep olabilirler. Sunumun amacı; toksisiteleri yüksek olan bu ajanların stan-
dart ya da yüksek dozlarda kullanımlarında ortaya çıkabilecek istenmeyen 
tablolara dikkat çekebilmektir. 

YÖNTEM: Marmara Üniversitesi Pendik Eğit. ve Araş. Hast. Dahiliye Klini-
ğinde yatmakta olan 1 metotreksat ve 1 pemetrekset toksisitesi tanılı 2 
hasta bölümümüz tarafından konsülte edilmiştir. 

Olgu 1 
Romatoid artrit nedeniyle haftada 3 gün 2x1 metotreksat 2,5 mg (haftada 
toplam 15 mg) reçete edilmiş olan 53 yaşındaki kadın hasta ilacı 13 gün 
boyunca hergün 3x2 (haftada toplam 105 mg) dozunda kullanmış ve ilaç 
kullanımının son günlerinde halsizlik, diyare, dayanılmaz eklem ağrıları ve 
ağız içi yaralar gelişmesiyle Dahiliye Kliniği'ne yatırılarak takip edilmeye 
başlanmıştır. Hastanın bulguları metotreksat toksisitesiyle uyumlu bulun-
muştur. Takiplerinde nötropeni ağırlıklı pansitopeni görülen hastaya 10 gün 
boyunca lökovorin ve semptomatik tedavi uygulanmış ve bulgular 2. hafta-
dan sonra tamamen gerilemiş, yatışının 21. günü taburcu edilmiştir. 

Olgu 2 
Akciğer kanseri nedeniyle 3 haftada bir 1000 mg pemetrekset tedavisi al-
makta olan 56 yaşındaki erkek hastanın, 3. kür pemetrekset ile birlikte kul-
lanması gereken folik asit tedavisini aksatmasını takiben hastada kürden 10 
gün sonra oral mukozada, intergluteal bölgede ve pubiste erode lezyonlarla 
birlikte pansitopeni ve akut böbrek yetmezliği gelişmiş ve genel durumu 

kötü olan hasta Dahiliye Kliniği'ne yatırılmıştır. Bulguları pemetrekset toksi-
sitesiyle uyumlu olan hasta yatışının 4. gününde septik şok nedeniyle Dahili 
Yoğun Bakım ünitesine alınmıştır. Çoklu antibiyotik, folik asit ve B12 vita-
minleri, lökovorin ile semptomatik tedavi rejimleri denenmiş ancak hasta 
hayatını kaybetmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Antifolat ajanlar kullanımları sırasında toksisite 
görülebilme olasılığı yüksek olan ilaçlardır. Reçete edilmeleri sırasında hasta 
ve yakınlarıyla iyi koopere olunması, kullanım şeklinin detaylıca anlatılması 
ve açıkça anlaşıldığından emin olunması son derece önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: METOTREKSAT, PEMETREKSET, TOKSİSİTE 
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P-061 
HASTANEDE YATAN HASTALARIN BİTKİSEL ÜRÜNLERE YAKLAŞIM-
LARI VE KULLANIM SIKLIKLARI 
Burak Cem Soner1, Ayşe Saide Şahin1, Tahir Kemal Şahin2 
1N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD 
2N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bitkisel tıbbi ürünler(BTÜ) uzun yıllardır kullanılagelme-
leri ve doğal olarak atfedilmeleri nedeni ile zararsız olarak değerlendiril-
mektedirler. Ülkemizde ise uzun yıllardır kullanılmaları nedeni ile BTÜ’ler 
uygulanan tedavileri etkileyebilmektedir. Çalışmamızda amacımız hastane-
de yatan hastaların son bir yıl içerisindeki BTÜ kullanım sıklığını, hangi ürü-
nü daha sık olarak kullandıklarını, bu ürünlere nasıl ulaştıklarını, yaklaşım-
larını ve BTÜ kullanımına bağlı olası advers etki sıklığını değerlendirmektir. 

YÖNTEM: Çalışmamız 18 yaş üzeri, 1 Ekim-31 Aralık 2012 tarihleri arasın-
da Meram Tıp Fakültesinde yatan 927 hastaya yüz yüze anket uygulaması 
ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Mann-Whitney U, Pearson’s Chi-
Squared(χ2) testi ve Mantel-Haenszel χ2 testi ile Statistical Package for the 
Social Sciences(SPSS) yazılımı versiyon no: 17.0(SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR: Sonuçlar, hastaların %48.8’inin son 1 yıl içerisinde BTÜ kul-
landıklarını gösterdi. Kadınlarda, devlet memurlarında(p<0.001), eğitim 
seviyesinin yüksek olanlar(p<0.05) ve aile geliri yüksek olanlar-
da(p<0.001) daha sık BTÜ kullanımı gözlendi. En sık kullanılan BTÜ Camel-
lia sinensis(%14.2), Rosmarinus officinalis(%10.2) ve Zingiber officina-
le(%9.1) idi. En sık kullanma nedenleri sağlığın korunması(%20.8), güç-
süzlük şikayetinin giderilmesi(%18.4) ve kilo verme (%10.4) olarak belir-
tildi. BTÜ ile ilgili bilgi ve öneriler en sık arkadaş çevresi(%44.7), med-
ya(%12.1 televizyon, %14.2 radyo ve %4 gazete/dergi), doktorlar(%10), 
eczacılar(%9.3) ve internetten(%8.6) alınmaktaydı. BTÜ kullanan kişilerin 
%40’ı beraberinde reçeteli bir ilaç da kullanmaktaydı. Beraber olarak kulla-
nılan ilaçlar sıklıkla antihipertansif ilaçlar(33.5%), psikiyatri ilaçları(11.1%), 
diyabet ilaçları(10.1%) idi. BTÜ kullanan grubun %11.3’ünde son bir yıl içe-
risinde en az bir yan etki oluştuğu bildirildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kişiler BTÜ kullanımında en sık medya ve arkadaş-

lardan etkilendiklerini belirttiler. Bu nedenle hastaların bu ürünlerin kulla-
nımı konusunda bilgilendirilmeleri yanlış yönlenmelerin önüne geçecektir. 
Kullanılan ürünlerin kalitesine bağlı olarak ve başka beşeri tıbbi ürünler ile 
beraber alınmaları durumunda advers etkilere neden olabilmektedirler. 
BTÜ’ler geleneksel tedavinin bir parçasıdır ve kullanımları oldukça sıktır. 
Sağlık otoritelerinin bu ürünlerin kullanımları, medyadaki reklamları, BTÜ 
kaliteleri, yan etkileri ve ilaç etkileşimlerini yakın olarak takip edebilecekleri 
politikalar geliştirmelidirler. 

ANAHTAR KELİMELER: BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜN, HASTALAR, ADVERS ET-
KİLER, YAKLAŞIM, PREVALANS 
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P-062 
KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN ULUSAL BİR GİRİŞİM: ULUSAL KLİ-
NİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI 
Burç Aydın, Hamdi Akan, Mustafa Cenk Ecevit, Sedef Gidener, Hilal İlbars, 
Emel Tetik, Işık Tuğlular, Yeşim Tunçok, Necati Gökmen, Ceylan Merve Bi-
nici 
Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN) Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Klinik araştırmalar, Türkiye’de son 20 yıl içinde gelişme 
gösterse de desteklenmeye devam edilmelidir. Gelişmiş ülkelerin aksine 
Türkiye’de çok merkezli ve çok uluslu klinik çalışmaların planlanması ve yü-
rütülmesini destekleyecek ve koordine edecek ulusal bir klinik araştırma ağı 
yoktur. Bu nedenlerle, ulusal bir klinik araştırma altyapı ağının kurulması 
için çalışmalara başlanmıştır. 

YÖNTEM: Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı 
(TUCRIN) Uygulama ve Araştırma Merkezi, klinik araştırmaları teşvik eden, 
geliştiren, eşgüdüm ve standardizasyonu sağlayan ulusal bir klinik araştır-
ma altyapı ağı kurma amacıyla kuruldu. Merkez yönetim ve danışma kurul-
larında akademi, ilaç endüstrisi, dernekler ve Sağlık Bakanlığı ile Kalkınma 
Bakanlığı temsilcileri yer almaktadır. Altyapı projelerini yürütmek üzere ça-
lışma grupları kuruldu, altyapı ağını oluşturmak için çeşitli klinik araştırma 
birimleri ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'yla işbirliği anlaşmaları im-
zalandı. Çalışmalarda kalite güvencesini sağlamaya yönelik bir kalite yöne-
tim sistemi oluşturuldu. TUCRIN ayrıca European Clinical Research Infrast-
ructures Network Integrating Activities adlı Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve 
Programı projesinde Türkiye’yi temsil etmektedir 

BULGULAR: Çalışma grubu çıktıları ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusla-
rarası bir insan araştırmaları akreditasyon programına başvurusu sağlandı 
ve ulusal bir klinik araştırma veri tabanı oluşturulması için Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu'yla işbiriliği protokolü kapsamında ilk çalışmalar ger-
çekleştirildi. Çeşitli kamu kurumlarının sağlık araştırmaları konusundaki 
ulusal eylem planlarına ve TÜBİTAK tarafından sağlıkla ilgili destekler oluş-
turulmasına katkı verildi. TÜBİTAK tarafından klinik araştırmaları destekle-
mek üzere açıklanan çağrı için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Klinik araş-

tırmalar ile ilgili gelişmelerin taraflarla düzenli olarak paylaşılması ve geri-
bildirimlerin alınması sağlandı. Geribildirimler, iyileştirmelerin yapılabilmesi 
için ilgili kurumlara iletildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Son yıllarda, özellikle ilaç araştırmaları konusunda 
sivil toplum ve kamu kuruluşları tarafından ortaya konan hedefler çerçeve-
sinde ulusal bir klinik araştırma altyapı ağına gereksinim duyulduğu anla-
şılmaktadır. Yürütülen ve planlanan TUCRIN çalışmaları, bu hedeflerle 
uyumludur. Hedeflere ulaşılması, ülkemizde yürütülen klinik araştırmaları 
geliştirecek ve ulusal kalkınma hedeflerini destekleyecektir. Ulusal klinik 
araştırma altyapı ağının yapılanması ve sürdürülebilirliği için kamu desteği-
ne ve paydaşların katılımına ihtiyaç vardır. 
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Bu çalışma, European Clinical Research Infrastructures Network-Integrating 

Activities (ECRIN-IA) adlı Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı projesi 
tarafından desteklenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ALTYAPI AĞI, İNSAN ARAŞTIRMALARI, KLİNİK 
ARAŞTIRMA 
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P-063 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA 
VE UYGULAMA HASTANESİ’NDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ 
KULLANIMI İLE İLGİLİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Elif Oğuz1, Belgin Alaşehirli2, Abdullah Tuncay Demiryürek2 
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Şanlıurfa 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde akılcı ilaç kullanımı temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin en önemli konularından biri olarak ele alınmaktadır. Ancak 
dünyada ve Türkiye’de ilaç kullanımı ile ilgili problemlerin olduğu ve dünya-
da hastaların ancak yarısının ilaçlarını doğru olarak kullandığı bildirilmekte-
dir. Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma 
ve Uygulama Hastanesinde yatan hastaların ilaç kullanımı ile ilgili davranış-
larının akılcı olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı 

YÖNTEM: Çalışmaya dahil edilen 296 hastaya Sağlık Bakanlığı İlaç ve Ec-
zacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şubesi tarafından gönderilmiş 
olan anket formları uygulandı. Bu formlarda hastaları tanımlayıcı ve akılcı 
ilaç kullanımı ile ilgili tutumlarını belirleyici sorular bulunmaktaydı. 

BULGULAR: Hastaların % 59.5’i kadın, % 27.7’si 18-30 yaş aralığında ve 
% 48’i ilkokul mezunu idi. Katılımcıların evde ilaç bulundurma ve ilaçların 
saklanması ile ilgili tutumları değerlendirildiğinde % 38.5’inin tedavi sonrası 
artan ilaçları sakladığı ve % 41.5’inin evinde son kullanma tarihi geçtiği için 
atılan ilaç olduğu görüldü. Hastaların yarıdan fazlası saklama koşulları ile 
ilgili herhangi bir uyarı bulunmayan ve soğuk zincire tabi ilaçları buzdola-
bında saklamayı tercih ediyordu. Hastaların ilaç kullanımı ile ilgili davranış-
ları değerlendirildiğinde hekime başvurmadan ilaç kullanma eğilimlerinin 
özellikle ağrı kesici ve antibiyotikler için yüksek olduğu ve ilaç kullanımı ile 
ilgili tutumlarının bazı faktörlerden etkilendiği belirlendi (Tablo 1). İlaçları 
kullanırken hekim/ veya eczacının önerdiği süreye dikkat etmeyenlerin ora-
nı %66.2 idi. İlacın kullanımı ve yan etkileri ile ilgili bilgiler için % 47.6’sının 
prospektüsten faydalandığı ve %79.1’inin herhangi bir yan etki ile karşılaş-
tığında hekime başvurduğu görüldü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları hastaların akılcı ilaç konu-
sundaki bilgilerinin yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Toplumun bu 

konuda bilgilendirilmesi için akılcı ilaç kullanımının önemini vurgulayan ve 
bu konuda neler yapılması gerektiğini ortaya koyan halka açık sempozyum-
lar düzenlenebilir. Bunun yanında hastalarla birebir iletişim içinde olan sağ-
lık personeline de bu konuda büyük görev düşmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ, ANKET, DAVRANIŞ, HASTA 
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Tablo 1. Hastaların ilaç temini ve kullanımı ile ilgili davranışları 

İlaç temini ve kullanımı ile ilgili davranış N (%) 

Hasta olmadan ilaç alma 47 (15.9) 

Hekime muayene olmadan eczaneden ilaç alma 66 (22.3) 

Reçete yazdırmadan ağrı kesici alma 133 (44.9) 

Grip, nezle, soğuk algınlığında kendi başına antibiyotik kul-
lanma 

142 (48.0) 

Düzenli vitamin kullanma 65 (22.0) 

Komşularının ve/veya yakınlarının tavsiyesiyle ilaç kullanma 65 (22.0) 

Basında reklamı yapılan ürünleri kullanma 49 (16.6) 

Benzer şikayetleri olan tanıdıklarına ilaç önerme 66 (22.3) 
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P-064 
HASTANEMİZ TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ LABORATUVARINDA 
ÖLÇÜLEN İMMÜNSUPRESİF İLAÇLAR 
Berna Terzioğlu1, Ahmet Rıza Uras1, Osman Ekinci2 
1Haydarpaşa Numune Eğit. ve Araş. Hast. Biyokimya Kliniği 
2Haydarpaşa Numune Eğit. ve Araş. Hast. Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: İmmünsupresif ilaçlar organ nakli hastalarında rejeksi-
yonu önlemek için standart tedavi içinde yer almaktadır. Bu ilaçlarla teda-
vinin izlemi, hastada yetersiz tedaviye bağlı olarak organ rejeksiyonunun 
veya yüksek ilaç düzeyi nedeniyle ilacın toksisitesinin önlenmesinde etkili-
dir. Çoklu ilaç rejimleri uygulanan organ nakli hastalarında oluşabilecek ilaç 
etkileşimleri, eşlik eden hastalıklar ve yaş gibi etkenler immünsupresiflerin 
kan düzeyini etkileyebilmektedir. Hastanemizde organ nakli hastalarında 
kullanılmakta olan takrolimus ve siklosporinin kan düzeyi izlenmektedir. 
Hastalarla kan alma işlemi öncesinde görüşülerek, kullanılan ilaçlar, son 
alınan dozun zamanı gibi bilgiler kaydedilmiş, kan örneklerinin doğru za-
manda alınması sağlanarak, analiz sonrasında sonuçlar hastanın hekimiyle 
birlikte yorumlanmış ve hastalara danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu çalış-
mada hastanemiz terapötik ilaç düzeyi izlemi laboratuvarında gerçekleştiri-
len takrolimus ve siklosporin testlerinin sonuçları incelenmiştir. 

YÖNTEM: Çalışmaya hastanemiz terapötik ilaç düzeyi izlemi laboratuvarın-
da 2011 Eylül ve 2013 Ocak arasındaki zaman diliminde toplam 599 hasta-
da (376 takrolimus, 223 siklosporin) ölçülen örnekler (909 siklosporin, 
3011 takrolimus) alınmıştır. İlaç düzeyleri CEDIA (Cloned Enzyme Donor 
Immuno Assay) yöntemiyle (CDx90) analiz edilmiştir. Terapötik aralık tak-
rolimus için 3-20 ng/mL, siklosporin vadi değeri (C0) için 85-350 ng/mL ve 
siklosporin alımını takiben 2.saat (C2) ilaç değeri için 650-1400 ng/mL ola-
rak kabul edilerek subterapötik, terapötik, toksik olma sonuçları incelen-
miştir. 

BULGULAR: Takrolimusun terapötik düzeyde olma oranı %89,3 (n=2689), 
subterapötik düzeyde olma oranı %10,5 (n=316), toksik düzeyde olma 
oranı %0,2 (n=6) olarak bulunmuştur. Siklosporinin vadi değeri (C0) için 
terapötik düzeyde olma oranı %45,9 (n=233), subterapötik düzeyde olma 

oranı %50,4 (n=256), toksik düzeyde olma oranı %3,7 (n=19); C2 değeri 
için terapötik düzeyde olma oranı %20 (n=80), subterapötik düzeyde olma 
oranı %80 (n=321), toksik düzeyde olma oranı %2,5 (n=10) olarak bu-
lunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Takrolimus değerlerinin çoğunluğu terapötik ara-
lıkta iken, siklosporin C0 ve C2 düzeyi için terapötik aralıkta olma oranı da-
ha düşük bulunmuştur. Toksik düzeyde olan ilaç oranının düşük olmasının 
yanında, siklosporinin subterapötik düzeyde olması bu hastaların yakın ta-
kip edilmesi ve hekimlerle bu kapsamda işbirliği içinde olunması gerektiğini 
göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: İMMÜNSUPRESİF İLAÇLAR, SİKLOSPORİN, TERA-
PÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ, TAKROLİMUS, ORGAN NAKLİ 
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P-065 
TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ LABORATUARINDA ÖLÇÜLEN AN-
TİEPİLEPTİK İLAÇ DÜZEYLERİ 
Berna Terzioğlu1, Ahmet Rıza Uras1, Osman Ekinci2 
1Haydarpaşa Numune Eğit. ve Araş. Hast. Biyokimya Kliniği 
2Haydarpaşa Numune Eğit. ve Araş. Hast. Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: Antiepileptik ilaçların ilaç düzeyi izlemi, hastanın tedavi-
ye uyum göstermesinin izlenmesi, tedavinin etkili olarak sürdürülmesi, tok-
sik konsantrasyonların önlenmesi için önemlidir. Hastanemiz ilaç düzeyi iz-
lemi laboratuvarında gerçekleştirilen antiepileptik ilaç düzeyi ölçümleri so-
nuçları değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM: Çalışmaya laboratuvarımızda2011 Eylül ve 2013 Ocak arasındaki 
zaman diliminde antiepileptik ilaç düzeyi ölçülen toplam 2953 kan örneğinin 
sonuçları alınmıştır. İlaç düzeyleri CEDIA (Cloned Enzyme Donor Immuno 
Assay) yöntemiyle (Roche Hitachi 902) analiz edilmiştir. Her örneğin subte-
rapötik, terapötik ve toksik olma sonucu ilgili ilacın terapötik aralığına göre 
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Testler tek tek incelendiğinde, terapötik aralıkta olma oranının 
subterapötik ve toksik düzeyde olma oranından daha fazla olduğu bulun-
muştur; valproik asit %53,7, karbamazepin %55,8, fenitoin %49,9 ve fe-
nobarbital %78,2 (Tablo 1). Valproik asit ve karbamazepin testlerinin tok-
sik düzeyde olma oranı sırasıyla %14,8 ve %13,0 iken, fenitoinde %7,7 ve 
fenobarbitalde %1,5 olarak düşük seviyede olduğu bulunmuştur. İlaç düze-
yi subterapötik ve toksik seviyede bulunan hastaların aldığı ilaç dozu, kul-
lanmakta olduğu diğer ilaçlar, yandaş hastalıkları incelenerek istek yapan 
hekim ile birlikte hastanın durumuna göre doz değişikliği kararı alınmıştır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ:  Terapötik ilaç düzeyi izlemi, yeterli etkinlik sağ-
lamak ve toksisiteden korunmak için uygulanan etkili bir yöntemdir. Hasta-
lardan analiz öncesi kullanmakta olduğu ilaçlar hakkında bilgi alınması, kan 
örneğinin doğru zamanda alınmasının sağlanması ve analiz sonrasında so-
nuçların yorumlanmasında hastanemizde uygulanan diğer uzmanlık alanla-
rıyla farmakolojinin işbirliğinin önemi bu çalışma ile de görülmektedir.  

ANAHTAR KELİMELER: ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR, KARBAMAZEPİN, FENİ-

TOİN, FENOBARBİTAL, VALPROİK ASİT, TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ 



228 

 

Tablo 1. Analizi yapılan testlere ait terapötik ve toksik bilgiler 

TEST ADI 
Subterapötik 

test sayısı (%) 

Terapötik 
aralıktaki  

test sayısı (%) 

Toksik konsant-
rasyondaki  

test sayısı (%) 

Valproik asit 
[50-120] - [> 150] 

418 (31,5) 712 (53,7) 196 (14,8) 

Karbamazepin 
[4-12] – [>12] 

268 (31,3) 478 (55,8) 111 (13,0) 

Fenitoin 
[10-20] – [>20] 

210 (42,4) 247 (49,9) 38 (7,7) 

Fenobarbital 
[15-40] – [>40] 

56 (20,4) 215 (78,2) 4 (1,5) 

Tablodaki konsantrasyon aralıkları şu şekilde ifade edilmiştir: [Terapötik 
konsantrasyon aralığı] - [Toksik konsantrasyon]; Tüm konsantrasyonlar 
mikrogram/mililitredir. 
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P-066 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU’NA SUNULAN PERİYODİK 
GÜVENLİK GÜNCELLEME RAPORLARI VE ULUSAL RAPORLARIN DE-
ĞERLENDİRİLMESİ 
Nedim Durmuş, Yelda Kasap, Ertuğ Başgut, Can Babacanoğlu, İrfan Kaya-
başı, Güven Artıran, Saim Kerman, N. Demet Aydınkarahaliloğlu 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tıbbi ürünler ruhsatlandırılırken, belirtilen endikas-
yon(lar)da yarar/risk dengesinin hedef popülasyonda olumlu olup olmadığı-
na bakılır ancak ruhsat başvurusu sırasında potansiyel risklerin tümü henüz 
tespit edilmemiştir. Böylece tıbbi ürünün ömrü boyunca devam eden risk 
yönetimi devreye girer ve ürünlerle ilgili riskleri tespit etmeye, tanımlama-
ya, önlemeye ve azaltmaya çalışır. Bu sistemlerinden bir tanesi de ürünlere 
ait farmakovijilans verilerinin ruhsat sahibi firma tarafından belirli aralıklar-
la sunulduğu Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporu (PGGR) ve Ulusal Ra-
pordur (UR). PGGR ve UR, ruhsatlandırılmış olan bir beşeri tıbbi ürün ile 
ilgili güncel güvenlik bilgilerini ve ürünün yarar ve risklerine dair bilimsel 
değerlendirme raporunu içeren, yönetmelikte belirtilen aralıklarla ruh-
sat/izin sahibi tarafından, Bakanlığa sunulması gereken ve kılavuzda içeriği 
düzenlenen raporlardır.  

YÖNTEM: Bu çalışmada Bakanlığa düzenli olarak sunulmakta olan PGGR ve 
UR’nin tanıtılması amaçlanmış aynı zamanda Nisan 2012-Mart 2013 arasın-
da İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Yönetimi Daire Başkanlığı’na sunulan 
UR ve PGGR sayıları değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Risk Yönetimi Daire Başkanlığına on iki ay boyunca 1195 UR 
ve 1027 PGGR sunulmuştur. Sunum oranları gözönünde bulundurulduğun-
da aylar arasında önemli bir fark bulunmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Ruhsatlandırma sonrasında ilaçların güvenli kulla-
nımına yönelik alınan tedbirlerden birisi farmakovijilans verilerinin UR ve 
PGGR aracılığıyla düzenli olarak takip edilmesidir. PGGR ve UR’ın sunulması 
firmalara ciddi bir iş yükü getirmektedir. Bu raporların belli periyodlarla su-
nulması bazen firmalara zor gelmekte ve gerekli periyodlarda sunulmamak-
ta veya geciktirilmektedir. Böylece bazı dönemlerde sunulan raporların sa-
yısında azalmalar görülebilmektedir. Ancak ülkemizdeki firmaların farkında-

lıkları ve Bakanlığımızın bu konuda gösterdiği hassasiyet nedeniyle, bu so-
run yaşanmamaktadır. Bu raporlar hem ilacı kullanan insanların güvenliğini 
sağlamakta hem de ürün sahibi firmanın karşılaşabileceği ilaç kullanımıyla 
meydana gelebilecek maddi ve vicdani zararları minimize etmektedir. So-
nuç olarak, Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile ruhsat sahipleri işbirliği içeri-
sinde ürünün yarar-risk dengesini değerlendirdikçe tıbbi ürünlerin potansi-
yel riskleri tespit edilebilecek ve bunların önüne geçilebilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: RİSK YÖNETİMİ, PERİYODİK GÜVENLİK GÜNCEL-
LEME RAPORU, ULUSAL RAPOR 
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P-067 
DAHİLİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BİR AYLIK DÖNEMDE İLAÇ-İLAÇ 
ETKİLEŞMELERİ 
Atila Karaalp1, Esra Küçükibrahimoğlu2, Medine Gülçebi İdrizoğlu1, Kutluhan 
Tezcan1, Eren Sakallı1, Mahluga Jafarova Demirkapu1, Filiz Onat1, Mehmet 
Zafer Gören1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
2TC Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğit. ve Araş. Hast., Tıbbi 
Farmakoloji Polikliniği, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Farmakoterapide ilaçların akılcı kullanımının önemlidir. 
Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri içinde olan doğru hastaya, doğru ilacı, doğru 
dozda ve doğru sürede uygulamanın yanı sıra hastanın kullanmakta olduğu 
diğer ilaçlarla geçimi de dikkatlice sorgulanmalıdır. Yoğun bakım şartlarında 
bulunan kritik hastaların tedavisinin birçok tıbbi uzman tarafından sağlan-
ması doğaldır. Ancak bir uzman genellikle olguya kendi dalı açısından yak-
laşmakta ve hastanın kullanmakta olduğu ilaçlarla kendi önerdiği ilaçların 
uyumunu sorgulamayabilmektedir. Bu nedenle, yoğun bakımda yatan has-
taların kullanmakta olduğu tüm ilaçların bir tıbbi farmakolog tarafından de-
ğerlendirilmesi yararlı olmaktadır. 

YÖNTEM: Sağlık Bakanlığı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma 
Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde 1-31 Aralık 2012 tarihleri arasın-
da yatan hastalarda kullanılan ilaçlar incelenmiştir. Bu süre içinde hastala-
rın kullanmakta olduğu tüm ilaçlar Micromedex ve Uptodate veritabanları 
kullanılarak etkileşmeler açısından değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Bir aylık dönemde toplam 100 olguya (35 farklı hasta) konsül-
tasyon verilmiştir. Bu dönem içinde hastaların günlük orderlarında yer alan 
ilaçların toplamı 1591’dir. İlaç orderlarında en az 6, en fazla 26 ilacın bu-
lunduğu tespit edilmiştir. Olgu başına düşen ortalama günlük ilaç sayısı 
15.9 olarak bulunmuştur. İlgili dönemde toplam 755 farklı ilaç etkileşmesi 
tespit edilip raporlanmıştır. Bu etkileşmelerden 602’si C, 138’i D ve 15’i X 
kategori etkileşmelerdi. Bu dönemde incelenen 100 olgudan sadece 6’sında 
ilaç etkileşmesi tespit edilememişken, diğer 94 olguda çeşitli sayıda etki-
leşme saptanmıştır: 40 (n=1), 37 (n=1), 27 (n=1), 25 (n=1), 22 (n=1), 
20 (n=1), 19 (n=1), 18 (n=1), 17 (n=3), 16 (n=1), 15 (n=2), 14 (n=1), 

13 (n=3), 12 (n=5), 11 (n=2), 10 (n=2), 9 (n=3), 8 (n=3), 7 (n=6), 6 
(n=11), 5 (n=13), 4 (n=10), 3 (n=3), 2 (n=4), 1 (n=14). İlaç etkileşmesi 
saptanan toplam 94 olguda gözlenen toplam 755 etkileşmeden yola çıkarak 
ilgili dönem içinde her bir olgu için 8.03 etkileşme olasılığı olduğu hesap-
lanmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tıbbi farmakoloji yoğun bakım gibi kritik ve poli-
farmasi uygulanan hastaların bakımında ilaç etkileşmelerini öngörerek has-
ta sağlığı ve birçok konuda yararlı olmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ETKİLEŞME; POLİFARMASİ; YOĞUN BAKIM ÜNİ-
TESİ 
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P-068 
TAVŞANLARDA TOPİKAL SEFTAROLİNİN AKÖZ VE VİTREUS SIVİSI-
NA PENETRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yasin Yücel Bucak1, Recep Bayram2, Mesut Erdurmuş3, Ertuğrul Kaya4, Halil 
İbrahim Önder5, Sümeyra Ağca3 
1İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Bolu. 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Bolu. 
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Bolu. 
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Düzce. 
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Düzce. 
GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışmada beşinci kuşak bir sefalosporin olan ve metisilin 
dirençli staphylococcus aureus’a etkinliği ile bilinen seftarolinin topikal ola-
rak damla formunda uygulanmasının aköz ve vitreus sıvısına geçişinin de-
ğerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM:  Yirmi Yeni Zelanda tavşanı 3 gruba ayrıldı. Grup I’e (n=6) sade-
ce bir damla 50 µl (8 mg/ml) seftarolin ve Grup II’ye (n=6) keratit proto-
kolüne göre bir damla 50 µl (8 mg/ml) seftarolin 15 dakikada bir kez olmak 
üzere toplam 4 defa damlatıldı. Bu iki grupta aköz sıvısı örnekleri damlanın 
sonlanmasını takiben 0, 15, 30, 45, 60 ve 120. dakikalarda alındı. Grup 
III’te (n=8), Grup II’ye benzer şekilde damla uygulamasını takiben 60. ve 
120. dakikalarda dörder tavşan feda edilerek aköz, vitreus, konjonktiva ve 
kornea örnekleri alındı. Alınan örneklerde seftarolin konsantrasyonu HPLC 
yöntemiyle ölçüldü. Grup III’te değişik zamanlardaki ilaç konsantrasyonları 
arasındaki istatistiksel fark, Mann Whitney U testi kullanılarak incelendi.  

BULGULAR:  Grup I’de aköz sıvısında ortalama pik seftarolin konsantras-
yonuna son damladan 60 dakika sonra ulaşıldı (2.61 µg/ml). Grup II’de 
aköz sıvısında ortalama pik seftarolin konsantrasyonuna son damladan 45 
dakika sonra ulaşıldı (4.03 µg/ml). Grup III’te ortalama vitreus seftarolin 
konsantrasyonu 120. dakikada 60. dakikaya göre anlamlı olarak yüksekti 
(7.05 µg/ml’e karşın 0.80 µg/ml) (p<0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ:  Tavşanlarda 8 mg/ml dozunda topikal olarak uy-
gulamayı takiben, aköz ve vitreus sıvılarında pek çok gram pozitif bakteri 
için minimum inhibitör konsantrasyonu aşmış düzeyde seftarolin saptan-
mıştır (MRSA için seftarolin MİK 1 µg/ml’dir). 

ANAHTAR KELİMELER: SEFTAROLİN, HPLC, GÖZ SIVILARINA İLAÇ GEÇİ-
Şİ 
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P-069 
AKILCI İLAÇ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR 
DİYAGRAM 
Esra Çelik1, Nazlı Şencan2, Philip Martin Clark3 
1Bilim İlaç A.Ş., İstanbul 
2Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık İşletmeciliği Bölümü, İstanbul 
3Yeditepe Üniversitesi, Klinik Eczacılık Bölümü, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve kullanılmayan ilaçların 
israfı modern dünyanın önemli problemleri arasındadır. Konuyu etkileyen 
faktörler çok çeşitli olmakla birlikte, teşhis aşamasındaki faktörler, hastalık-
la ilgili faktörler, tedavi ile ilgili faktörler, ilaç sağlama sırasındaki faktörler, 
hasta karakterine bağlı faktörler, tedavinin kabullenilmesi ile ilgili faktörler, 
ilaca bağlı faktörler, hastaya bağlı faktörler ve diğer olarak özetlenebilmek-
tedir. 

YÖNTEM: Bu çalışmayla akılcı ilaç kullanımını etkileyen, günümüzde bilinen 
ve üzerinde araştırma yapılmış faktörler bir arada ele alınarak, sağlık çalı-
şanlarının ve hastaların dikkatini akılcı ilaç kullanımına çekmek amaçlan-
mıştır. 

BULGULAR: Akılcı ilaç kullanımının olumsuz yönde etkilenmesi daha olası 
gibi dursa da, pozitif olarak etkileyen unsurlar da göz ardı edilemeyecek 
çoğunluktadır. Bu faktörlerin kombinasyonları gibi, tek başına var oluşları 
da akılcı ilaç kullanımını etkileyebilmektedir. Bu poster çalışmasında akılcı 
ilaç kullanımını özetleyen literatürler derlemesinden yararlanılarak model-
leme taslağı bir diyagram üzerinde sunulmaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, akılcı ilaç kullanımı sorununa geniş 
perspektiften bakıp, çözüm sağlanabileceği düşünülmektedir. Modelleme 
olması dolayısı ile görsel içerik poster ile daha açıklayıcı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, İLAÇ KULLANIMINI ET-
KİLEYEN FAKTÖRLER, AKILCI İLAÇ KULLANIMI MODELLEMESİ 
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P-070 
SİGARA-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: SİGARA KULLANIMI OLAN HASTA-
LARDA İLAÇ TEDAVİLERİ İLE İLİŞKİLİ ORTAYA ÇIKABİLECEK PO-
TANSİYEL RİSKLER 
Gözde Kaftan1, Philip Martin Clark2 
1Bilim İlaç A.Ş., İstanbul 
2Yeditepe Üniversitesi, Klinik Eczacılık Bölümü, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sigara-ilaç etkileşimleri, sigara kullanımı bulunan kişiler-
de ilaç tedavisi esnasında sigaraya bağlı olarak ortaya çıkabilecek advers 
etkileri ya da ilacın etkinliğinin azalmasını belirtmektedir. Bu etkiler farma-
kokinetik ve farmakodinamik yolaklardan ortaya çıkabilirler. Sigara-ilaç et-
kileşimleri potansiyel bir sağlık riski olarak kabul edilmelidir ve özellikle bel-
li ilaç gruplarını kullanan hastalar, olası bir kan-plazma konsantrasyonu de-
ğişimi ciddi sağlık sonuçları doğurabileceğinden sigara içme alışkanlıklarının 
değişikliği sırasında yakından izlenmelidir. Bu çalışmanın amacı sigara kul-
lanan kişilerde sigara-ilaç etkileşimlerinin potansiyel klinik riskleri vurgula-
maktır. 

YÖNTEM: Yapılan literatür taramasıyla risk oluşturabilecek yolaklar ve de 
klinikte karşılaşılan vakalar incelenmiş ve sigara ile etkileşim riski yüksek 
grupların belirlenip derlenmesi amaçlanmıştır. 

Sigara kullanımı ilaç tedavisi esnasında bazı farmakolojik değişikliklere yol 
açabilir. Sigaranın içeriğinde bulunan nikotinin nikotinerjik ve dopaminerjik 
mekanizmaların potansiyalize etmesiyle ortaya çıkan farmakodinamik etki-
lerin (Tablo 1) yanı sıra sigara dumanında bulunan polisiklik aromatik hid-
rokarbonlar(PAH) olarak adlandırılan bileşiklerin başta CYP 1A2 enzimi ol-
mak üzere hepatik enzimlerin indüksiyonuna yol açması sonucu ortaya çı-
kan farmakokinetik etkiler bu değişikliklerden sorumludur. Hepatik enzimle-
rin indüklenmesi, ilaçların metabolize edilmesinin hızlanmasına ve dolayı-
sıyla bu ilaçların plazma konsantrasyonlarının düşmesine neden olur. Sonuç 
olarak da sigara kullanan kişilerde terapötik aralıklarda verilen ilaç tedavile-
rinde ilaçların etkileri azalabilir ya da ilaçlar etki göstermeyebilir. Bu etkile-
şimin derecesini hastanın ne kadar zamandır sigara kullandığı, günlük siga-
ra sayısı, yaşı, cinsiyeti, ırkı ve diğer genetik faktörler etkileyebilir. CYP 1A2 
enzimi ile metabolize olan ksantin türevleri, antipsikotikler ve bazı anksiyo-

litikler gibi bazı ilaç grupları sigara ile etkileşime girme riski taşırlar. (Tablo 
2) 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sigara-ilaç etkileşimleri sonucunda ortaya çıkma 
potansiyeli olan riskler hekimler tarafından detaylı olarak değerlendirilmeli 
ve bu gibi durumlarda klinik eczacılar tarafından advers etkilere karşı hasta 
takibinin önemi vurgulanmalıdır.Sigara ilaç etkileşimi riski barındıran ilaçları 
kullanan hastaların sigara bırakmaları durumunda; ilaçların etkileşim du-
rumları araştırılmalı, oluşabilecek potansiyel bir etkileşimin klinik önemi in-
celenmeli, ilacın olası advers etkilerine karşı hasta yakından takip edilmeli 
ve gerekliyse doz ayarlaması yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: SİGARA-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ, FARMAKOKİNETİK 
ETKİLEŞİMLER, CYP 1A2, ADVERS ETKİLER, ENZİM İNDÜKSİYONU 
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Tablo 1. Sigara ile bazı ilaçlar arasındaki farmakodinamik 

etkileşimler 

 
 
 
Tablo 2. Sigara ile farmakokinetik etkileşimi olan bazı ilaçlar 

Farmakolojik Grup Etkin Madde 

Antipsikotikler Klozapine, Olanzapin, Chlorpromazine, 
Haloperidol, Risperidone 

Ksantinler Kafein, Teofilin 

Anksiyolitik Alprazolam, Lorazepam 

Antidepresanlar Duloksetin, Venlafaksin 

Kolinesteraz İnhibitörleri Rivastigmin 

Antikoagulanlar Varfarin 

Miyorelaksanlar Tizanidin 

Opiyat Agonistleri Tramadol 

Beta-Blokörler Propranolol 

Kalsiyum Kanal Blokörleri Verapamil 

 



235 

 

P-071 
VİTAMİNLERİN AKILCI KULLANIMINDA ECZACININ ROLÜ 
Selin Yamakoğlu, Zeynep Kaya, Fatoş İlkay Alp Yıldırım, Birsel Sönmez 
Uydeş Doğan 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Reçetesiz satılabilmeleri ve tezgah üstü ilaç kapsamında 
olmaları nedeniyle kullanımları oldukça yaygın olan vitaminlerin bilinçsiz 
kullanımı ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, ilaç danışmanlığı ile 
akılcı ilaç kullanımının önemli bir paydaşı olan eczacıların vitaminlerin akılcı 
kullanımındaki etkinliğinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: İstanbul ve Kayseri’ de 50 serbest eczacıyla anket çalışması ya-
pılmıştır. Anket sorularının hedefi, sıklıkla tercih edilen vitaminleri ve tercih 
edilme nedenlerini ayrıca hastaların eczacılara vitaminlerle ilgili en sık yö-
nelttiği soruları ve bu sorulara eczacıların verdiği yanıtları değerlendirmek-
tir. 

BULGULAR: Vitamin kullanımının farklı yaş grupları arasındaki dağılımında 
% 42 ile çocuklar ilk sırada yer alırken, bu sıralamayı % 35 ile yaşlılar takip 
etmektedir. En sık vitamin kullanma nedenleri arasında halsizlik(%25) ve 
iştahsızlık(%25) gelmektedir. Eczacıların vitamin kullanımı ile ilgili olarak 
hastalara yaptıkları başlıca bilgilendirmeler ise şöyledir: Eczacıların %74’ü 
sigara kullanımının, %70’i ise alkol kullanımının vitamin gereksinimini arttı-
rabileceği; % 32’ si boy uzatmak amacı ile vitamin desteği kullanılabileceği, 
%96’sı yalnızca zayıf insanlarda değil fazla kilolu insanlarda da vitamin ek-
sikliği olabileceği, % 98’i fazla vitamin kullanımının zararlı olduğu yönünde 
hastalarına bilgilendirme yapmaktadır. Eczacıların % 62’si vitaminlerle ilgili 
yeterli bilgiye sahip olduğunu, %30’u ise kısmen yeterli bilgiye sahip oldu-
ğunu ifade etmişlerdir. Öz değerlendirme sonucunda eczacıların % 46’sı 
meslek içi eğitim programlarının yetersiz olduğunu, % 26’sı bu eğitimlerin 
zorunlu hale getirilmesini, eczacıların tamamı bürokratik işlerin yoğunluğu 
nedeni ile hastayla ilgilenme konusunda vakit sorunu yaşadıklarını savun-
maktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Eczacıların önemli bir bölümünün hastalar tarafın-
dan sıklıkla sorulan sorulara doğru yanıt verdiği görülmüş olmasına karşın 
1/3’lük bir bölümü bulgular kısmında sunulan gerekçelerle tam olarak ye-

terli bilgiye sahip olamadıklarını ifade etmişlerdir. Birinci basamak sağlık 
danışmanlığı hizmetini sunan eczacıların, doğru bilgilendirme ve hasta taki-
bi yapabilmeleri için hastalara yeterli zaman ayırabilmeleri son derece 
önemlidir. Akılcı ilaç kullanımı konusunda eczacıların daha iyi bir hizmet ve-
rebilmesi için akademi ve meslek örgütlerinin işbirliği içerisinde düzenleye-
cekleri meslek içi eğitimlerin arttırılması, yaygınlaştırılması veya zorunlu 
hale getirilmesinin önemli bir adım olabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, ECZACININ ROLÜ, Vİ-
TAMİN 
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P-072 
PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE İLAÇ KULLANAN GEBE-
LERDE TERATOJENİK ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Zeynep Öztürk1, Ercüment Ölmez2, Şule Gök2, Tuğba Gürpınar2, Kamil Vu-
ral2 
1Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Manisa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gebelik döneminde psikotrop ilaç kullanımının gerekliliği 
ve ilaç güvenliği konusunda çelişkili ve yetersiz veriler mevcuttur. Bu ça-
lışmada psikotrop ilaç maruziyeti tespit edilmiş gebelerde ilaçların gebelik 
sürecine ve doğan bebeğe etkileri incelenmiştir. 

YÖNTEM: Psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle gebeliğinde ilaç kullanımı olan, 
Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Farmakoloji bölümüne teratojenik 
etki değerlendirmesi için 2007- 2012 yılları arasında başvuran 110 gebe 
tespit edilip gebelere ulaşılarak gebelik süreçleri ve doğum sonrası bebekle-
rin sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler alındı. 

BULGULAR: 110 gebenin 88’ine ulaşıldı. Depresyon tedavisi alan gebeler-
den 34’ü essitalopram, 22’si sertralin, 17’si paroksetin, 15’i venlafaksin, 
11’i fluoksetin, 7’si mirtazapin, 3’ü duloksetin, 4’ü amitriptilin, 2’si traza-
don, 2’si sitalopram, 2’si opipramol, 2’si klomipramin, 1’i bupropion kul-
lanmıştır. Anksiyete şikayeti nedeniyle 9 gebede alprazolam; 6 gebede hid-
roksizin kullanımı mevcuttur. Antipsikotik tedavi amaçlı 11 gebe ketiapin; 6 
gebe olanzapin; 2 gebe risperidon kullanmıştır. Gebelerden 23 tanesinde 
kombine ilaç kullanımı mevcuttur. Ulaşılan 88 gebenin 74’ü miadında canlı 
doğum, 1 gebe prematür doğum yapmıştır; bu bebekler sağlıklı olarak ya-
şamlarını sürdürmektedirler. 8 gebe kürtajla (kendi isteğiyle) gebeliğini 
sonlandırırken, 2 gebenin spontan abortus, 1 gebenin 2. trimesterde anne 
karnında ölüm nedeniyle gebeliği sonlanmıştır. Gebeliği spontan abortusla 
sonlanan gebeler, 1.trimesterde essitalopram (10 mg/gün, oral) kullanmış-
tır. 2. trimesterde meydana gelen gebelik kaybıysa gebeliği boyunca fluok-
setin (20 mg/gün, oral), klomipramin (10mg/gün, oral) ve mirtazapin (30 
mg/gün, oral) kombinasyonu kullanan bir gebeye aitti. Gebeliğinde 1. tri-
mesterde paroksetin (20 mg/gün ve 60 mg/gün, oral) kullanan 2 gebenin 
bebeğinde doğumsal anomaliler oluştuğu gözlenmiştir. Bunlardan ilkinde 

yarık damak ve sol inguinal herni mevcutken yüksek doz paroksetin kulla-
nan diğer gebenin bebeğinde clubfoot (ayakların bilekten ve parmaklardan 
içe dönük olması), kardiyovasküler defekt ve inguinal herni oluşmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Paroksetinin antidepresanlar içerisinde teratojeni-
te açısından nispeten yüksek riskli bir ilaç olduğu düşünülmektedir. Bu ça-
lışmanın verileri de doğumsal kusur açısından bu ilacın öne çıktığını gös-
termiştir. Gebeliğinde psikotrop ilaç maruziyeti olan gebelere doğumsal 
anomaliler açısından perinataloji takibi ve detaylı ultrason önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİDEPRESAN, ANTİPSİKOTİK, DOĞUMSAL 
ANOMALİ, GEBELİK, TERATOJENİTE 
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P-073 
GEBELİĞİNDE CİNSİYET HORMONU İÇEREN İLAÇLARA MARUZ KA-
LAN GEBELERİN TERATOJENİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Zeynep Öztürk1, Ercüment Ölmez2, Tuğba Gürpınar2, Şule Gök2, Kamil Vu-
ral2 
1Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Manisa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Cinsiyet hormonlarını değişik dozlarda ve kombinasyon-
larda içeren ilaçlar, günümüzde gerek jinekolojik hastalıklar gerekse kont-
rasepsiyon amacıyla sık kullanılmaktadır. Bu preparatların hayvanlarda ya-
pılan çalışmalarda ve bazı olgularda teratojenik etkileri gösterilmiş (hipos-
padias, klitoral hipertrofi vb.) olup bu çalışmada da ilaç maruziyeti tespit 
edilmiş gebelerde gebelik sürecine ve doğan bebeğe etkileri incelenmiştir. 

YÖNTEM: Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Farmakoloji bölümüne, 
2007- 2012 yılları arasında başvuran gebelere ait teratojenite risk değer-
lendirmelerini içeren kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Cinsiyet hormo-
nu içeren ilaçlara maruziyeti bulunan 27 gebe tespit edilip gebelere ulaşıla-
rak gebelik süreçleri ve doğum sonrası bebeklerin sağlık durumları ile ilgili 
bilgiler alındı. 

BULGULAR: 27 gebenin 23’üne ulaşıldı. 10 gebede medroksiprogesteron 
asetat ( MPA, oral), 1 gebede noretisteron (oral), 1 gebede levonorgestrel 
(oral) maruziyeti söz konusu olup diğerleri östrojen- progesteron kombi-
nasyonu içeren preparatlar (12 gebe oral, 3 gebe intramüsküler) kullanmış-
lardır. Tüm ilaç maruziyetleri 1. trimester içerisinde olmuştur. Ulaşılan 23 
gebenin 14’ü miadında canlı doğum yapmış olup, 1 gebe prematür doğum 
yapmıştır; bu bebekler sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. 4 ge-
be kürtajla (kendi isteğiyle) gebeliğini sonlandırırken, MPA (10 mg/gün) 
kullanan 1 gebenin spontan abortus, kombine oral kontraseptif kullanan 1 
gebenin erken doğum (25. hafta) sonrası ölüm, 1 gebenin de 10. haftada 
anne karnında ölüm nedeniyle gebeliği sonlanmıştır. Kontrasepsiyon ama-
cıyla, ayda bir kez, intramüsküler estradiol (5 mg) ve noretisteron (50 mg) 
kombinasyonu kullanmış olan 1 gebenin doğan erkek bebeğinde ise inme-
miş testis mevcut olup 2 yaşına kadar spontan düzelme gözlenmemiştir, bu 
çocukta cerrahi müdahele planlanmaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada canlı doğumların yanında gebelik 
kayıplarının dikkat çekici sayıda olması ve yüksek doz hormon maruziyeti 
olan bir gebenin bebeğinde genital sistem anomalisi görülmesi genellikle 1. 
trimesterde kazara cinsiyet hormonu içeren ilaçları kullanmış olan gebeler-
de teratojenik etki riski değerlendirilmesi yapılırken preparat içeriği ile ilaç 
dozunun da değerlendirilmeye alınması gerektirdiğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUMSAL ANOMALİ, GEBELİK, KONTRASEPSİ-
YON, MEDROKSİPROGESTERON ASETAT, TERATOJENİTE 
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P-074 
İMMÜNSUPRESAN İLAÇ KULLANIMININ GEBELERDE TERATOJENİK 
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Zeynep Öztürk1, Ercüment Ölmez2, Tuğba Gürpınar2, Şule Gök2, Kamil Vu-
ral2 
1Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Manisa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sıklıkla otoimmün hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları ve 
transplant hastalarında kullanılan azatioprin, tedavide steroid dozunu 
azaltmak maksadıyla da tercih edilmektedir. Gebelik döneminde de benzer 
şekilde kullanılan bu ilacın, hayvanlarda doğumsal anomalilere neden oldu-
ğu gösterilmiş olup insanlar üzerinde mutajenik ve teratojenik etkisi tartış-
malıdır. Bu çalışmada immünsupresif tedavi amacıyla azatioprin kullanımı 
olan gebelerde ilacın gebelik sürecine ve doğan bebeğe etkileri incelenmiş-
tir. 

YÖNTEM: Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Farmakoloji bölümüne 
teratojenik etki değerlendirmesi için 2007- 2012 yılları arasında başvuran 
ve azatioprin kullanan gebeler, retrospektif kayıt taramaları sonucunda tes-
pit edildi. İlaç maruziyeti görülen 10 gebeye, iletişim bilgilerinden ulaşılarak 
gebelik süreçleri ve doğum sonrası bebeklerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi-
ler alındı. 

BULGULAR: 10 gebe tespit edilmiş olup 7’sine ulaşıldı. 7 gebenin 5’i mia-
dında canlı doğum yapmış olup bu bebekler sağlıklı olarak yaşamlarını sür-
dürmektedirler. Gebeliği süresince azatioprin kullanımı olan 1 gebe yine 
miadında canlı doğum yapmış olup bu gebenin bebeğinde Down sendromu 
görülmüştür. Bebeğinde Down sendromu görülen gebenin diğer ilaç maru-
ziyetleri araştırıldığında bu gebenin, Behçet Hastalığı nedeniyle azatioprin 
(100 mg/gün, oral) yanı sıra kolşisin (1 mg/gün, oral) ve prednizolon (4 
mg/gün, oral) kullandığı belirlenmiştir. Böbrek transplantı nedeniyle gebeli-
ği süresince azatioprin (75 mg/gün, oral) kullanan 1 gebenin de, fetusta 
kafatası gelişimi olmaması nedeniyle 2. trimesterde gebeliği sonlandırılmış-
tır. Böbrek transplantı olan bu gebenin de azatioprine ek ilaç kullanımı olup 
prednizolon (5 mg/gün, oral) ve takrolimus (1mg/gün, oral) maruziyeti 
vardır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kısıtlı sayıda gebeden alınan verilerle değerlen-
dirme yapılan bu çalışmada dahi mutajenik ve teratojenik bir etkiye tesadüf 
edilmesi dikkat çekicidir. İstenmeyen etkilerin oluştuğu vakalar incelendi-
ğinde bu gebelerde ek ilaç kullanımının da olması bu etkilerin diğer ilaçlara 
da ya da kombine ilaçla tedavinin bir sonucu olarak da ortaya çıkmış olabi-
leceğini düşündürmektedir. Mutajenik etki potansiyelleri göz önüne alındı-
ğında gebeliğinde immünsupresan tedavi almak durumunda olan gebelere, 
oluşabilecek anomalilerin tespiti açısından gebelik döneminde ileri genetik 
incelemeler yapılabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: AZATİOPRİN, DOĞUMSAL ANOMALİ, GEBELİK, 
İMMÜNSUPRESAN, TRANSPLANT 
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P-075 
ANTİEPİLEPTİK İLAÇ KULLANAN GEBELERDE FETOTOKSİSİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Zeynep Öztürk1, Şule Gök2, Tuğba Gürpınar2, Ercüment Ölmez2, Kamil Vu-
ral2 
1Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Manisa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gebelik döneminde antiepileptik kullanımının getirdiği 
sorunların başında teratojenite riski gelmektedir. Epilepsinin gebelikte te-
davisinin gerekliliği hastalığın gebedeki gidişatıyla da ilgili olduğu gibi teda-
vi edilmemiş gebelerde geçirilen nöbetler de bebekte bir takım malformas-
yonlara yol açabilmektedir. Konjenital malformasyonla doğan çocuk oranı-
nın, antiepileptik kullanımıyla normal populasyona göre 2- 3 kat artmış ol-
duğu bilinmektedir. Bu çalışmada da antiepileptik ilaç maruziyeti tespit 
edilmiş gebelerde ilaçların gebelik sürecine ve doğan bebeğe etkileri ince-
lenmiştir. 

YÖNTEM: Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Farmakoloji bölümüne, 
2007- 2012 yılları arasında başvuran gebelere ait teratojenite risk değer-
lendirmelerini içeren kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Antiepileptik ilaç 
kullanımı olan 43 gebe tespit edilip gebelere ulaşılarak gebelik süreçleri ve 
doğum sonrası bebeklerin sağlık durumları ile ilgili bilgiler alındı. 

BULGULAR: 43 gebenin 34’üne ulaşıldı. 15 gebe sodyum valproat; 10 ge-
be karbamazepin; 9 gebe lamotrijin; 5 gebe levetirasetam; 3 gebe fenitoin; 
2 gebe okskarbazepin kullanmıştır. Ulaşılan 34 gebenin 24’ü miadında canlı 
doğum yapmış olup, 2 gebe prematür doğum yapmıştır; bu bebekler sağ-
lıklı olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Sodyum valproat kullanan 4 ge-
be, karbamazepin kullanan 1 gebe ile lamotrijin kullanan 1 gebe olmak 
üzere toplam 6 gebe kürtajla (kendi isteğiyle) gebeliğini sonlandırırken, 2 
gebenin 2. trimesterde anne karnında ölüm nedeniyle gebeliği sonlanmıştır. 
2. trimester gebelik kayıpları yaşayan gebeler 14. ve 22. haftalarda bebek-
lerini kaybetmiş olup gebelikleri boyunca gün sodyum valproat (sırasıyla 
1000 mg/gün ve 1500 mg/gün, oral) kullanan gebelerdi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sodyum valproat dışındaki antiepileptik ilaçlara 
maruziyeti olan gebelerde herhangi bir fetotoksik ya da teratojenik etki 

gözlenmemiştir. Sodyum valproatın başta nöral tüp defekti (spina bifida) 
olmak üzere kardiak anomaliler, oral yarıklar, genital anomaliler ve ekst-
remite anomalileri gibi major konjenital anomalilerle, intrauterin büyüme 
geriliği ve özellikle yüksek dozlarda (1500- 2000 mg/gün) minör konjenital 
anomalilere neden olabileceği bilgisi literatürde mevcuttur. Gebelikte antie-
pilepik kullanımının araştırıldığı bu çalışmada da elde ettiğimiz veriler, ge-
beliği boyunca yüksek doz sodyum valproat kullanımıyla 2. trimester gebe-
lik kayıpları arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİEPİLEPTİK, DOĞUMSAL ANOMALİ, EPİLEPSİ, 
FETOTOKSİSİTE, GEBELİK 
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P-076 
GEBELİĞİ BOYUNCA ANTİTİROİD İLAÇ KULLANAN GEBELERDE 
FETOTOKSİK VE TERATOJENİK ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Zeynep Öztürk1, Tuğba Gürpınar2, Şule Gök2, Ercüment Ölmez2, Kamil Vu-
ral2 
1Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Manisa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gebelikte özellikle ilk trimesterde, başta Graves hastalığı 
olmak üzere tiroid rahatsızlıkları ortaya çıkabilir, hipertiroidi oluşabilir ya da 
önceden var olan tiroid rahatsızlıkları kötüleşebilir. Gebelikte hipertiroidinin 
tedavi edilmemesi preeklampsi, kalp yetmezliği, intrauterin gelişme geriliği 
ve ölü doğum riskini artıran bir durumdur. Tedavi amaçlı kullanılan kısıtlı 
sayıda ilacın gebelikte kullanımına bağlı bir takım doğumsal kusurların oluş-
tuğu bazı vakalar bildirilmesine rağmen insanlarla ilgili yeterli veri henüz 
bulunmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı gebelikte hipertiroidi tedavisi, ge-
benin tiroid hormonlarını dengeleyecek, kişiye özgü en düşük ilaç seviyele-
riyle yapılmaktadır. Bu çalışmada antitiroid ilaç maruziyeti tespit edilmiş 
gebelerde ilaçların gebelik sürecine ve doğan bebeğe etkileri incelenmiştir. 

YÖNTEM: Gebeliğinde antitiroid ilaç kullanmak durumunda olan, Celal Ba-
yar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Farmakoloji bölümüne teratojenik etki de-
ğerlendirmesi için 2007- 2012 yılları arasında başvuran gebeler tespit edilip 
gebelere ulaşılarak gebelik süreçleri ve doğum sonrası bebeklerin sağlık du-
rumlarıyla ilgili bilgiler alındı. 

BULGULAR: Antitiroid tedavi aldığı belirlenen 10 gebe tespit edilmiş olup 
9’una ulaşıldı. Gebelerden 8 tanesi propiltiourasil (75- 300 mg/gün, oral) ile 
tedavi olurken 2 gebe gebeliğinde metimazol (15 mg/gün, oral) kullanmış-
tır. Tüm ilaç maruziyetleri gebelik dönemi boyunca devam etmiştir. Ulaşılan 
gebelerden metimazol kullanan 2 gebe ile propiltiourasil kullanan 5 gebe, 
miadında canlı doğum yapmışlardır; bu bebekler sağlıklı olarak yaşamlarını 
sürdürmektedirler. Propiltiourasil (100 mg/gün, oral) kullanan 1 gebenin 
spontan abortus nedeniyle gebeliği sonlanmıştır. Antitiroid tedavi (propilti-
ourasil, 75 mg/gün, oral) alan ve ikiz gebeliği olan 1 gebe miadında canlı 
doğum yapmış olup ikizlerinden birinde tek böbrek ile diğer bebekte vezi-
koüretral reflü olduğu tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kısıtlı sayıda gebeyle yapılan bu çalışmada, mia-
dında canlı doğum sayısının fazla olması yanında doğumsal anomaliyle so-
nuçlanan bir gebeliğin olması dikkat çekicidir. Bu vakadaki teratojenik etki, 
ilaca bağlı olabileceği gibi tamamen rastlantısal da olabilir. Gebeliği süre-
since ilaç kullanması gereken ve tiroid hastalığı gibi tedavisi gerekli bir has-
talığı bulunan gebelere özellikle 2. trimesterde detaylı ultrason taramasıyla 
perinataloji takibi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUMSAL ANOMALİ, GEBELİK, GRAVES, HİPER-
TİROİDİ, TERATOJENİTE 
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P-077 
GEBELİKTE YÜKSEK RİSK KATEGORİSİNDE KABUL EDİLEN BAZI 
İLAÇLARIN TERATOJENİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ER-
GOTAMİN, İZOTRETİNOİN, ATORVASTATİN, MİSOPROSTOL, ASİT-
RETİN 
Zeynep Öztürk1, Tuğba Gürpınar2, Ercüment Ölmez2, Şule Gök2, Kamil Vu-
ral2 
1Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Manisa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hayvanlarda yapılan çalışmalarla insanlardan elde edilen 
verilerden yola çıkılarak gebelik döneminde kullanıldığında insan fetüsü için 
risk oluşturduğu yönünde kanıtlar olan ilaçlar ve maddeler, tüm risk kate-
gorizasyonlarında “X” ile ifade edilmektedirler. Farmakolojik maddelere 
bağlı fetal risklerin ortaya konduğu, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (Food and 
Drug Administration, FDA) sınıflaması, değerlendirmede en çok kullanılan 
sınıflamadır. Bu çalışmada “X” kategorisi ilaç kullandığı tespit edilmiş gebe-
lerde ilaçların gebelik sürecine ve doğan bebeğe etkileri incelenmiştir. 

YÖNTEM: Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Farmakoloji bölümüne, 
2007-2012 yılları arasında başvuran gebelere ait teratojenite risk değerlen-
dirmelerini içeren kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Gebelerin kullanmış 
oldukları ilaçlar, FDA risk kategorilerine göre sınıflandırıldı. Gebeliğinde 
yüksek risk kategorisinde kabul edilen ilaçlara maruz kalan gebelerden 21’i 
tespit edildi. Bu gebelere iletişim bilgilerinden ulaşılarak gebelik süreçleri ve 
doğum sonrası bebeklerin sağlık durumları ile ilgili bilgiler alındı. 

BULGULAR: 21 gebeden 10’unda ergotamin, 4’ünde izotretinoin, 4’ünde 
atorvastatin, 2’sinde misoprostol ve 1’inde asitretin maruziyeti olup tüm 
ilaç maruziyetleri 1. trimesterde gerçekleşmiştir. 21 gebeden 15’ine ulaşıl-
dı. Ulaşılamayan gebelerden 3’ü ergotamin, 1’i izotretinoin, 1’i atorvastatin 
ve 1’i misoprostol kullanmaktaydı. Elde edilen verilere göre gebelerden 
12’si miadında canlı doğum yapmış olup 1 gebe prematür doğum yapmıştır; 
bu bebekler sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. İzotretinoin (40 
mg/gün, oral) maruziyeti olan 1 gebenin kürtajla (kendi isteğiyle), atorvas-
tatin kullanan 1 gebenin spontan abortusla ve ergotamin maruziyeti olan 1 
gebenin de 2.trimesterde anne karnında ölüm nedeniyle gebeliği sonlan-

mıştır. Bu gebeliklerden doğan bebeklerde herhangi bir doğumsal kusura 
rastlanmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Gebelerden elde edilen verilere bakıldığında canlı 
doğum oranının yüksek olması ve herhangi bir doğumsal anomaliye rast-
lanmamış olması, yüksek riskli kabul edilen bu ilaçların teratojenik etki po-
tansiyellerini tartışılır hale getirmektedir. Bununla birlikte bu çalışmada ta-
ranan gebe sayısı kısıtlıdır. Sonuç olarak yüksek riskli ya da “X” kategori-
sinde ilaç maruziyeti olan gebeler değerlendirilirken yalnızca etken madde 
kategorizasyonu değil, kullanılan doz, maruziyet süresi ve dönemi de dik-
kate alınırsa gereksiz gebelik sonlandırmalarının önüne geçilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUMSAL ANOMALİ, ERGOTAMİN, GEBELİK, 
TERATOJENİTE 
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P-078 
FENOFİBRAT KULLANIMININ NEDEN OLDUĞU YANLIŞ POZİTİF AM-
FETAMİN/MDMA (3,4-METİLENDİOKSİMETAMFETAMİN) (CEDIA) VE 
MDMA (DRI) TEST SONUÇLARI 
Yusuf Cem Kaplan1, Almıla Erol2, Barış Karadaş1, Emine Akgül3 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Tıbbi Farmako-
loji AbD, İzmir 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Psikiyatri Klini-
ği, İzmir 
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farma-
koloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu olgu raporu fenofibratın enzim immunoassay tabanlı 
amfetamin/MDMA ve MDMA testlerinde yanlış pozitifliğe neden olabileceğini 
göstermek için sunulmuştur. 

YÖNTEM: 60 yaşında psikiyatri kapalı servisinde alkol bağımlılığı tanısı ile 
yatmakta olan erkek hastanın enzim immunoassay tabanlı idrar amfeta-
min/MDMA (CEDIA) düzeyi 4 ayrı zamanda, MDMA (DRI) düzeyi ise 5 ayrı 
zamanda pozitif olarak tespit edilmiştir. Bu tür ilaç/madde kullanım öyküsü 
olmayan ve kapalı serviste bu tür ilaç/maddelere ulaşma imkanları sınırlı 
olan hastanın pozitif çıkan ilk 3 örneği GC-MS ile doğrulanmış ve yapılan 
analizde amfetamin, MDMA ve ilişkili metabolitlere rastlanmamıştır. Bunun 
üzerine fenofibrat iç hastalıklarına danışılarak kesilmiş, arınma (washout) 
dönemi hesaplanmış ve arınma dönemi sonrası hastanın takibinde 2 farklı 
zamanda yapılan enzim immunoassay tabanlı amfetamin ve MDMA test so-
nuçları negatif olarak tespit edilmiştir (Tablo 1). 

BULGULAR: Fenofibrat kullanımı enzim immunoassay tabanlı idrar amfe-
tamin ve MDMA düzeylerinin yanlış pozitif olarak tespit edilmesi ve rapor-
lanmasına yol açabilir. Bu durum özellikle denetimli serbestlik kanunu kap-
samında izlemde olan hastalarda istenmeyen adli sonuçlar ortaya çıkarabi-
lir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Enzim immunoassay tabanlı idrar amfetamin ve 
MDMA testlerinde trazodon, bupropion, klorpormazin, promethazin ve feno-
fibrat gibi ilaçlar ile interferans ve yanlış pozitiflik bildirilmiştir. Bu olgu ra-
poru bu konuda bildirilmiş ilk klinik tecrübe özelliğini taşımaktadır. Bu tür 

yanlış pozitifliklerin yol açabileceği olumsuz adli sonuçlardan kaçınmak için 
enzim immunoassay tabanlı yasadışı ve kötüye kullanılabilen ilaç/madde 
test sonuçlarından pozitif olanların GC-MS ya da LC-MS-MS gibi tekniklerle 
doğrulanması bir gerekliliktir. 

ANAHTAR KELİMELER: AMFETAMİN, MDMA, 3,4-
METİLENDİOKSİMETAMFETAMİN, YANLIŞ POZİTİFLİK, ENZİM İMMUNOAS-
SAY, FENOFİBRAT 
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Tablo 1. 5 aydır trazodone 100 mg/gün, 3 yıldır fenofibrat 267 mg/gün 

kullanan 60 yaşındaki erkek hastanın idrar yasadışı ve kötüye kullanılan 
madde tarama sonuçları kronolojik olarak gösterilmiştir Hastaneye yatıştan 
sonra hasta, diazepam 30 mg/gün, tiamin 300 mg/gün ve naltrekson 50 
mg/gün kullanmaya başlamıştır. Amfetamin/MDMA (CEDIA® ) testi 4 farklı 
zamanda ve MDMA (DRI®) testi ise 5 farklı zamanda pozitif olarak sap-
tanmıştır. Fenofibrat tedavisi 5. örneğin analizinden sonra iç hastalıkları gö-
rüşü alınarak durdurulmuştur. * Bu örneklerin GC-MS ile doğrulama anali-
zinde amfetamin, MDMA veya ilişkili metabolitlere rastlanmamıştır. 

Test 1. örnek 

(Yatışın 2. 

Günü)* 

2. örnek 

(Yatışın 7. 

günü)* 

3. örnek 

(Yatışın 13. 

günü)* 

4. örnek 

(Yatışın 

21. günü) 

5. örnek 

(Yatışın 

25. günü 

Amfetamin/MDMA 3659 (+) 3804 (+) 2489 

(+) 

2134 

(+) 

940 

(-) 

MDMA 744 (+) 834 (+) 764 

(+) 

714 

(+) 

537 

(+) 

Benzodiyazepin 0.662 

(-) 

> 5000 

(+) 

1417.47 

(+) 

101.68  

(-) 

10.47  

(-) 

Kreatinin 205.34 262.26 239.08 153 58.55 

pH 5 5 6 6 6 

Özgül ağırlık 1025 1025 1025 1020 1020 

Nitrit (-) (-) (-) (-) (-) 

 
Fenofibrat tedavisi durdurulduktan sonraki sonuçlar ve eşik değer 

Test 6. örnek (Fenofib-

rat kesildikten 4 

gün sonra) 

7. örnek (Fenofib-

rat kesildikten 11 

gün sonra) 

Eşik değer (Cut – 

off) /Normal aralık 

Amfetamin/MDMA 674 (-) 329 (-) 1000 ng/mL 

MDMA 402(-) 197 (-) 500 ng/mL 

Benzodiyazepin 3.55 3.86 200 ng/mL 

Kreatinin 186.92 258.73 > 20 mg/dL 

pH 5 5 4 - 9 

Özgül ağırlık 1025 1020 1003 - 1030 

Nitrit (-) (-) (-) 
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P-079 
ALFA AMANİTİNİN FARELERDE DERİDEN EMİLİMİ VE DERİDEKİ 
TOKSİSİTESİ 
Ertuğrul Kaya1, Mustafa Gani Sürmen1, Kürşat Oğuz Yaykaşlı2, Selim Kara-
han3, Murat Oktay4, Hakan Turan5, Serdar Çolakoğlu6, Havva Erdem4 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AbD 
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AbD 
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AbD 
6Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AbD 

GİRİŞ-AMAÇ: Amanita phalloides isimli zehirli mantar içinde 2 grup toksin 

tanımlanmıştır: amanitinler (amatoksinler) ve fallotoksinler. Amanitin grubu 
toksinler, ökaryotik hücrelerdeki RNA polimeraz 2 enzimini bloke ederek 
toksik etki gösterir. Ökaryotik hücrelerde toksik olması nedeniyle, bu gru-
bun üyesi olan alfa amanitin antiparazitik ve antifungal aktiviteye sahip 
olabilir. Bu toksinin insanların ve hayvanların ektoparaziter hastalıklarında 
terapotik amaçlı kullanımı mümkün olabilir. Böyle bir durumda kritik olan 
konu, alfa amanitinin deride toksisitesinin ve deriden emiliminin olup olma-
dığıdır. Bu çalışmada alfa amanitinin farelerde perkutan uygulanması son-
rasında derideki toksisitesi ve deriden emilimi araştırılmıştır. 

YÖNTEM:  Farelere distile suda çözünmüş 1 mg/kg dozunda alfa amanitin 

perkutan(n=18) ve intraperitoneal(n=18) olarak uygulandı; 1.(n=6), 
6.(n=6) ve 24.(n=6) saatlerde fareler sakrifiye edildi. Kontrol grubu-
na(n=18) hem intraperitoneal hem de perkutan olarak serum fizyolojik uy-
gulandı ve aynı saatlerde sakrifiye edildi. Perkutan uygulama, anestezi al-
tındaki farelerin sırtında traş edilmiş 1 cm² alana yapıldı. Sakrifiye edilen 
farelerin deri, böbrek ve karaciğerlerindeki toksisite histopatolojik yöntemle 
araştırıldı. Karaciğer, böbrek ve serumdaki toksin miktarı HPLC yöntemiyle 
ölçüldü. Toksin miktarları arasındaki fark istatistiki açıdan Kruskall-Wallis 
yöntemiyle analiz edildi. 

BULGULAR:  Perkutan toksin uygulanan gruplardaki farelerde her üç za-
man diliminde de deri, böbrek ve karaciğerde histopatolojik olarak toksisite 
bulgusuna rastlanmadı. Aynı gruplardaki farelerde serum ve organlarda alfa 

amanitin bulunamadı. İntraperitoneal toksin uygulanan gruplardaki farele-
rin karaciğerlerinde 24 saat sonra consilman benzeri cisimler ve piknotik 
hücreler görüldü. Karaciğer, böbrek ve serumdaki en yüksek toksin miktar-
ları intraperitoneal uygulama gruplarında sırasıyla 3,3(±0,04) (6 saat gru-
bunda); 0,2(±0,01) (6 saat grubunda); 1,2(±0,04) (1 saat grubunda) 
mcg/ml olarak ölçüldü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ:  Elde edilen sonuçlar, alfa amanitinin farelerde 
perkutan uygulanması durumunda deriden emilmediğini ve deride toksisi-
teye neden olmadığını göstermektedir. Alfa amanitinin terapotik amaçlı ola-
rak perkutan uygulanmasının toksisite açısından güvenli olacağı öngörülebi-
lir. 

ANAHTAR KELİMELER: ALFA AMANİTİN, DERİDEN EMİLİM, DERİ TOKSİ-

SİTESİ, HPLC 
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P-080 
AMATEM’E BAŞVURAN MADDE BAĞIMLILARININ İDRAR ÖRNEKLE-
RİNDEKİ POZİTİFLİK ORANLARININ İNCELENMESİ 
Barış Karadaş1, Yusuf Cem Kaplan1, Doğu Barış Kılıççıoğlu2, Emine Akgül2 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğit. ve Araş. Hast. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Madde ve madde kullanımı tüm dünya ülkelerinde oldu-
ğu gibi ülkemizin de önemli sorunlarındandır. Yeşilay'ın araştırmasına göre, 
gençlerin yüzde 15'i herhangi bir uyuşturucu maddeyi kullanırken, uyuştu-
rucuya başlama yaşı 13'e kadar düştüğü gözlenmiştir. Uyuşturucu bağlantılı 
suçlarda, olay sayıları ve buna bağlı gözaltına alınan şüpheli sayıları ile ya-
kalanan uyuşturucu madde miktarlarında artışlar görülmektedir. Bu neden-
le madde kullanımının engellenmesi amacıyla Türkiye’de Denetimli Serbest-
lik Uygulaması, 20.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5402 sayılı “Denetimli 
Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu” ile birlikte 
yürürlüğe girmiştir. Denetimli serbestlik hizmeti; sadece kullanım suçu için, 
şüpheli, sanık veya hükümlüyü ceza infaz kurumuna göndermek yerine 
toplum içinde denetleyerek yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan bir 
uygulamadır. 
Bu çalışmada; laboratuvarımıza İzmir Atatürk Eğit. ve Araş. Hast. AMATEM 
Polikliniği ve Servisi’ne gerek tedavi için gerekse Denetimli Serbestlik Uy-
gulaması çerçevesinde başvuran madde kullanıcılarından alınan idrar ör-
neklerindeki pozitiflik oranları değerlendirildi. 

YÖNTEM: Atatürk Eğit. ve Araş. Hast. AMATEM Polikliniği ve Servisi’ne 
başvuran Nisan 2007- Ağustos 2013 arasında Amfetamin/ Ekstazi, Barbitü-
rat, Ekstazi, Benzodiazepin, Opiat, Kokain, Esrar (Δ9-tetrahydrocannabinol, 
Δ9-THC, THC) 37593 kişinin idrar örneği çalışıldı. İdrar örnekleri Roche Hi-
tachi 902 ve Olympus AU400 analizöründe CEDIA (Cloned Enzyme Donor 
Immuno Assay) yöntemiyle çalışıldı. 

BULGULAR: Toplam, idrar örneklerinden % pozitiflik oranları Amfetamin/ 
Ekstazi için % 0,91, Barbitürat için % 0,04, Ekstazi için % 0,17, Benzodia-
zepin için % 4,13, Opiat için % 0,62, Kokain için % 0,11, THC için % 10,88 
olarak bulundu. Buna oranlara göre en yüksek oranda THC kullanımı görül-
dü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Madde kullanımı sorunu karmaşıklaşarak ve yay-
gınlaşarak büyümektedir. Bizimde kullandığımız semikantitatif yöntemlerle 
yapılan ölçümler tarama amaçlı kullanılmaktadır. Tarama testlerinde bulu-
nan pozitif sonuçlar kantitatif bir yöntemle doğrulaması yapılmalıdır. Soru-
nun çok boyutlu olmasına paralel olarak, mücadele de çok taraflı, kurumlar 
arası işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmelidir. Sorunun tüm 
boyutlarını kapsayan bir politika ve strateji de etkili mücadelenin en önemli 
unsurudur. 

ANAHTAR KELİMELER: MADDE BAĞIMLILIĞI, POZİTİFLİK ORANLARI 
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P-081 
GAMA AMANİTİN TOKSİSİTESİ 
Sinan Bakırcı1, Recep Bayram2, Kürşat Oğuz Yaykaşlı3, İsmail Yılmaz4, Sait 
Bayram5, Ertuğrul Kaya5 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AbD 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AbD 
4İzmir Bozyaka Eğit. ve Araş. Hast., Tıbbi Farmakoloji 
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Amanita phalloides mantarının zehirlenmelerinden so-
rumlu tutulan amatoksinler başlıca alfa, beta ve gama amanitinlerdir. Alfa 
amanitinin toksisitesi üzerine pek çok çalışma literatürde yer almakta iken 
beta amanitin ile ilgili çalışmalara oldukça az rastlanmaktadır, gama amani-
tin toksisitesi hakkında ise hiç araştırma olmadığı görülmektedir. Bu çalış-
mada C3A insan hepatosit hücreleri üzerinde gama amanitinin toksik etkile-
ri incelendi ayrıca alfa ve beta amanitin toksisitesi ile karşılaştırıldı. 

YÖNTEM: Alfa, beta ve gama amanitinler Amanita phalloides mantarından 
preparatif HPLC yöntemiyle saflaştırıldı. Saflaştırılan her üç amanitinin de 
üç farklı konsantrasyonu C3A insan hepatosit hücreleri üzerine uygulandı. 
Toksisite sonuçları 48. saatte değerlendirildi ve toksisite seviyelerini sap-
tamak için MTT testi kullanıldı. 

BULGULAR: Alfa amanitinin bu hücre tipinde ortaya çıkardığı toksik etkinin 
LD50 dozu 10μg/ml olarak bulundu. Aynı dozda, gama amanitin için toksik 
etki %32 olarak saptanırken beta amanitinin çalışılan dozlarda bu hücre 
tipine toksik etkisi olmadığı görüldü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda Amanita phalloides içerisinde yer 
alan amanitinlerden gama amanitin toksisitesinin de alfa amanitin toksisite-
si gibi C3A insan hepatosit hücreleri üzerine oldukça fazla olduğu sonucu 
ortaya konulmuştur. Beta amanitinin toksik etkilerinin ortaya çıkması için 
dozunun daha fazla yükseltilmesi gerektiği öngörülmektedir. 
Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
tarafından desteklenmiştir (DÜBAP-2013.04.01.164) 

ANAHTAR KELİMELER: ALFA AMANİTİN, BETA AMANİTİN, GAMA AMANİ-
TİN, C3A HUMAN HEPATOCYTE CELL LINE, PREPARATİF HPLC. 
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P-082 
DOĞADA SIK YETİŞEN BAZI ŞAPKALI MANTARLARIN TOKSİSİTESİ 
Sinan Bakırcı1, Recep Bayram2, Kürşat Oğuz Yaykaşlı3, İsmail Yılmaz4, Sait 
Bayram5, Ertuğrul Kaya5 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AbD 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AbD 
4İzmir Bozyaka Eğit. ve Araş. Hast., Tıbbi Farmakoloji 
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Doğada sık olarak yetişen ve ülkemizde de çok sık karşı-
laşılan şapkalı mantar türlerinden; Amanita citrina, Amanita caesarea, 
Amanita rubescens, Amanita muscarina, Amanita panterina, Russula ruber, 
Russula subnigrigans, Macrolepiota procera mantarlarının hücre kültüründe 
C3A insan hepatosit hücreleri üzerinde toksik etkilerinin varlığı araştırıldı. 

YÖNTEM: Mantarlar kurutulduktan sonra mikserde öğütülerek toz haline 
getirildi. 1 gram toz halindeki mantar 10 mL distile su ile karıştırılarak 1 
gece ekstre edildi. Elde edilen ekstrelerin farklı konsantrasyonları (10000; 
1000; 100; 10; 1 µg/ml) C3A insan hepatosit hücrelerine uygulandı. Toksi-
site 48. saatte değerlendirildi ve toksisite seviyelerini saptamak için MTT 
testi kullanıldı. 

BULGULAR: Yenilebilen mantarlardan Amanita caesarea’ın 100 µg/ml ‘si-
nin C3A insan hepatosit hücrelerinde % 30, 1000 µg/ml ‘sinin ise %76 hüc-
re ölümüne neden olduğu ortaya kondu. Amanita citrina için, aynı dozlarda 
hücre ölüm oranları, sırasıyla %17 ve %27, Macrolepiota procera için %21 
ve %22, Amanita rubescens için %31 ve %64, Russula subnigrigans için 
10000µg/ml (%38 hücre ölümü), Amanita muscarina ve Amanita panterina 
için 1000µg/ml dozlarında hücre ölümleri (sırasıyla %33, %31 hücre ölü-
mü) görüldü. Russula ruber için verilen hiç bir dozda %20’yi geçen toksik 
bir etki görülmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Dünyada ve ülkemizde doğada sık olarak yetişen 
ve bir kısmı insanlar tarafından tüketilen mantarların hücre kültüründeki 
toksisitesi hakkında veriler elde edilmiştir. Zehirli olarak bilinen mantarların 
toksik etkilerinin görülmesinin yanı sıra, yenen mantarların da benzer doz-
larda toksik etkisinin olduğu görülmüştür. 

Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
tarafından desteklenmiştir (DÜBAP-2013.04.01.164). 

ANAHTAR KELİMELER: ZEHİRLİ MANTARLAR, YENEN MANTARLAR, C3A 
HUMAN HEPATOCYTE CELL LINE, MTT TEST 
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P-083 
KLİNİK TOKSİKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU E-BÜLTEN RAPORU 
Burak Cem Soner1, Ömer Demir2, Sedef Gidener3 
1N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD 
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yaklaşık iki yıl önce, 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 
(19-22 Ekim 2011, Eskişehir) Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu (KTÇG) iş 
toplantısında bir elektronik bülten çıkarılması önerisi katılımcıların oy birliği 
ile kabul edildi. Katılımcı üyelerin oy birliği ile Dr. Burak Cem Soner, Dr. 
Ömer Demir ve Dr. Sedef Gidener e-bültenin yapılandırma ve yayınlanma-
sında görev aldılar. 

YÖNTEM: Klinik Toksikoloji Yürütme Kurulu’nun yaptığı görüşmede KTÇG 
e-bülteninin 3 ayda bir yayınlanmasına karar verildi ve ilk sayısı Ocak 2012 
tarihinde yayınladı. Bu sayının konusu, kış aylarında çok sık görülmesi ve 
ölümlere neden olmasından dolayı “Karbonmonoksid Zehirlenmesi” oldu. 
Nisan ayında çıkarılan ikinci sayımızda “Mantar Zehirlenmeleri”, 3. sayımız-
da “Hayvan Isırma ve Sokmaları”, 4. sayımızda “Genetiği Değiştirilmiş Or-
ganizmalar (GDO)” ve 5, 6 ve 7. sayılarımızda ise “Antidotlar” başlıkları iş-
lendi. Yayın hayatına başladığı Ocak 2012’den Ağustos 2013’e kadar düzen-
li olarak her 3 ayda bir çıkan ve toplamı 7 olan e-bültenimizde 5 ana başlık 
ve 25 alt başlıkta, konularında uzman 23 akademisyenin yazıları yer aldı. 

BULGULAR: E-bültenimiz zehirlenmeleri, bu zehirlenmelere yaklaşımları ve 
zehirlenmelerde kullanılan antidotları toksikoloji biliminin ışığında güncel 
bilgiler ile ele almıştır ve almaya devam edecektir. Bu konuların yanı sıra 
GDO’lar, obezite ve kilo vermede kullanılan ajanlar gibi halen güncelliğini 
koruyan ve zaman zaman tartışmalara de neden olabilen konuları ele almış 
ve bundan sonra da almaya devam edecektir. Güncel bilgilerin derlendiği 
Klinik Toksikoloji e-bültenine Türk Farmakoloji Derneği internet sitesi 
(www.tfd.org.tr) içerisindeki “Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu” başlığı al-
tında yer alan “KTÇG Elektronik Bülten” bölümünden ulaşılabilmektedir. Bu 
bölümde geçmiş sayılara da ulaşabilmek mümkündür. Sonraki ayların ko-
nuları KTÇG’na mail olarak iletilmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: KTÇG’na grubuna üye olabilir ve e-bültenimize ya-

zar olarak katkı sağlayabilirsiniz. Bu güne kadar verdikleri emeklerle e-
bültenimize katkı sağlayan tüm yazarlarımıza teşekkür ederiz. 

ANAHTAR KELİMELER: KLİNİK TOKSİKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU, E-
BÜLTEN, TOKSİKOLOJİ 
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P-084 
DÜZCE YÖRESİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİLERDEN ELDE EDİLEN 
EKSTRELERİN KARACİĞER KANSER HÜCRESİ ÜZERİNE OLAN TOK-
SİK ETKİLERİ 
Sinan Bakırcı1, Recep Bayram2, Selim Karahan3, Ertuğrul Kaya4, Kürşat 
Oğuz Yaykaşlı5 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AbD 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 
3Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji AbD 
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AbD 

GİRİŞ-AMAÇ: Doğada oldukça sık olarak karşılaşılan ve Düzce yöresinde 
de yetişen bazı bitkilerden; Helianthus annuus, Melilotus officinalis, Datura 
stromonium, Plantoga major bitkilerinden elde edilen ekstrelerin, hücre kül-
türü ortamında insan karaciğer kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etkileri-
nin olup olmadığı araştırıldı. 

YÖNTEM:  Bitkiler kurutulduktan sonra, her bir bitkinin yaprakları ve çiçek-
leri bir araya toplanarak mikserde öğütme işlemi ile toz haline getirildi. Bit-
ki tozunun beş gramı 10 ml distile su ile karıştırılarak 12 saat ekstre edildi. 
Elde edilen ekstrelerin farklı konsantrasyonları (10000; 1000; 100; 10; 1 
µg/ml) hücre kültüründe insan karaciğer kanser hücrelerine (C3A) uygu-
landı. Sitotoksik etki 48. saatte değerlendirildi ve toksisite seviyelerini sap-
tamak için MTT testi kullanıldı. 

BULGULAR:  Farklı konsantrasyonlarda çalışılan bitki ekstrelerinden Heli-
anthus annuus için belirgin sitotoksik etki 100 µg/ml konsantrasyonunda 
görülmeye başlandı ve 10000 µg/ml’de %64 oranında kanser hücrelerinde 
ölüme neden olduğu ortaya kondu. Melilotus officinalis ekstresi için LD50 
dozu 1000 µg/ml olarak saptandı ve 10000 µg/ml ‘de %79’ oranında hücre 
ölümü saptandı. Datura stromonium için aynı konsantrasyonda hücre ölüm 
oranı %40, Plantago major için %36 olarak bulundu. Aynı konsantrasyonda 
ekstrelerin sitotoksik etkilerinin karşılaştırıldığında en fazla toksik etki gös-
terenden en aza doğru sıralandığında Melilotus officinalis, Helianthus an-
nuus, Datura stromonium ve Plantago major olarak bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ:  Dünyada ve ülkemizde doğada sık olarak yetişen 

bazı bitkilerden elde edilen ekstrelerin karaciğer kanser hücreleri üzerine 
sitotoksik etkilerinin olabildiği, özellikle bunlar içerisinde yer alan, sarı yon-
ca çiçeği olarak da bilinen ve bal arıları için çiçekleri ana kaynak olarak gö-
rev yapan Melilotus officinalis bitkisinin ekstresinde bu sitotoksik etkinin en 
yüksek orana sahip olduğu saptandı. Bu çalışma bize, Melilotus officinalis 
bitkisine ait bölümlerin ayrı ayrı ekstrelerinin hazırlanarak ve bu ekstreler-
den elde edilecek olan saf maddelerin daha detaylı çalışmalarının planlan-
masını ve muhtemel antikanserojen etkinliği olan bir maddenin tespiti için 
yeni araştırmalar gerçekleştirilmesi gerekliliğini gösterdi. 

ANAHTAR KELİMELER: MENIOTUS OFFICINALIS, HELIANTHUS ANNUUS, 
DATURA STROMONIUM, PLANTAGO MAJOR, MTT TESTİ 
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P-085 
İN VİTRO PHALLOİDİN TOKSİSİTESİ 
Selim Karahan1, Recep Bayram2, Sinan Bakırcı3, Kürşat Oğuz Yaykaşlı4, İs-
mail Yılmaz5, Ertuğrul Kaya6 
1Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji AbD 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AbD 
4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AbD 
5İzmir Bozyaka Eğit. ve Araş. Hast., Tıbbi Farmakoloji 
6Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Mantarlara bağlı meydana gelen zehirlenmelerde en 
önemli role sahip mantarlar Amanita ailesidir. Amanita phalloides mantarla-
rı iki ana toksin grubuna sahiptir. Bunlardan birincisi; bisiklik oktapeptid 
yapısında olan amatoksinler iken diğeri siklik heptapeptid yapısında olan ve 
amatoksinlerden 10-50 kat daha az toksik olan phallotoxin’lerdir. Başlıca 
phallotoxinler; phalloidin, phalloin, phallacidin ve phallasindir. Phallotoxinler 
amatoksinlerden daha az toksik olmakla birlikte amatoksinlere göre daha 
hızlı etkilidir ve mantar zehirlenmelerinde ilk 2 gün içinde meydana gelen 
başlangıç semptomlarından sorumlu tutulmaktadırlar. Araştırıcılar tarafın-
dan asıl ilginin amatoksinler üzerine olmasından dolayı, literatürde phallo-
toxinler ile ilgili yapılan çalışmaya çok fazla rastlanılmamaktadır. Bu çalış-
mada, C3A insan hepatosit hücreleri üzerinde phallotoxin’lerden phalloi-
din’in toksik etkileri incelendi. 

YÖNTEM: Phalloidin Amanita phalloides mantarından preparatif HPLC yön-
temiyle saflaştırıldı. Saflaştırılan phalloidin dört farklı konsantrasyonu C3A 
insan hepatosit hücreleri üzerine uygulandı. Toksisite sonuçları 48. saatte 
değerlendirildi ve toksisite seviyelerini saptamak için MTT testi kullanıldı. 

BULGULAR: Phalloidin’in hücre kültüründe 0,1μg/ml ile 1μg/ml konsant-
rasyonlarda ortaya çıkardığı toksik etki %10 seviyesinde saptanırken, 
10μg/ml konsantrasyonunda toksik etkinin %17 düzeylerinde olduğu bu-
lundu. 100 μg/ml konsantrasyonunda toksik etkinin ise %42 düzeylerinde 
olduğu bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda Amanita phalloides içerisinde yer 
alan phallotoxinlerden phalloidinin C3A insan hepatosit hücreleri üzerine 

toksik etkili olduğu ve artan konsantrasyonlarda toksik etkinin arttığı sonu-
cu ortaya çıkarıldı. 

ANAHTAR KELİMELER: PHALLOTOXİN, PHALLOİDİN, C3A HUMAN HEPA-
TOCYTE CELL LINE, PREPARATİF HPLC. 
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P-086 
GEBELİK SIRASINDA İLAÇ KULLANIMI VE TERATOJENİTE 
Necip Girit1, İbrahim Tuğrul1, Buket Demirci1, Ömer Demir2, Turhan Dost1, 
Mustafa Birincioğlu1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Aydın 
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada, Adnan menderes üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji AbD'na, gebeliği sırasında ilaç kullanımı nedeniyle, terato-
jenik risk yönünden değerlendirilmek üzere başvuran gebelerin demografik 
verilerinin, geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 29.03.2010-01.08.2013 tarihleri arasında üniversitemiz tıp fa-
kültesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden anabilim dalımıza sevk edi-
len 245 gebenin yaş, gebelik haftası, kullandıkları ilaçlar, sosyoekonomik 
düzey gibi verileri başvuru sırasında doldurulan gebe kayıt formlarından 
elde edildi. Tespit edilen etken maddelerin FDA gebelik risk kategorileri ve 
ATC sınıflamasına göre hangi gurupta oldukları belirlendi. 

BULGULAR:  Akut veya kronik hastalığı nedeni ile ilaç kullanırken gebe 
kaldığını öğrenip bölümümüzden konsultasyonu istenen gebelerin, 18-44 
yaş aralığında (30.4±5.7), 4-38 gebelik haftası aralığında (8.1±4.3) baş-
vurdukları, toplam 294 farklı etken maddeye maruz kaldıkları, bu etken 
maddelerin FDA gebelik risk kategorisine göre değerlendirildiğinde en sık 
'C' kategorisi (126 etken madde % 42.8) olduğu, ATC sınıflamasına göre de 
en sık santral ve periferik sinir sistemini etkileyen ilaçlar olduğu (52 etken 
madde % 17.6), bütün etken maddeler içinde en sık maruz kalınan etken 
maddelerin sırasıyla parasetamol(44 gebe), essitalopram (20 gebe), diklo-
fenak (17 gebe) olduğu saptandı. Gebelerin % 19.5'i (48 gebe) ilaçları 1 
yıldan uzun süredir kullandıkları, gebelerin % 9.3'ü (23 gebe) gebelikleri 
döneminde radyolojik görüntüleme yöntemlerine (x-ray, BT, MR) maruz 
kaldıkları belirlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Gebelik ve ilaç kullanımı birlikteliği hem hasta 
hem de hekim açısından doğumsal anomali riski nedeniyle oldukça kaygı 
verici bir durumdur. Üreme çağındaki kadınlara reçete yazılmadan önce ge-
belik sorgulanmalı ve tedaviye başlandıktan sonra özellikle kronik ilaç kul-
lanırken gebelik önleyici tedbirleri alma konusunda gereken uyarı yapılma-

lıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: FDA, GEBELİK, İLAÇ, TERATOJENİTE, 
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P-087 
ACİL SERVİSTE İLAÇ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA 
TOKSİK DÜZEYDE BULUNAN İLAÇLARIN DAĞILIMI 
Berna Terzioğlu1, Osman Ekinci2, Ahmet Rıza Uras1 
1Haydarpaşa Numune Eğit. ve Araş. Hast. Biyokimya Kliniği 
2Haydarpaşa Numune Eğit. ve Araş. Hast. Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaç zehirlenmesi şüphesi ile acile başvuran hastalarda 
ilaç düzeyinin belirlenmesi diğer tanı yöntemleri ile birlikte teşhis ve teda-
vinin takibinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada acil serviste ilaç 
zehirlenmesi şüphesi ile kan örnekleri alınarak ilaç düzeyi ölçümü yapılan 
hastalarda, salisilat, asetominofen, trisiklik antidepresan, valproik asit, kar-
bamazepin, fenitoin, fenobarbital, digoksin düzeylerinin toksik düzeyde bu-
lunma oranları ve etil alkol ile idrarda ölçülen opiyat, benzodiazepin ve bar-
bitürat testlerin pozitif olma oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya Hastanemiz Acil Toksikoloji Laboratuvarında 2011 Ey-
lül ve 2013 Ocak arasındaki zaman diliminde ölçülen örnekler (n=6348, 
aynı örnekteki tekrarlar hariç) alınmıştır. İlaç düzeyleri CEDIA (Cloned 
Enzyme Donor Immuno Assay) yöntemiyle (Roche Hitachi 902) analiz edil-
miştir. Her örneğin toksik olma sonucu ilgili ilacın terapötik aralığına göre 
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Yapılan ölçümlerin %39,29’unu etil alkol (n=2494), 
%12,67’sini asetominofen (n=804), %6,88’ini valproik asit (n=437), 
%6,62’sini karbamazepin (n=420), %5,84’ünü salisilat (n=371), 
%5,73’ünü digoksin (n=364), %5,34’ünü trisiklik antidepresanlar (n=339), 
%4,05’ini benzodiazepinler (n=257), %4,03’ünü fenitoin,(n=256), 
%3,73’ünü opiyatlar (n=237), %3,42’sini barbitüratlar (n=217), 
%2,39’unu fenobarbital (n=152) oluşturmaktadır.  
İlaç zehirlenmesi olduğu düşünülen hastalarda yapılan ilaç düzeyi ölçümün-
de tek tek toksik düzeyde olma oranları şu şekildedir: etil alkol %71,25 
(n=1341), valproik asit %14,78 (n=196), digoksin %14,29 (n=52), kar-
bamazepin %12,95 (n=111), trisiklik antidepresanlar %9,14 (n=31), feni-
toin %7,68 (n=38), salisilat %3,23 (n=12), asetominofen %1,99 (n=16), 
fenobarbital %1,45 (n=4).  

İdrarda semi-kantitatif olarak ölçülmüş olan opiyatlardan %5,49’unda, bar-
bitüratlardan %3,23’ünde ve benzodiazepinlerden %31,52’sinde pozitif test 
sonucu bulunmuştur. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: İlaç zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan etil al-

kol, asetominofen, salisilat ve trisiklik antidepresanlardan toksik düzeyde 
olma oranı etil alkolde yüksek bulunurken toksik düzeyde olması beklenen 
asetominofen ve salisilat testlerinin düşük oranda toksik olduğu bulunmuş-
tur. Analiz ile birlikte analiz öncesinde ilaç alım zamanı ile örnek alım za-
manının bilinmesi, uygun örneğin alınmasının sağlanması ve analiz sonra-
sındaki sonuçların yorumlanması acil hekimi ile farmakolog tarafından işbir-
liği içerisinde yapılmıştır. Güvenilir sonuçlar elde etmede bu işbirliği önem 
taşımakta olup ilaç zehirlenmelerinde laboratuvar desteğinin bu işbirliği 
içinde yapılması sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: ASETOMİNOFEN, ETİL ALKOL, İLAÇ ZEHİRLENME-
LERİ, POZİTİFLİK ORANLARI, SALİSİLAT 

 

 
Ölçülen ilaçların dağılımı 
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P-088 
AMANITA VERNA MANTARINDAKİ AMANİTİN VE FALLOTOKSİN DÜ-
ZEYLERİ 
İsmail Yılmaz1, Ertuğrul Kaya2, Zeynep Aydın Sinirlioğlu3, Recep Bayram4, 
Mustafa Gani Sürmen2 
1Bozyaka Eğit. ve Araş. Hast., Tıbbi Farmakoloji, İzmir 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Düzce 
3Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölü-
mü, İstanbul 
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Bolu 

GİRİŞ VE AMAÇ: Amanita grubu mantar zehirlenmeleri ülkemizdeki tüm 
zehirlenmelerin yaklaşık %3’ünü oluştururken, ölümcül mantar zehirlenme-
lerinin neredeyse tamamından sorumludur. Bu durum onları önemli kılmak-
tadır. Bu mantarlar amatoksinler ve fallotoksinler olmak üzere başlıca iki 
tür toksin içerirler. Fallotoksinler daha sınırlı toksisite potansiyeli taşırlar ve 
başlıca falloidin (PHN) ve fallasidin (PCN)’den oluşur. Amatoksinler ise çok 
toksiktir, başlıca alfa-amanitin (AA), beta-amanitin (BA) ve gama-amanitin 
(GA)’den oluşur. Amanita mantar ailesinin farklı türleri, hatta aynı türün 
varyeteleri arasında bile toksin düzeyleri değişebilmektedir. Bölgemizde ye-
tişen Amanita türlerinin toksin kompozisyonları arasındaki farklılıkların or-
taya konması, zehirlenmelerin kliniğinde bize bazı katkılar sağlayabilir. Ça-
lışmamızda A. verna mantarının farklı bölümlerindeki toksin düzeylerinin 
detaylı bir şekilde gösterilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Toksin analizi için gerekli A. verna mantarları, Nisan 2013’de Ba-
lıkesir-Ayvalık yakınlarındaki Kozak platosunda toplandı. Mantarlar bütün 
olarak ve pileus, gills, stipe, volva olmak üzere bölümlerine ayrıldı. Analiz 
öncesi gerekli aşamalardan sonra, RP-HPLC yöntemiyle tüm bölümlerdeki 
AA, BA, GA, PHN ve PCN düzeyleri ölçüldü. 

BULGULAR: En düşük amatoksin düzeyi mantarın volva’sında iken, en 
yüksek gills kısmında ölçülmüştür. Bunu pileus ve stipe izlemiş, düzeyler 
birbirlerine yakın çıkmıştır. Benzer şekilde en yüksek fallotoksin ise gills’te 
ölçülmüştür. GA ve falloidin, diğer toksinlere nazaran çok daha düşük mik-
tardadır. Toksin değerleri tabloda gösterilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: A. verna, makroskobik benzerliği nedeniyle sıklıkla 

beyaz şapkalı yenebilen mantarlarla karıştırılır. Mantar tecrübesi olmayan 
kişilerce yanlışlıkta bir tane yenmesi dahi yetişkin bir insanı kolayca zehir-
leyebilir. Amatoksin miktarı A. phalloides ve A. phalloides var. alba’ya göre 
daha fazladır. Özellikle AA ve BA düzeyleri yaklaşık üç kat fazla iken GA dü-
zeyleri daha düşüktür. Benzer şekilde PCN seviyesi, A. phalloides ve A. 
phalloides var. alba’ya göre yaklaşık dört kat fazla iken, aksine PNH seviye-
si onların yarısı kadardır. Özetle A. verna’nın A. phalloides’ten daha toksik 
bir mantar olduğu ve mortalite oranının ondan daha yüksek olduğu söyle-
nebilir. Çalışmamızla ilk kez, A. verna mantarındaki amatoksin ve fallotok-
sin konsantrasyonları ve dağılımı ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: AMANİTİN, FALLOTOKSİN, AMANITA VERNA, 
AMANITA PHALLOIDES, HPLC 
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A. verna’ya ait RP-HPLC analizi sonrası saptanan toksin konsant-

rasyonları (mg/g fungal matriks). 

TOKSİN 
ADI 

PILEUS GILLS STIPE VOLVA 
KURUTULMUŞ 

MANTAR 
TAZE 

MANTAR 

AA 
7.31 

(±0.176) 
8.95 

(±0.594) 
6.98 

(±0.199) 
2.16 

(±0.061) 
6.96 

(±0.458) 
0.59 

(±0.051) 

BA 
2.81 

(±0.120) 
4.26 

(±0.145) 
2.80 

(±0.037) 
0.68 

(±0.017) 
2.89 

(±0.237) 
0.25 

(±0.021) 

GA 
0.04 

(±0.003) 
0.17 

(±0.195) 
0.01 

(±0.001) 
0.01 

(±0.001) 
0.11 

(±0.004) 
0.01 

(±0.001) 

PCN 
7.91 

(±0.154) 
10.25 

(±0.187) 
7.53 

(±0.113) 
2.34 

(±0.134) 
8.50 

(±0.200) 
0.72 

(±0.017) 

PHN 
0.64 

(±0.010) 
0.769 

(±0.013) 
0.38 

(±0.012) 
0.06 

(±0.001) 
0.73 

(±0.011) 
0.06 

(±0.001) 
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P-089 
BİR EĞİTİM HASTANESİNDE KARBAMAZEPİN, FENİTOİN VE VALP-
ROİK ASİT KULLANAN EPİLEPTİK HASTALARIN TERAPÖTİK İLAÇ 
DÜZEYİ İZLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İsmail Yılmaz1, Derya Güleç2 
1Bozyaka Eğit. ve Araş. Hast., Tıbbi Farmakoloji, İzmir 
2Bozyaka Eğit. ve Araş. Hast., Tıbbi Biyokimya, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Karbamazepin, fenitoin ve valproik asit epilepsi tedavi-
sinde yaygın olarak kullanılan antiepileptiklerdendir. Bireyler arasındaki 
farklı farmakokinetik profiller ve epileptik nöbetlerin tekrarlayıcı karakteri 
bu ilaçların kan konsantrasyonlarının takibini zorunlu kılar. Çalışmamızda 
farklı kliniklere ait hastaların Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi (TİDİ) verileri de-
ğerlendirilmiştir.  

YÖNTEM: Hastanemiz biyokimya laboratuvarında çalışılmış geriye dönük 5 
yıllık (2008-2012) hasta sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 
Hastalara ait demografik veriler (yaş, cinsiyet), istemin hangi klinik tarafın-
dan yapıldığı ve ön-tanılar gibi bilgiler kaydedilmiştir. Hastalar beş ayrı yaş 
grubuna ayrılırken, hasta sonuçları subterapötik, terapötik ve toksik düzey 
olmak üzere üç grupta incelenmiştir. İstemi yapan birimlere göre sınıflan-
dırma yapılmıştır. Serum ilaç düzeyi analizleri, klonlanmış enzim donör im-
mün ölçüm (CEDIA) metoduyla çalışılmıştır. 

BULGULAR: Toplam 11528 istemin 5010’u valproik asit (%43.5), 3488’si 
karbamazepin (%30.3) ve 3030’u fenitoin’den (%26.3) oluşmuştur. Tüm 
ilaçlarda istemler en çok Nöroloji-Psikiyatri (%53.7) ve Acil servis (%27.2) 
hekimlerince yapılmıştır. Valproik asit ve karbamazepin alan hastalar sıklık-
la 16-45 yaş aralığındaki genç ve erişkin hastalardan (sırasıyla %66.6 ve 
%63.8) oluşurken, çoğunlukla ilaç düzeyi değerleri terapötik aralıktadır (sı-
rasıyla %54.1 ve %67.7). Öte yandan fenitoin değerleri belirgin şekil-
de(%69,1) subterapötik aralıkta çıkmış olup, subterapötik grup sıklıkla 
(%62.2) erkeklerden oluşmuştur. Yine bu grupta ağırlıklı olarak 46-60 
(%29.9) yaş arası ve özellikle 61 yaş üzeri (%31.8) ileri yaş hastalar yer 
almaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Valproik asit, karbamazepin ve fenitoin'in epilepsi 
hastalığının akılcı tedavisinde kullanımında, TİDİ oldukça önemlidir. Acil 

servislere toksisite ya da yetersiz tedavi nedeniyle getirilen hastaların teda-
visinde de yön vericidir. Genç ve erişkin yaş grubundaki hastaların ilaç dü-
zeyi değerlerinin genellikle terapötik aralıkta olması muhtemelen tedaviye 
uyunçlarının daha iyi olmasından kaynaklanır. Fenitoin hastalarında subte-
rapötik aralıkta çok sayıda hasta olması ve bunların bilhassa orta ve ileri 
yaş erkek hastalardan oluşması bu hastaların takiplerinin daha özenli ya-
pılmasını gerektirir. TİDİ ile ilgili özellikle belirli branş hekimleri başta ol-
mak üzere tüm sağlık çalışanları ve hastaların teknik ve tıbbi açıdan belli 
aralarla bilgilendirilmesinde büyük fayda vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİEPİLEPTİKLER, EPİLEPSİ, TERAPÖTİK İLAÇ 
DÜZEYİ, FENİTOİN, VALPROİK ASİT 
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P-090 
KETİAPİNE MARUZ KALAN GEBELERİN FÖTOTOKSİK AÇIDAN DE-
ĞERLENDİRİLMESİ 
İlknur Erköseoğlu, Duygun Altıntaş Aykan, Salim Kazım Günak, Mine Kadı-
oğlu Duman, Turhan Aran, Engin Yenilmez, Nuri İhsan Kalyoncu, Ersin Yarış 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi, Trabzon 

GİRİŞ VE AMAÇ: Psikoz belirtileri olan majör depresyonlu hastaların far-
makolojik tedavisinde kombine ilaç kullanımı güncel tıp pratiğinde yaygın-
dır. Antidepresanlarla beraber özellikle ikinci kuşak antipsikotikler sıkça bir-
likte reçete edilmektedir. Uzun süren tedavi sırasında planlanmadan ger-
çekleşen gebeliklerde, gebeliğin kritik döneminde ilaç maruziyeti oldukça 
yüksektir. Ketiapin dibenzotiazepin türevi atipik bir antipsikotiktir. Dopamin 
D2 ve serotonin 5-HT2-reseptör antagonistidir. Ketiapin ile yapılan hayvan 
çalışmalarında teratojenite gösterilmemiştir. Ancak insanlarla ilgili yeterli 
kanıt bulunmamaktadır. 2013’te yayınlanmış olan bir çalışmada ikinci kuşak 
antipsikotikleri kullanan gebelerin çocuklarında atrial ve ventriküler septal 
defekt (ASD, VSD) sıklığında anlamlı bir artış gösterilmiştir. Diğer bir çalış-
mada ise antidepresan, antikonvülzan ve atipik antipsikotik ilaçların birlikte 
kullanımında konjenital anomalilerde artış gözlenmiştir. Bu çalışmanın 
amacı, gebeliği sırasında tek başına veya başka ilaçlarla birlikte ketiapine 
maruz kalmış gebelerden doğan çocukları teratojenite açısından değerlen-
dirmektir. 

YÖNTEM: Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi’ne ketia-
pin maruziyeti olup, 1999-2012 yılları arasında başvuran 24 gebeye kayıt 
formu doldurularak, risk değerlendirilmesi yapıldı ve izleme alındı. Doğan 
bebeklerin konjenital malformasyon yönünden doğum sonrası muayene so-
nuçları ve 2 yıl süreyle izlem sonundaki gelişimleri değerlendirildi. 

BULGULAR: Ketiapin kullanan 24 gebeden 17’sine ulaşıldı. Kullanılan keti-
apin 250mg-800mg arasında değişen dozlardaydı. Gebelerin biri hariç hep-
sinin ek ilaç kullanımı (antidepresan, antikonvülzan, anksiyolitik) mevcuttu. 
17 gebeliğin 9’u canlı doğumla, 2’si 12. haftada spontan abortusla, biri do-
ğuma yakın dönemde intrauterin ölümle sonuçlandı. Ancak fetusta herhangi 
bir anomali saptanmadı. Canlı doğan dokuz çocuğun birinde hidrosefali tes-
pit edildi. Hidrosefalili bebeğin annesinin öyküsünde nedeni bilinmeyen bir 

postnatal ölüm mevcuttu. Beş gebelik de kendi kararı ile küretajla sonlandı-
rıldı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: On yedi gebelikten oluşan bu küçük olgu serisinde 
dikkati çeken durum, ketiapinin tek başına ya da kombine kullanıldığında 
fetus üzerine olumsuz etkilerinin görülebilmesidir. İkinci kuşak antipsikotik-
ler arasında plasentadan geçişi en az olmasına rağmen ketiapinin gebelikte 
kullanılmasının güvenliliği bu verilerle tartışmaya açıktır. Bu nedenle başta 
ketiapin olmak üzere ikinci kuşak antipsikotiklerin doğurgan yaştaki hasta-
larda monoterapi veya kombine uygulamalarında risk artışı her zaman akıl-
da tutulmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: DEPRESYON, GEBELİK, KETİAPİN, KONJENİTAL 
ANOMALİ, TERATOJENİTE 
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P-091 
OPİOİD BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE KULLANILAN BUPRENOR-
FİN/NALOKSAN KOMBİNASYONUNUN TÜRKİYE’DE SATIŞ RAKAM-
LARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Nedim Durmuş, Oğuzhan Koyuncu, Gamze Özbilen, İrfan Kayabaşı, Güven 
Artıran, Saim Kerman, Demet Aydınkarahaliloğlu 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bir µ-opioid reseptör agonisti buprenorfin ve bir opioid 
antagonisti olan naloksan 4:1 oranında kombine edilerek opioid bağımlıları-
nın tedavisinde kullanılmaktadır. Opioid bağımlılarının tedaviyi terk etmele-
rinin en önemli sebebi yoksunluk belirtileridir. Bu rahatsız edici belirtiler 
önlenemezse, hastalar genelde erken dönemlerde tedaviden uzaklaşabilir-
ler. Yapılan çalışmalarda diğer hastalara göre madde bağımlılığı bulunan 
hastaların ilaç tedavisini erken dönemde bırakma potansiyelinin daha fazla 
olduğu görülmüştür. Bu hastaların %28‘inin tedavi tamamlanmadan çalış-
madan ayrıldığı görülmüştür. Tedaviyi yarım bırakanların, tamamlayanlara 
göre takip eden yıl içerisinde 3 kat daha fazla bağımlı olduğu maddeyi tek-
rar kullandığı görülmüştür.  
Bu çalışmada Buprenorfin/Naloksan kombinasyonunun Türkiye satış rakam-
ları ele alınarak tedavi sırasında kötüye kullanımının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Ülkemizde her bir ilaç kutusu ayrı bir barkod numarası kullanıla-
rak İlaç Takip Sistemi (İTS) ile 2010 yılından beri takip edilmektedir. Bu 
çalışmada 2012 yılında illere göre Buprenorfin/Naloksan kombinasyonu sa-
tış rakamları, 2010-2012 yılları arası bu kombinasyonun 2 ve 8 mg formla-
rının tüm Türkiye’de ve satışın en çok olduğu Adana ilindeki serbest eczane 
satış rakamları İTS ve Institute for Healthcare Informatics (IMS) verileri 
kullanılarak hesaplanmıştır. 

BULGULAR: İTS ve IMS verileri göz önünde bulundurulduğunda Buprenor-
fin/Naloksan kombinasyonunun en çok Adana ilinde daha sonra İstanbul ve 
Ankara’da satıldığı görülmüştür. Tüm Türkiye satış rakamlarının 2010-2012 
yılları arasında hem 2 mg hem de 8 mg’lık kombinasyonların satışlarının 
önemli derecede arttığı görülmüştür. En çok nüfusa sahip olmamasına 
rağmen bu kombinasyonun en çok Adana ilinde satıldığı ve bu satış oranla-

rının 2010-2012 yılları arasında önemli derecede arttığı görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Buprenorfin/Naloksan kombinasyonunun düşük 
bağımlılık potansiyeline sahip olduğu bilinmesine rağmen bu kombinasyona 
ait bazı bağımlılık vakaları bildirilmiştir. Ülkemizde Adana ilindeki yüksek 
satış rakamları, bu ilimizdeki AMATEM'in yüksek popülasyona sahip olan 
tüm bölgeye hizmet vermesinden kaynaklanabilir. Sonuç olarak, bu kombi-
nasyonun tedavi sırasındaki kötüye kullanımının göz önünde bulundurulma-
sı ve sıkı bir şekilde kullanımının denetlenmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BUPRENORFİN/NALOKSAN, SATIŞ RAKAMLARI 
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P-092 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TERATOJENİTE BİLGİ SERVİ-
SİNE GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE BAŞVURAN GEBELE-
RİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 
Elif Nur Gazioğlu1, Merve Sağlam2, İlknur Erköseoğlu2, Duygun Altıntaş Ay-
kan2, Salim Kazım Günak2, Mine Kadıoğlu Duman2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, Trabzon 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gebelik her yönden ayrıcalıklı bir dönemdir. Öncesinden 
süregelen veya gebelik döneminde ortaya çıkan hastalıkların tedavisinden 
öte gebeliğin farkına varılamadığı ilk trimesterde ilaç, radyasyon gibi maru-
ziyetler fetus için zararlı sonuçlar doğurabilir. Gebelik döneminde ilaç kulla-
nımına ilişkin bilgiler hayvan çalışmalarına, olgu bildirimlerine veya retros-
pektif çalışmalara dayanmaktadır. Etik nedenlerle prospektif çalışmaların 
planlanamaması sonucunda birçok ilacın gebelik döneminde kullanımıyla 
ilgili bilginin kısıtlı olması nedeniyle çoğu gebelik gereksiz kürtajlarla son-
landırılabilmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi 
(KTÜ-TBS) Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş multidisipliner bir yapı olup 
çeşitli hastanelerden yönlendirilen veya bireysel başvuran gebeleri maruz 
kaldıkları etkenlerin teratojenik etkileri yönünden değerlendirmektedir. Bu 
çalışmanın amacı bu tür maruziyetleri olan gebelere ait verilerin sonuçlarını 
değerlendirmektir. 

YÖNTEM: KTÜ-TBS’ye teratojenite danışmanlığı nedeniyle 1999-2012 yılla-
rı arasında başvuran 2364 gebenin demografik özellikleri, risk faktörleri ve 
ilaçlar sorgulanarak kayıt formları dolduruldu. Toplanan veriler literatüre 
dayanılarak teratojenite açısından risk değerlendirilmesi yapılıp gebeler iz-
leme alındı. Doğan bebeklerin sağlık durumları ve gelişimleriyle ilgili aile-
lerden bilgi alındı, arşivlendi. 

BULGULAR: KTÜ-TBS’ye başvuran 2364 gebenin yaş aralığı 16-49’dur. İlaç 
ve/veya radyasyon maruziyeti saptanan 201 gebeden 186’sında ilaç + rad-
yasyon, 15’inde sadece radyasyon maruziyeti söz konusudur. Gebelerin 
538 etken madde kullandıkları belirlendi. Servisimize başvuran gebelerin 
kullandıkları ilaçlar değerlendirildiğinde; ilk üç sırayı sırasıyla psikiyatrik 
ilaçların, üst solunum yollarına etkili ilaçların ve idrar yolu enfeksiyonları 

için kullanılan ilaçların aldığı görüldü. Ulaşılan 1510 gebenin 154’ünün tera-
pötik abortus, 93’ünün spontan abortus, 41’inin ise intrauterin ölümle so-
nuçlandığı anlaşıldı. Geri kalan bebeklerin 1186’sının sağlıklı, 36’sının ise 
anomalili olduğu saptandı. Bunlardan birisi 3.5 aylıkken kafatası ve sırt ke-
mikleri gelişmediğinden, diğeri diyafragma hernisi saptandığından terapötik 
abortusa gitmiş, bir diğeri anensefali saptandığından 5 aylık doğurtulmuş, 
down sendromu saptanan bir başkasının gebeliği ise 23 haftalıkken sonlan-
dırılmıştır. Diğer anomalili bebekler yaşamlarını sürdürmektedir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Gebelikte ilaç maruziyetinin en aza indirgenmesi 

için hekimler reçete yazarken üreme çağındaki kadınların gebelik durumunu 
ve planını sorgulamalıdır. İlaca maruz kalındığında gebelerin TBS’ye yön-
lendirilmesiyle olası risklerin erken evrede değerlendirilerek gereksiz kürtaj 
kararlarının önüne geçilebileceği unutulmamalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİKTE İLAÇ MARUZİYETİ, TERATOJENİTE 
BİLGİ SERVİSİ, TERATOJENİTE 
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P-093 
GEBELİKTE VALPROİK ASİT KULLANIMI: OLGU SERİSİ 
Duygun Altıntaş Aykan, İlknur Erköseoğlu, Salim Kazım Günak, Mine Kadı-
oğlu Duman, Turhan Aran, Engin Yenilmez, Ersin Yarış, Nuri İhsan Kalyoncu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi, Trabzon 

GİRİŞ VE AMAÇ: Valproik asit (Depakin®,Convulex®) absans, myoklonik, 
parsiyel ve tonik-klonik nöbetlerde etkili bir antiepileptiktir. Valproik asidin 
teratojenik etkileri olduğu, gebelikte kullanım sonucunda fetal valproat 
sendromuna yol açtığı, sıklıkla nöral tüp defektleri oluşturduğu bilinmekte-
dir. Bu çalışmada, gebelikleri döneminde çoğunlukla epilepsi tanısıyla valp-
roik asit kullanmış olan gebelerden doğan bebekler teratojenite açısından 
değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM: Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi’ne 2001-
2012 yılları arasında başvurmuş olan gebelerden (20-40 yaş arası) 250-
1500 mg/gün oral valproik asit kullanan 44 kadından doğan 48 çocuk ça-
lışmaya alındı. Gebelikle ilgili risk faktörleri (kronik hastalık, ek ilaç, sigara-
alkol kullanımı, akraba evliliği) dikkate alınarak gebelikler teratojenite açı-
sından ‘düşük’ veya ‘yüksek’ riskli olarak tanımlandı. Beklenen doğum tari-
hinde ailelere ulaşılarak çocukların sağlığı ve gelişimleriyle ilgili bilgiler alın-
dı. 

BULGULAR: Valproik asit 36 gebelikte antiepileptik ilaç olarak monoterapi, 
12 gebelikte politerapi şeklinde kullanıldı. 48 gebelikten 28’inde ilk trimes-
terde ilaç kesilirken, 6 gebelikte ikinci trimesterin sonuna, 14 gebelikte ise 
klinik zorunluluk nedeniyle doğuma kadar ilaç kullanımı sürdürüldü. Ulaşı-
lan 39 doğum sonucundan 29 canlı doğum (2’si epileptik infant), 3 intra-
uterin ölüm (5. ve 8.haftada), 1 spontan abortus (8.haftada) saptandı. Ay-
rıca 1 konjenital anomalili (unilateral alt, bilateral üst ekstremite anomalisi, 
nasal kemik hipoplazisi, mikrognati) fetüs 19.haftada termine edildi. 5 ge-
belik ilk trimesterde medikal terminasyonla sonuçlandı. İntrauterin ölümle 
sonuçlanan 3 gebelikte gebelerin ek olarak moklobemid, gingko glikozid, 
fluoksetin, ketiapin, karbamazepin; gebeliği spontan abortusla sonuçlanan 
gebenin diazepam, sertralin ve risperidon; termine edilen anomalili fetüsün 
annesinin valproatla birlikte levatirasetam kullanmış olduğu görüldü. Valp-
roatı tüm gebelik süresince kullanan 14 gebeliğin 11’i ise term sağlıklı be-

bekle sonuçlandı. Bu annelerden 10’u yalnızca valproat kullanırken 1’i ayrı-
ca lamotrijin kullanmıştı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmalar, valproat dozu 700 mg/gün'ün üzerin-
de olduğunda majör konjenital anomalilerin arttığını göstermektedir. Bu 
çalışmada 700 mg/gün’den yüksek valproat ve birden fazla antiepileptik 
kullanan gebelerde benzer konjenital anomaliler ve intrauterin ölümler be-
lirledik.  
Sonuç olarak, epileptik gebelerde düşük doz valproik asit ile yapılan mono-
terapinin fetüs açısından nisbeten daha güvenilir olduğu söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: EPİLEPSİ, FETAL VALPROAT SENDROMU, GEBE-
LİK, TERATOJENİTE, VALPROİK ASİT 
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P-094 
ANNE ADAYLARINA GEBELİK DÖNEMİNDE İLACA MARUZ KALIM 
KONUSUNDA VERİLEN DANIŞMANLIĞIN RİSK ALGISI ÜZERİNE ET-
KİSİ 
Yusuf Cem Kaplan1, Barış Karadaş1, Ömer Demir2, Emine Akgül3 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farma-
koloji ve Toksikoloji Birimi, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Teratojenite bilgi servisleri (TBS) anne adaylarının ma-
ruz kalmış oldukları ilaçların fetüs üzerine olası etkilerini kanıta dayalı şekil-
de değerlendiren ve anne adaylarının gebelik ve ilaç maruziyeti konusunda 
doğru şekilde bilgilenmesini ve gebeliklerini sürdürüp sürdürmeme hakkın-
da kararlarını bilgilenmiş olarak vermelerini sağlayan servislerdir. Bu çalış-
madaki amacımız ilaca maruz kalmış olan anne adaylarının risk algı düzey-
lerini belirlemek ve TBS tarafından verilen bilgilendirme hizmetinin anne 
adaylarının risk algı düzeyleri üzerindeki etkisini ölçmektir. 

YÖNTEM: Ankete katılmaya gönüllü olan anne adaylarına danışmanlık ve-
rilmeden önce gebelikte ilaç kullanımına dair risk algılarını öğrenmek ve 
gebeliğe devam etme konusundaki düşüncelerini belirlemek için görsel ana-
log skala (VAS) içeren bir ön test yapılmıştır. Daha sonra gebelere maruz 
kaldıkları ilaçlar ile ilgili bilgiler sözlü olarak anlatılarak risk iletişimi gerçek-
leştirilmiştir. Anne adaylarına risk iletişimi sonrasında aynı sorular son test 
olarak tekrar sorulmuş ve cevapları kaydedilmiştir. Risk iletişimi öncesi ve 
sonrasındaki yanıtlar değerlendirilmiş ve yapılan risk iletişiminin gebelerin 
risk algısı üzerindeki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Ön test ve son test 
arasındaki istatistiki anlamlılık Wilcoxon Signed Ranks test ile değerlendi-
rilmiş ve P<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR: Gebelerin ilac kullanımını sonucu oluşan risk beklentilerinin 
ilac kullanmamış olma durumundaki risk beklentilerine göre anlamlı şekilde 
yüksek olduğu saptanmıştır. Gebelerin ilac kullanımını sonrasındaki konje-
nital anomalilere dair risk beklentilerinin bilgilendirme hizmeti ile anlamlı 
olarak düştüğü tespit edilmiştir.İlaç kullanımına bağlı olarak gebeliklerini 
sonlandırılıp sonlandırmayacakları sorulduğunda alınan yanıtlar gebeliklerini 

anlamlı olarak sonlandırmama eğiliminde olduklarını göstermiştir Tablo 1. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Gebelikte ilaca maruz kalım, gebelerin bebeklerin-
de herhangi bir konjenital anomali ortaya çıkma ihtimaline dair risk beklen-
tilerini anlamlı olarak arttırmıştır. TBS tarafından kanıta dayalı olarak yapı-
lan risk iletişiminin anne adaylarının gebelikleri hakkındaki risk algısını an-
lamlı ölçüde azalttığı ancak bu azalmanın hiç ilaç kullanmamış olma duru-
mundaki algı seviyesine inmediği saptanmıştır. Gebelerin maruz kaldıkları 
ilaçlara dair risk algılarının yüksek olmasına rağmen gebeliklerini sonlan-
dırmak istemedikleri tespit edilmiştir. Bu bulgular, TBS’nin verdiği hizmetin 
gebelerin ilaç kullanımı sonrasındaki risk algılarını anlamlı olarak düşürüle-
bildiğini göstermektedir. 
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ANAHTAR KELİMELER: GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI, TERATOJENİTE 

BİLGİ SERVİSLERİ, RİSK ALGISI, RİSK İLETİŞİMİ. 

 
Tablo 1 

Sorular Ön test Son test Anlamlılık 
düzeyi 

Kullandığınız ilaca bağlı olarak 
bebeğinizin vücudunun her-
hangi bir bölümünde ya da 
organlarında gelişebilecek ge-
lişim bozukluğu riskinin ne dü-
zeyde olduğunu düşünüyorsu-
nuz? 

% 47.6  
± 28.3 

% 33.0  
± 23.6 

p<0.0001 

Sizce, hiç ilaç kullanmayan bir 
anne adayının bebeğinin vü-
cudunun herhangi bir bölü-
münde ya da organlarında ge-
lişebilecek gelişim bozukluğu 
riski ne kadardır? 

% 18.6  
± 13.3 

% 20.2  
± 12.5 

Anlamlılık yok 

İlaç kullanımına bağlı olarak 
gebeliğinizi sonlandırmayı dü-
şünüyor musunuz?  
(5’lik VAS’da değerlendirildi, 
1: Hayır 3: Kararsız 5: Evet) 

1.8 ± 1.4 1.6 ± 1.3 Her iki değer için 
“Hayır” cevabı yö-
nünde anlamlılık 
var P<0.0001 
İki değer arasında 
anlamlılık yok 

Anne adaylarına gebelik döneminde ilaca maruz kalım konusunda verilen 
danışmanlığın risk algısı üzerine etkisi 
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P-095 
TIP ÖĞRENCİLERİNDE ÖĞRENME STİLLERİ VE ÇALIŞMA DAVRA-
NIŞLARININ FARMAKOLOJİ DERS BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ 
Halil Aşcı1, Esin Kulaç2, Mekin Sezik3, Fatma Nihan Cankara1, Ekrem Çiçek1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Isparta 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AbD, Kocaeli 
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Jinekoloji ve Obstetri AbD, Isparta 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bir eğitim programı, öğrenciler, eğiticiler, programın içe-
riği, kullanılan öğretme ve değerlendirme yöntemleri gibi bileşenlerden olu-
şur. Programın başarılı olması bu bileşenlerin niteliğine ve öğrenciler ara-
sındaki bireysel farklılıkların öğrenme sürecine olan etkisini minimalize ede-
cek şekilde yapılandırılabilmesine bağlıdır.  
Eğitim literatürü incelendiğinde, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar 
arasında “öğrenme stili” ve “çalışma davranışı” kavramlarının yer aldığı gö-
rülür. Öğrenme stili öğrencinin “yeni bir bilgiyi öğrenirken ve hatırlarken 
kendine özgü yollar kullanması” olarak tanımlanmaktadır. Çalışma davranışı 
ise “zaman yönetimi”, “not tutma”, “okuma alışkanlıkları”, “sınavlara hazır-
lanma” gibi konulardaki öz disiplinini tanımlar. Öğrencilerin öğrenme stille-
rine uygun öğretim tekniklerinin kullanılması ve öğrenme ortamlarının dü-
zenlenmesi gerekir. Ayrıca çalışma davranışlarının desteklenmesi de başarılı 
bir Farmakoloji eğitimi için önemlidir. 
Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ile çalışma 
davranışları ve Farmakoloji dersi başarıları arasındaki ilişkileri araştırmaktır. 

YÖNTEM: Bu amaçla öğrencilere Grasha’nın Öğrenme Stili Ölçeği ve Çalış-
ma Davranışı Anketi uygulanmıştır. Çalışma grubunu 2012-1013 eğitim yı-
lında öğrenim gören Dönem III öğrencileri (87 öğrenci) oluşturmuştur. 
Farmakoloji dersi başarısı vize ve final sınavlarından aldıkları puanlara göre 
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Bulgular öğrencilerin birinci sırada “işbirlikçi” (40%), ikinci 
sırada “rekabetçi” (27%) öğrenme stiline sahip olduğunu, en yaygın çalış-
ma davranışlarının ise “okuyarak çalışma” (% 40) olduğunu göstermiştir. 
“İşbirlikçi öğrenme stiline sahip olanlar” ile “dersi derste dinleyerek” ve 
“kendi notunu tutarak” çalışan öğrencilerin farmakoloji puanlarının daha 
yüksek, “yazarak çalışma” ile çalışanların ise daha düşük olduğu görülmüş-

tür. Cinsiyetin başarı üzerine etkisi görülmemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tıp öğrencilerinin çalışma davranışları ve öğrenme 
stilleri kısa vadeli Farmakoloji başarısını etkileyen bağımsız faktörler ara-
sındadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇALIŞMA DAVRANIŞLARI, FARMAKOLOJİ DERS 
BAŞARISI, ÖĞRENME STİLLERİ, TIP EĞİTİMİ 
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P-096 
GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ’NDE VERİLEN RASYONEL FAR-
MAKOTERAPİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EĞİTİM ÖNCESİ 
VE SONRASININ KARŞILAŞTIRILMASI 
Gökhan Kemal Ulusoy, Hakan Kayır, Hüsamettin Gül, Melik Seyrek, Özgür 
Yeşilyurt, Oğuzhan Yıldız, Turgay Çelik 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Rasyonel farmakoterapi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ta-
rafından “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ila-
cı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” 
olarak tanımlanmıştır. Bu hedefe yönelik olarak Gülhane Askeri Tıp Fakülte-
si’nde 2004 yılından beri rasyonel farmakoterapi eğitimi verilmektedir. Bu 
çalışmada, verilen eğitimin başarısı değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

YÖNTEM: Eğitim öncesinde ve sonrasında simüle hastalar kullanılarak ya-
pılan ve öğretim üyleri tarafından değerlendirilen objektif yapılandırılmış 
klinik sınavların (OYKS) sonuçları karşılaştırılarak eğitimin başarısı değer-
lendirilmiştir. 

BULGULAR: Toplam OYKS puanlarına göre yapılan değerlendirmede kurs 
öncesi alınan puanlar (23.20±1.19) ile kurs sonrası alınan puanların 
(68.30±1.17) istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu gözlendi 
(p<0.0001).Yine her bir basamak ayrı ayrı değerlendirildiğinde öğrencilerin 
RFT Eğitiminde kazandırılması hedeflenen tüm sorun çözme basamakların-
da ve iletişim becerilerinde anlamlı ölçüde ilerleme kaydettiği gözlendi 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 6. sı-
nıfta verilen Rasyonel Farmakoterapi eğitiminin, hastanın değerlendirilme-
sinde kullanılan sorun çözme basamakları ile iletişim becerileri üzerine kısa 
dönem etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları verilen eğitimin tüm ras-
yonel farmakoterapi basamaklarının her birinde istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde ilerleme olduğuna işaret etmektedir.Bu eğitim ile tedavinin hekim 
ve hasta açısından kişiselleştirilmesine yönelik bir metot ortaya konmakta, 
uygulamalı eğitim için örnek hastalıklar kullanılmakta, bu metodun diğer 
hastalıklara uygulanması öğrencilere tavsiye edilmektedir. Dolayısıyla eği-
timin uzun dönemdeki başarısı öğrencilerin ya da hekimlerin kendi çabala-
rına bağlı olmaktadır. Bu sürecin tıp eğitimi içerisinde daha iyi işlemesi için 

RFT eğitiminin DSÖ’nün de tavsiye ettiği gibi öğrencilerin klinik eğitime 
başladığı yıl başlaması, sonraki yıllarda da hatırlatmalarla devam etmesi, 
kalıcı bir davranışa dönüşmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: RASYONEL FARMAKOTERAPİ (AKILCI İLAÇ KUL-
LANIMI), GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİMİ, OBJEKTİF YAPILAN-
DIRILMIŞ KLİNİK SINAV 
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P-097 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE AKILCI İLAÇ 
KULLANIMI EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRMESİ 
S. Sırrı Bilge1, Özlem Mıdık2, Arzu Erdal Ağrı1, H. Ömer Tontuş2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AbD, Samsun 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Akılcı İlaç 
Kullanımı (AİK) programı, dördüncü sınıfta Endokrin-Ürogenital bloğu içinde 
1 haftalık (yılda 12) task olacak şekilde uygulanmıştır. Programda akılcı 
ilaç, Çok yönlü varyans analizi, reçete yazma, hasta hekim ilişkisi, kanıta 
dayalı tıp sunumları ile ilaç seçimine yönelik probleme dayalı öğrenim otu-
rumu yer almakta, simüle hastaların yer aldığı OSCE sınavı uygulanmakta-
dır. Bu çalışmada 2010-2012 yıllarında fakültemizde yürütülen AİK progra-
mına ait değerlendirme sonuçları, öğrenci memnuniyeti ve öğrenme du-
rumları üzerinden paylaşılacaktır. 

YÖNTEM: Kirkpatric değerlendirme modeline uygun tasarlanan çalışma için 
i)sunum ii) uygulama iii) task sonu iv)blok değerlendirme formları ve v) 
OSCE sonuçları gibi farklı veri toplama araçları kullanılmıştır. Bu araçlarda 
verilen önermelerin 5’li likert üzerinden puanlanması istendiği gibi, açık uç-
lu sorulara da yer verilerek derinlemesine bilgi edinilmiştir. Nicel veriler için 
tanımlayıcı istatistik analizler, açık uçlu sorulardan elde edilen nitel veriler 
için betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. 

BULGULAR: 2010-2012 yılları arasında AİK taskını alan 330 öğrenci bu-
lunmaktadır. Öğrencilerin %95,9’u eğitimin yararlı olduğunu düşünmekte, 
genel olarak eğitsel bileşenleri (içerik, yöntem, ortam, kaynak, eğitici-
öğrenci, süre) olumlu bulmaktadır. Katılımcıların en çok beğendiği yöntem 
PDÖ uygulaması olmuş, ‘‘meslek hayatındaki önemi, abstract /yöntem bil-
gisi vermesi, grup çalışmasının iyi olması’’ beğeni nedenleri arasında yer 
almıştır. Öğrencilerin en çok yararlandıkları sunum (9±1,00) reçete yazma 
ilkeleridir. Öğrencilerin verdiği en düşük puan eğitim süresine aittir. Prog-
ramın her stajda olması ve daha fazla endikasyonun yer alması öğrencilerin 
büyük çoğunluğu tarafından dile getirilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamız, öğrencilerin akılcı ilaç eğitiminden 
memnun olduklarını, ve bu eğitimin bütün müfredata yaygınlaştırılması ge-

rekliliğini göstermiştir. Çalışma sonuçları dikkate alınarak fakültede 44 öğ-
retim üyesine eğitici eğitimi verilmiş, bu eğiticilerin 2012-2013 eğitim-
öğretim döneminden itibaren eğitimlerde görev alması sağlanmış, 4.sınıf 
pediatri, endokrin ürogenital, solunum dolaşım ve GİS Hematopoetik Kitle-
ler bloklarına akılcı ilaç eğitimi yerleştirilmiş ve endikasyon sayısı başlangıç-
ta bir iken kısa sürede 10 endikasyona çıkarılmıştır. Eğitimlerin beşinci sı-
nıfta da yer alması için çalışmalara başlanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ, FARMAKOLOJİ EĞİTİMİ, OSCE 



269 

 

P-098 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİ-
NİK ÖNCESİ VE KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARINA İLGİLERİ 
Zeynep Güneş Özünal, Nermin Gürel, Nurhan Enginar 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İstan-
bul 

GİRİŞ VE AMAÇ: İstanbul Tıp Fakültesi üçüncü sınıf birinci dönem farma-
koloji uygulama saatlerinde ilaç araştırmaları başlığı altında proje yürütücü-
leri tarafından deneysel ve klinik ilaç araştırmalarının anlatıldığı ve tartış-
ma, ödev sunumu, etik kurula başvuru dosyası hazırlanması, literatür ta-
raması gibi etkinlikler ile öğrenci katılımının sağlandığı bir eğitim yapılmış-
tır. Projelerin içeriğinin ve yürütücülerin araştırmaları ile ilgili duygulanımla-
rını yansıtan sunumların, öğrencilerin ilaç araştırmaları ile ilgili düşünceleri-
ni etkileyebileceği öngörülerek dönem sonunda bir değerlendirme yapılmış-
tır. 

YÖNTEM: Öğrencilere, “Farmakolojide araştırma yapmak isterseniz klinik 
öncesi ve klinik çalışmaların hangisini seçersiniz? Neden?” sorusu yöneltile-
rek yazılı olarak yanıtlamaları istenmiştir. Öğrencilerin yanıtları; klinik ön-
cesi çalışmalar, klinik çalışmalar, her ikisi ve hiçbiri olarak gruplandırılmış, 
toplam yanıt sayısına bölünerek yüzdeleri hesaplanmıştır. Seçim nedenleri 
ise gruplandırılarak sıklık sırasına göre dizilmiştir. 

BULGULAR: Dört yüz otuz sekiz öğrencinin yanıtı değerlendirildiğinde; öğ-
rencilerin %26’sının klinik öncesi çalışmalarda, %62’sinin klinik çalışmalar-
da, %6’sının hem klinik hem klinik öncesi çalışmalarda yer almak istediği, 
%6’sının ise klinik veya klinik öncesi çalışmalarda yer almak istemedikleri 
görülmüştür. Klinik öncesi çalışmalarda yer almak isteyen öğrencilerin baş-
lıca seçim nedenleri arasında hastalığın, ilacın gizeminin çözülmesi, bu ça-
lışmaların ilgi çekici olması, yeni yöntemler geliştirme heyecanı ve yararlı 
bilgi sağlaması yer almıştır. Klinik çalışmaları seçen öğrencilerin seçim ne-
denleri arasında en fazla yer alanlar ise çalışmaların ilgilerini çekmesi, has-
ta ile birebir iletişim ve hastada gözlem olanağı olmuştur. Öğrencilerin ço-
ğunluğu düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklamışlardır ve yanıtları değerlendi-
rildiğinde en sık nedenin, çalışmaları ilgi çekici ve eğlenceli bulmaları oldu-
ğu dikkati çekmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuç uygulamaların öğrencilerde araştırma 
konusunda bir duygu oluşturmayı başardığını düşündürmektedir. Farklı 
araştırma alanlarından projelerin aynı biçimde işleneceği ikinci dönem so-
nunda da öğrencilere; “Preklinik ve klinik çalışmaların yürütüldüğü bir bi-
rimde, kanser, nörodejeneratif hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve 
madde bağımlılığı için yeni ilaçların geliştirilmesi kararı alınmıştır. Birimin 
kaynakları tek bir ilacın geliştirilmesine yetecek kadar azalmış ise yeni ilaç 
için hangi alan seçilmelidir? Neden?” sorusunun yöneltilmesi, öğrencilerin 
ilaç araştırma alanları ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesine olanak 
sağlayabilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: İLAÇ ARAŞTIRMALARI, KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMA-
LARI, KLİNİK ÖNCESİ İLAÇ ARAŞTIRMALARI, TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ 
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P-099 
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE REÇETESİZ İLAÇ KULLANIMININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Funda Yıldırım Baş1, Fatma Nihan Cankara2, Şükriye Yeşilot2 
1SDÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AbD 
2SDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamız, geleceğin hekimlerinin reçetesiz ilaç kulla-
nımına bakış açıları, reçetesiz ilaç kullanma davranışlarını etkileyen sosyo-
demografik özellikleri, tıp fakültesi eğitiminin reçetesiz ilaç kullanımına et-
kisinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM: Çalışmamız SDÜ Tıp Fakültesi dönem 1, dönem 2 ve dönem 3 
öğrencileri arasında (toplam 415 öğrenci) reçetesiz ilaç kullanma durumla-
rını değerlendirmek amacıyla 2012 Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleş-
tirilmiştir. Öğrencilere 23 soruluk anket formu uygulanmıştır. Veriler SSPS 
17.0 programında frekans analizi ve ki kare testi ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Ankete katılanlardan 339’u (%81,7) reçetesiz ilaç kullanımına 
karşı olduklarını belirtmiştir. Öğrencilerden 312’si (%75,2) tıp fakültesine 
başlamadan önceki ve sonraki reçetesiz ilaç kullanımı hakkında görüşlerinin 
değişmediği cevabını vermiştir. Öğrencilerden 174’ünün (%41,9) son bir ay 
içinde doktora başvurmadan reçetesiz ilaç kullandığı tespit edilmiştir. Reçe-
tesiz kullanılan ilaçlardan ilk sırayı %79,8 oranında ağrı kesiciler almakta-
dır. Öğrencilerin reçetesiz ilaç kullanma eğilimlerini artıran etkenlerden ilk 
sırayı daha önce verilen ilacın tekrar iyileştireceği düşüncesi (233 kişi, 
%56,1) almıştır. 120 kişinin (%28,9) kendi hastalığına iyi gelen bir ilacı 
başkalarına önerdiği öğrenilmiştir. Dönem 3 ile dönem 1 ve 2 arasında re-
çetesiz ilaç kullanımıyla ilgili görüşlerinde anlamlı derecede farklılık bulun-
muştur (p=0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tıp fakültesi öğrencilerinin bir çoğunun reçetesiz 
ilaç kullanımına karşı oldukları halde reçetesiz ilaç kullandıkları ve aldıkları 
farmakoloji eğitimi ile bu tutumlarının değişmediği tespit edilmiştir. Tıp fa-
kültesi dönem 1-2-3’te reçetesiz ilaç kullanımı ile ilgili farmakoloji, aile he-
kimliği, halk sağlığı gibi farklı disiplinlerle işbirliği içinde, tıp eğitiminin içerik 
ve yönteminde değişiklikler uygulayarak, öğrencilerin bu konudaki tutumla-
rı düzeltilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, REÇETESİZ İLAÇ, TIP 
FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ 
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P-100 
FARMAKOLOJİ TEMEL BİLİM Mİ, DAHİLİ BİLİM Mİ?: DEVLET HAS-
TANESİNDE FARMAKOLOJİ UZMANI OLMAK 
Zeynep Öztürk 
İzmir Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi 

GİRİŞ VE AMAÇ: “Farmakoloji nedir?” sorusu her farmakoloğun karşılaştı-
ğı ve cevabı her şekilde yetersiz kalan bir sorudur. Tıp Fakültelerinde esas 
olarak üç ana bölüm vardır; bunlar Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, 
Cerrahi Tıp Bilimleri’dir. Farmakoloji, bugünkü adıyla Tıbbi Farmakoloji, ön-
celeri temel bilim olarak kabul edilirken günümüzde klinik çalışmaların art-
ması ve toksikoloji ile beraber farmakovijilans, farmakogenetik, farmakoe-
pidemiyoloji ve bunun gibi alanların da ön plana çıkmasıyla dahili tıp bilim-
leri içerisinde yer bulmuştur. Çalışma sahasının bu kadar genişlemesine 
rağmen kısıtlı imkanlara sahip olan Farmakoloji, alanında uzman hekimlere 
neler getirmektedir? Uzman hekimler, uzmanlık eğitimlerini takiben nere-
lerde görev almaktadır? Bu araştırmada bu sorulara yanıt bulunmaya çalı-
şıldı. 

YÖNTEM: Eylül 2005- Eylül 2013 tarihleri arasında devlet hizmeti yüküm-
lülüğü kuralarına ait veriler, Sağlık Bakanlığı arşivinden tarandı. 

BULGULAR: Buna göre toplam 102 uzman hekim Tıbbi Farmakoloji alanın-
da devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir. 
Farmakoloji uzmanlarından 42’si üniversitelere atanırken 60 uzman hekim 
üniversite dışındaki kadrolara atanmıştır. Üniversite dışı kadrolara atanan 
uzman hekimlerden 32’si İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nde (2012 itiba-
riyle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu- TİTCK), 14’ü çeşitli devlet hasta-
nelerinde, 9’u il sağlık müdürlüklerinde (İSM), 3’ü Refik Saydam Hıfzısıhha 
Merkezi’nde, 2’si Adli Tıp Kurumu Merkez Teşkilatı’nda istihdam edilmiştir. 
Kadroların senelere göre dağılımı incelendiğinde 8 yıllık süreçte ilk yıllarda 
İSM’ne ve devlet hastanelerine atamalar yapılırken 2010 yılında üniversite 
kadrolarında bir artış göze çarpmakta (15 uzman hekim) olup son yıllardaki 
atamalar özellikle 2013 yılında 8 uzman farmakolog olmak üzere, TİTCK’na 
yapılmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Uzman hekimler için devlet hizmeti zorunlu hale 
geldiğinden bu yana görevlendirilenlerin büyük bir kısmı üniversite dışı kad-

rolarda yer bulmuşlardır. Atamaların senelere göre farklı kurumlarda yo-
ğunlaşması dikkat çekmektedir. Klinik Farmakoloji ve diğer idari işlerde gö-
rev alan uzman hekimlerin “temel farmakolojik” deneyimlerden, diğer bir 
deyişle deneysel çalışmalar ve tıp eğitimi konularından ne denli uzak kaldığı 
ve bu durumdan hoşnut olup olmadığı da araştırılmaya değer ayrı bir konu-
dur. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOLOJİ, UZMAN HEKİM, ÜNİVERSİTE 
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Tıbbi Farmakoloji alanında uzman hekimlerin devlet hizmeti yü-
kümlülüğü kuralarında senelere göre atama yerleri 
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P-101 
BİR GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDE REÇETE DIŞI İLAÇ KULLA-
NIMI VE DEĞER YARGILARI 
R. Nalan Tiftik1, Oya Ögenler2, Hüseyin Selvi3, İsmail Ün1 
1Mersin Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji, Mersin 
2Mersin Üniversitesi, Tıp Tarihi ve Etik, Mersin 
3Mersin Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Mersin 

GİRİŞ VE AMAÇ: Öğrenciler arasında reçete dışı ilaç kullanımı giderek 
artmaktadır. Bu çalışmanın amacı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci-
lerinin reçete dışı ilaç kullanım durumunu ve kullanımı etkileyebilecek değer 
yargılarını belirlemektir. 

YÖNTEM: Bu çalışmaya Tıp Fakültesinde üçüncü sınıftan 253 öğrencinin 
102’si katıldı.  
Veriler, anket formu kullanılarak 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılının ilk haf-
tası henüz tıbbi farmakoloji dersi almadan toplanmıştır. Anketin ilk bölümü 
yaş, cinsiyet, üniversiteye başlamadan önce yaşadığı şehir, mezun olduğu 
lise ve şu andaki başarı durumuna ait 4 soru, ikinci bölümü öğrencinin re-
çete dışı ilaç kullanımı hakkındaki değer yargılarını belirlemeye yönelik 10 
ifade, üçüncü bölümü reçete edilmemiş ilaç kullanma durumlarına ait 12 
soru ve son olarak da dördüncü bölümü ise eğer reçete dışı ilaç kullanıyor-
larsa ilaca ait bilgileri belirlemeye yönelik 13 ifade olmak üzere toplam 25 
soru/ifadeden oluşmaktadır.  
Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirmede frekans ve ortala-
ma±standart sapma, grup karşılaştırmalarında ki kare testi kullanıldı. 
p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: Öğrencilerin % 56,9’u erkek, %70,6’sının ailesi il merkezinde 
yaşamakta ve %41,2’si anadolu lisesi mezunudur. Öğrenciler ders başarı 
durumlarını 10 puan üzerinden ortalama 6.29±1.85 olarak ifade ettiler. Öğ-
rencilerin %15,7’si tıbbi nedenler dışında, %66.7’si ise reçetesiz ilaç kullan-
dığını ifade etti. Öğrenciler arasında psikostimülan ilaç kullanma oranı 
%31.4’dür. Öğrencilerin %89.3’ü yapılan eylemin niyetinin kötü olmaması 
gerektiğini, %36.3’ü sonucunda zarar riski taşıyorsa eylemin yapılmaması 
gerektiğini, %64.8 kişisel onurun en önemli değer olduğunu, %48’i insanla-
rın başarılarına göre değerlendirildiğini, %87.3’ü fiziksel veya psikolojik za-

rar verecek eylemin yapılmaması gerektiğini, %82.3’ü masum birine zarar 
verecekse eylemin yapılmaması gerektiğini, %80.4’ü başka birinin onurunu 
ve başarısını tehdit edebilecek eylemlerde bulunulmaması gerektiğini, 
%83.4’ü eylemin yapılıp yapılmaması için yarar zarar oranını hesaplamanın 
ahlaki olduğunu, %20.6’sı bir toplumda erkeğin başarısı ve onurunun daha 
önemli olduğunu ve %49’u eylem başarıyı ve onuru artırıyorsa verdiği zara-
rın tolere edilemez olduğunu belirttiler. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Öğrenciler için toplumda başarının ve onurun de-
ğerli olduğu ve zarar verme pahasına da olsa reçetesiz ilaç kullanma eğili-
minin bulunduğu tespit edildi. 

ANAHTAR KELİMELER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, REÇETE DIŞI İLAÇ 
KULLANIMI, DEĞER 
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Farmakolojik Yöntemler 
05.11.2013, P-102 
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P-102 
BORON NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İÇİN YENİ BORON TAŞIYICI 
(2,4,5,6-TETRAHYDROXYOXAN-3-YL) BORONİK ASİT’İN SENTEZİ 
VE KARAKTERİZASYONU 
Zafer Akan1, Hülya Özdemir2, Gökhan Oto2, Sabahattin Deniz3, Ömer Ka-
çar4, Ali Sadi Başak5, Tahir Çakır6, Hatice Uslu Sınav7, Özlem Akan8, Göksel 
Demir9 
1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik AbD, Manisa 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Van 
3Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik AbD, İs-
tanbul 
5Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Organik Kimya AbD, İstanbul 
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AbD, Van 
7İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AbD, İstanbul 
8Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon AbD, İzmir 
9Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Birçok tümör tipinin tedavisinde cerrahi girişim, radyote-

rapi ve kemoterapi büyük başarı elde etmiş olmasına rağmen, bu tedavi 
yaklaşımlarında başarı sınırlıdır. Özellikle konvansiyonel radyoterapinin yan 
etkileri araştırmacıları Boron Nötron Yakalama Terapisi (BNCT) gibi yeni te-
rapi metodlarının geliştirilmesine yönlendirmiştir. Biz bu çalışmada BNCT’de 
kullanılmak üzere yeni bir boron taşıyıcı "(2,4,5,6-tetrahydroxyoxan-3-yl) 
boronik asit (10BDG)’’ sentezledik, 10BDG’nin sitotoksik ve genotoksik sevi-
yelerini belirledik ve 10BDG tarafından uyarılan apoptotik yolakları inceledik. 

YÖNTEM: 10BDG, düşük-yüksek pH reaksiyonuyla kompleksleştirildi ve 

kompleksleşme Fournier Transform InfraRed-Attenuated total reflectance 
(FTIR-ATR) ile test edildi. 10BDG sitotoksisitesi MTT assay ile yapıldı. 10BDG 
tarafından aktive edilen apoptotik yolağın belirlenmesi için kaspas 3, 8, 9 
deteksiyonu yapıldı. Bu yeni molekül tarafından indüklenen PARP ayrımı ve 
DNA hasarı sırasıyla Western blot ve TUNEL assay ile test edildi. 

BULGULAR: 10BDG ye ait ortalama IC50 ve LD50 seviyeleri H209 hücre 

hattında sırasıyla 64.46 µg/ml ve 497.80 mg/kg olarak bulundu. Kaspaz-9, 
Kaspaz-3 aktivasyonu, PARP ayrımı ve kaspaz-3 bağımlı DNA fragmantas-
yonu gözlendi. Genotoksisite analizleri plasmid fragmantasyon assay ile 
yapıldı, fragmantasyon gözlenmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Biyodağılım analizleri 10BDG injeksiyonuyla tümör 
dokuda boron içeriğin 4.44 ppm den 12.63 ppm’e yükseltildiğini gösterdi. 
Özet olarak, 10BDG hafif sitotoksik özelliğe sahip olmakla birlikte genotoksik 
değildir. 10BDG’nin antiproliferatif özelliğine dayanarak kemoterapi ve rad-
yoterapiye adjuvant olarak kullanılabilmesi yanısıra, bu bileşiğin BNCT için 
alternatif bir boron taşıyıcısı olduğu görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: 2,4,5,6-TETRAHYDROXYOXAN-3-YL (BORONİK 

ASİT), APOPTOZİS, BNCT, GENOTOKSİSİTE, KANSER, MAT-LYLU 
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Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi 
06.11.2013, P-103/P-134 
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P-103 
SIÇAN PRE-EKLAMPSİ MODELİNDE TORASİK AORTA DÜZ KASINDA 
ARTMIŞ ENDOTELİN-1 VE ARJİNİN VAZOPRESSİN YANITLARI ÜZE-
RİNE SİLDENAFİL SİTRATIN ETKİSİ 
Tijen Temiz Kaya1, Nergiz Hacer Turgut2, Bülent Turgut3, Barış Karadaş4, 
İhsan Bağcivan1 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AbD, Sivas 
4Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Pre-eklampsi gebeliğe özgü, uterus arterinde vazokonst-
riksiyona sebep olan, vazokonstriktif bir hastalıktır ve sistemik hipertansi-
yona katkıda bulunmaktadır. Sildenafil sitrat spesifik fosfodiesteraz-5 (PDE-
5) inhibitörüdür. Bu çalışma; sıçan pre-eklampsi modelinde torasik aorta 
düz kası üzerinde endotelin-1 ve arjinin vazopressinin kasıcı cevaplarının ve 
sildenafil sitratın bu cevaplar üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla ya-
pılmıştır. 

YÖNTEM: Sıçanlar; kontrol, suramin ve suramin+sildenafil olmak üzere 3 
gruba ayrıldı. Gruplara intraperitoneal enjeksiyon ile saline, suramin veya 
sildenafil sitrat verildi. Tüm gruplardaki hamile sıçanlardan torasik aorta 
düz kası elde edilerek izole organ banyosuna monte edildi ve endotelin-1 ve 
arjinin vazopressinin izometrik gerilimindeki değişiklikleri test edildi. Tora-
sik aorta düz kasındaki siklik guanozin monofosfat içeriği radyoimmünoas-
say yöntemi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Suramin enjeksiyonu, kan basıncında artışa, idrarda protein 
ve fetal büyüme geriliğine neden oldu. Sildenafil sitrat kullanılması kan ba-
sıncını ve ortalama fetus ağırlığını düzeltse de kontrol değerlerine ulaşıla-
madı. KCl kasılması ve papaverin gevşemesi her üç grupta da benzerdi. 
Endotelin-1 ve arjinin vazopressin kasılma cevapları suramin grubunda an-
lamlı bir şekilde arttı. Sildenafil sitratın kullanılması kasılma cevaplarını 
kısmen düzeltse de kontrol değerlerine ulaşılamadı. Suramin grubunda 
cGMP içeriği azaldı ve sildenafil sitrat cGMP içeriğini artırdı ancak kontrol 
değerlerine ulaşamadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Pre-eklampside kasılma cevaplarının artması ve 

cGMP içeriğinin azalması, gevşetici faktörlerin sentezindeki veya salıveril-
mesindeki yetersizliğe ve/veya damar endotelinden salıverilen kasıcı faktör-
lerin sentezinde veya salıverilmesindeki artmaya bağlı olabileceği sonucunu 
çıkardık. Bu çalışmadaki sonuçlar gösteriyor ki; sildenafil sitrat cGMP ba-
ğımlı bir mekanizma aracılığıyla endotel fonksiyonunu artırmaktadır. 
Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon 
Başkanlığı tarafından T-282 numara ile Grup Araştırma Projesi olarak des-
teklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ARJİNİN VASOPRESSİN, CGMP, ENDOTELİN-1, 
PRE-EKLAMPSİ, SİLDENAFİL SİTRAT 



278 

 

P-104 
SIÇAN PRE-EKLAMPSİ MODELİNDE TORASİK AORTA DÜZ KASINDA 
YC-1 VE DEA/NO ETKİLERİ ÜZERİNDEN NO/CGMP YOLAĞININ RO-
LÜNÜN ARAŞTIRILMASI 
Nergiz Hacer Turgut1, Tijen Temiz Kaya2, Bülent Turgut3, Barış Karadaş4, 
Mesut Parlak2, İhsan Bağcivan2 
1Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AbD, Sivas 
4Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Pre-eklampsi gebeliğe özgü, annede artan kan basıncı ve 
proteinüri, bebekte ise genellikle bunlara eşlik eden büyüme geriliği ile ka-
rakterize nedeni bilinmeyen multisistemik bir hastalıktır. Nitrik oksit(NO) 
sistemi feto-plasental dolaşımın oluşturulması ve sürdürülmesinde önemli 
rol oynamaktadır.  
Bu çalışma, bir nitrik oksit-bağımsız çözünür guanilat siklaz aktivatörü 
(sGC) olan YC-1 ve düz kasta NO donörü olan DEA/NO’nun, suramin ile 
oluşturulan sıçan pre-eklampsi modelinde değişen düz kas cevaplarına olan 
etkileri üzerinden pre-eklampside NO/cGMP yolağının rolünü araştırmak için 
tasarlanmıştır. Çalışmada ayrıca gebe sıçanlardan izole edilen torasik aorta 
halkalarının siklik guanozin monofosfat (cGMP) seviyeleri araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Sıçanlar; intraperitoneal enjeksiyon ile saline verilen “kontrol 
grubu” ve suramin verilen “suramin grubu” adlı iki gruba ayrıldı. Torasik 
aorta halkaları izole organ banyosunda kasıcı ve gevşetici ajanlara maruz 
bırakıldı. cGMP içeriği radyoimmünoassay yöntemi ile belirlendi. 

BULGULAR: Suramin enjeksiyonu, kan basıncında artışa, idrarda protein 
ve fetal büyüme geriliğine neden oldu. Her iki grupta KCl kasılma ve pa-
paverin gevşeme yanıtları benzerdi. YC-1 ve DEA/NO’nun gevşeme yanıtları 
suramin grubunda azaldı. sGC inhibitörü olan ODQ varlığında her iki grupta 
da YC-1 ve DEA/NO’nun gevşeme yanıtları azaldı. Suramin grubunda cGMP 
içeriği azaldı. YC-1 ve DEA/NO varlığında her iki grupta da, cGMP içeriği 
arttı ancak ODQ eklenen gruplarda anlamlı bir azalma vardı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Pre-eklampside gevşeme yanıtlarının azalması; 
sGC’nin uyarılmasının azalmasına ve cGMP düzeyinin azalması bağlı olabilir. 

Çalışmamızda elde edilen sonuçlar, pre-eklampside düz kas gevşeme yanıt-
larındaki azalmanın kısmen NO/cGMP yolağındaki bir patolojiye bağlı olabi-
leceğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: CGMP, ÇÖZÜNÜR GUANİLAT SİKLAZ, DEA/NO, 
PRE-EKLAMPSİ, YC-1 
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P-105 
İNTAKT VE İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINA UĞRAMIŞ İZOLE SI-
ÇAN KALPLERİNDE ANTİPSİKOTİK İLAÇLARIN FONKSİYONEL PA-
RAMETRELERE ETKİLERİ 
Ali Boray Başcı, Öner Süzer 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İs-
tanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, tipik (klorpromazin, haloperidol) 
ve atipik (olanzapin, risperidon, ketiapin) antipsikotiklerin konsantrasyona 
bağımlı olarak intakt ve iskemi-reperfüzyon hasarına maruz kalmış izole 
sıçan kalplerinde fonksiyonel parametrelere etkilerini karşılaştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmada 200-250 g ağırlığında erkek Wistar albino sıçanlar 
kullanıldı. Deney hayvanları her bir grupta 7 tane sıçan olacak şekilde 11 
gruba ayrıldı. İzole sıçan kalpleri Langendorff sisteminde perfüze edildi ve 
ilaç uygulamaları her bir konsantrasyon için 5’er dakika süre ile artan bir 
şekilde toplam 6 konsantrasyonda intakt ve iskemi/reperfüzyon gruplarına 
uygulandı. Artan ilaç konsantrasyonları ilaçların subterapötik, terapötik ve 
supraterapötik konsantrasyonlarının etkilerini değerlendirebilmek için; ha-
loperidol, olanzapin ve risperidon için 1x10-8 Mol/L, 3x10-8 Mol/L, 1x10-7 
Mol/L, 3x10-7 Mol/L, 1x10-6 Mol/L, 3x10-6 Mol/L, klorpromazin ve ketiapin 
için 1x10-7 Mol/L, 3x10-7 Mol/L, 1x10-6 Mol/L, 3x10-6 Mol/L, 1x10-5 Mol/L, 
3x10-5 Mol/L şeklinde uygulandı. Fonksiyonel parametreler ve bipolar elekt-
rokardiyogram deney boyunca kaydedildi. Sonuçlar ANOVA ve tekrarlamalı 
ANOVA testleriyle karşılaştırıldı; p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: Olanzapinin intakt grupta sol ventrikül gelişen basıncını, 
+dp/dtmaks’ı ve -dp/dtmaks’ı terapötik konsantrasyon aralığında kalan üçüncü 
dozda düşürmesi dışında, başlangıca göre farklılık saptanmadı. Tüm ilaçlar 
artan değerlerde kardiyak depresyona yol açmış olsa da bu durum en fazla 
klorpromazinde gözlendi. Terapötik ve supraterapötik dozlarda ikili çarpan-
daki değişiklikler aşağıda tabloda verilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Antipsikotik ilaç kullananlarda ani kardiyak ölüm 
bildirilmektedir. Bu ilaçların doza bağlı etkileri yeterince çalışılmamıştır. Ça-
lışmamız bu konuda deneysel verilere önemli katkılar sağlamaktadır. Özel-
likle atipik antipsikotik ilaçların bu çalışmada gösterilen fonksiyonel kardi-

yak parametreler üzerine olumsuz etkilerinin mekanizmaları detaylı ince-
lenmelidir. İn vitro çalışmalar sonucu antipsikotik ilaçlarla ilgili elde edilecek 
izole etkiler ve mekanizmalar, klinikte birden çok sistem aracılı oluşan 
kompleks advers etkileri açıklamada yararlı olacaktır. Çalışmamızda kullan-
dığımız antipsikotiklerin iskemi/reperfüzyon gruplarındaki mekanik depres-
yona neden oldukları konsantrasyonların, intakt gruplarda depresyon yarat-
tıklarından daha yüksek oluşu bazı antipsikotik ilaçların iskemi/reperfüzyon 
hasarını kompanse edebilecek mekanizmalarda rol alabileceğini düşündür-
mektedir. Bu etkinin moleküler olarak daha detaylı incelenmesinin bilgile-
rimize katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİPSİKOTİKLER, İSKEMİ/REPERFÜZYON HA-
SARI, LANGENDORFF, KARDİYAK DEPRESYON 
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Tablo: İntakt (A) ve iskemi reperfüzyon hasarına maruz bırakılmış (B) 

grupların dönemlere göre ortalama ikili çarpan (sol ventrikül gelişen basınç 
x kalp atım hızı; mmHg x atım/dakika) değerleri. Tabloda ilk üç doza ait 
veriler gösterilmemiştir. Tek sembol p<0,05, iki sembol p<0,01, üç sembol 
p<0,001; AD: Anlamlı değil; (*) sembolü aynı satırdaki başlangıç değerine 
göre anlamlılığı belirtmektedir. 

A: İntakt gruplar 

 Başlangıç 4. Doz 5. Doz 6. Doz Yıkama p 

Klorpromazin 25547,4 

±3160 

20178,1 

±2078,6 

10559,6 

±1901,4 

** 

1706 

±591,9 

** 

1483,3 

±582,6 

** 

<0,001 

Haloperidol 21271 

±3303,7 

18850,9 

±2316,4 

16304 

±2567,8 

* 

12271,4 

±1746,4 

**, ++ 

15388 

±1985,3 

**, +++ 

<0,001 

Olanzapin 20706,4 

±2210,1 

17943,1 

±2166 

* 

18249,4 

±1946,7 

* 

17380,4 

±1812,9 

**, +++ 

17253,1 

±1680,1 

**, +++ 

<0,01 

Risperidon 22063,9 

±2048,3 

21204,9 

±2199,1 

20132,1 

±2425,8 

+ 

19524,1 

±2789,6 

+++ 

19579,9 

±2093,8 

+++ 

<0,05 

 

Ketiapin 18532,3 

±1942 

16963,6 

±1985,9 
* 

15667 

±1867,5 
** 

11551,3 

±1858,9 
**, ++, $ 

15104,3 

±1723,8 
**, +++ 

<0,001 

p AD AD 0,045 <0,001 <0,001  

Eşzamanlı klorpromazine (+) ve risperidona ($) göre anlamlı. 

 

B: İskemi reperfüzyon hasarına maruz bırakılmış gruplar 

 Başlangıç 4. Doz 5. Doz 6. Doz Yıkama p 

Kontrol 11645,1 

±2202,2 

11996,4 

±2137,4 

11740,4 

±2183 

11855,9 

±2291,9 

11362,3 

±2161,5 

AD 

Klorpromazin 16153 

±2176 

14029,9 

±1624 

7662,3 

±617,5 

** 

287,7 

±190,4 

**, ### 

0 

±0 

**, ### 

<0,001 

Haloperidol 12009,4 

±1249,3 

11541,7 

±944,1 

10575,1 

±1021,2 

5267,7 

±597,7 

** 

8386,9 

±820,3 

**, + 

<0,001 

Olanzapin 10361,7 

±1967,1 

9757,7 

±1991,7 

9437,6 

±2025,5 

8367,4 

±1996,6 

**, ++ 

8398,1 

±1976,8 

**, + 

<0,001 

Risperidon 13155,7 

±1805,6 

12260,6 

±1733,5 

11113,3 

±1910,2 

** 

9712,3 

±1816,1 

** ,++ 

11250 

±1746,2 

**, +++ 

<0,001 

Ketiapin 14000,6 

±1199,4 

14236,6 

±1137,7 

13109,7 

±1114,2 

9427,4 

±1257,5 

**, ++ 

12149,7 

±2195,4 

+++ 

<0,001 

p AD AD AD <0,001 <0,001 * 

Eşzamanlı kontrole (#) ve klorpromazine (+) göre anlamlı. 
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P-106 
UZUN SÜRELİ FLUOKSETİN, MOKLOBEMİD VE AGOMELATİN UYGU-
LAMASININ İZOLE SIÇAN TORASİK AORTA DÜZ KASI FONKSİYO-
NEL YANITLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Semil Selcen Göçmez1, Cüneyt Özer2, Deniz Şahin3, Sabriye Karadenizli3, 
Tijen Utkan4, Nejat Gacar4 
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Tekirdağ 
2Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi, Kocaeli 
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Kocaeli 
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Kocaeli 

GİRİŞ VE AMAÇ: Antidepresan ilaçlar duygudurum bozukluklarında yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte antidepresan ilaçların hipo-
tansiyon, hipertansiyon, sinus taşikardisi ve EKG değişiklikleri gibi istenme-
yen kardiyovasküler yan tesirlere yol açtıkları gözlenmiştir. Antidepresanla-
rın in vitro vasküler etkilerine dair birçok çalışma bulunmakla beraber, kro-
nik antidepresan tedavisinin in vivo vasküler etkileri üzerine yapılan çalış-
malar sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, sıklıkla kullanılan antidep-
resan ilaçlardan olan fluoksetin ve moklobemid ile yeni bir antidepresan 
olan agomelatin kronik tedavisinin ardından vasküler reaktivite üzerindeki 
etkilerinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Bu amaçla erişkin erkek sıçanlar 4 gruba ayrıldı. Sıçanlara 21 
gün boyunca intraperitoneal injeksiyon yoluyla serum fizyolojik, fluoksetin 
(10 mg/kg/gün, n=10), moklobemid (20 mg/kg/gün, n=10) veya agomela-
tin (10 mg/kg/gün, n=10) uygulandı. 21 günlük sürenin ardından izole edi-
len torasik aorta düz kası preparatları organ banyosuna izometrik ölçümler 
için yerleştirildi. Karbakol (10-8-10-4 M) ve sodyum nitroprussiyat (10-9-
10-4 M) gevşeme yanıtları submaksimal dozda fenilefrin (3x10-5-10-6 M) 
ile ön kasılmanın ardından elde edildi. Ayrıca direk kan basıncı ölçümü için 
aynı gruplar tekrar oluşturulup (n=6/grup), ortalama kan basıncı ve kalp 
hızı parametreleri ölçüldü. 

BULGULAR: Fluoksetin uygulanan grupta kontrol grubuna göre endotel 
aracılı karbakol yanıtlarında anlamlı bir fark bulunmazken, bu yanıtların 
moklobemid ve agomelatin uygulanan gruplarda kontrol grubuna göre an-
lamlı olarak arttığı gösterildi (p<0.05). Sodyum nitroprussiyat yanıtları ile 

ortalama kan basıncı ve kalp hızı ölçüm sonuçları açısından gruplar arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda kronik moklobemid ve agomelatin 
uygulanan sıçanların torasik aorta düz kasında endotel aracılı gevşeme ya-
nıtlarının arttığı gösterildi. Bu bulgulara dayanılarak bu değişikliğin moklo-
bemid ve agomelatin uygulamasına bağlı kardiyovasküler komplikasyonlar-
dan sorumlu olabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AGOMELATİN, FLUOKSETİN, MOKLOBEMİD, TO-
RASİK AORTA 
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P-107 
ELEKTRİKLE UYARILAN İZOLE SIÇAN ATRİYUM ŞERİTLERİNDE 4-
AMİNOPİRİDİN (4-AP)’ İN İNOTROPİK ETKİLERİNDE CA2+ VE 
SARKOPLAZMİK RETİKULUMUN ROLÜ 
Hande Ayşe Erdal, Cihat Küçükhüseyin 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Elektrikle uyarılan izole sıçan atriyum şeritlerinde 4-

Aminopiridin (4-AP)’in inotropik etkilerinde Ca2+ ve sarkoplazmik retiku-
lumun rolü araştırıldı. 4-AP’in kalpteki iyonik hareketlere, özellikle de K+ ve 
Ca2+ akımları üzerine olan etkileri yeterince çalışıldığı halde, sarkoplazmik 
Ca2+ hareketleri üzerine olası etkileri hala açık değildir.  
Bu çalışmada sakoplazmik retikülüm üzerine etkileri iyi bilinen Ryanodin ve 
Dantrolen’den yararlanarak, 4-AP’in sarkoplazmik retikülüm üzerine olan 
olası etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM: Çalışmada Wistar-Albino sıçanlardan elde edilen izole ve elekt-
rikle uyarılan atriyum şeritleri kullanıldı.  
1. Ca2+ ‘lu ortamda: 
4-AP ile Verapamil, Ryanodin ve Dantrolen etkileşmeleri 
2. Ca2+ ‘suz ortamda: 

4-AP ile Verapamil, Ryanodin ve Dantrolen etkileşmeleri 
3. İstirahat sonrası potansiyalizasyon: 
4-AP ile Verapamil ve Dantrolen etkileşmeleri 

BULGULAR: Ca2+'lu ortamda, 4-AP 8mM doza kadar kontraksiyonu artır-
mış; daha sonra artan dozlarda kasılmayı azaltmıştır. Verapamil ve dantro-
lene 4-AP'in etkilerini 16 mM'a kadar antagonize etmiştir; 16-32 mM doz-
larda ise kontraktür verapamil ile artmış, dantrolen ile değişmemiştir. 
Ryanodin, 1 ve 32 mM 4-AP dozlarındaki kasılmayı ve kontraktürü her doz-
da artırmıştır.  
Kontrollerde istirahat sonrası adaptasyon potansiyeli 4 mM 4-AP tarafından 
baskılanmış;verapamil ile potansiyelize edilmiştir. 
Dantolene, istirahat sonrasında 4-AP'in etkilerini etkilememiştir ancak kont-
rollerde azalmıştır.  
Ca2+'suz ortamda 4-AP-indüklenmiş kontraktürler verapamil ile etkilen-
memiş ancak dantrolen ve ryanodin ile artmıştır.  

4-AP kontraktür yanıtları, Ca2+'suz ortamda Ca2+'lu ortama göre, düşük 
dozlarda daha güçlü yüksek dozlarda daha zayıftır. 
4-AP kontraktür yanıtları, Ca2+'lu + verapamil ve Ca2+'lu + ryanodin içe-
ren ortamda da daha güçlü kaydedilmiştir. 
Ca2+'lu ortamda 4-AP kasılma yanıtları dantrolen ve verapamil ile antago-
nize edilmiş ancak kontraktür yanıtları etkilenmemiştir. Buna karşılık 
Ca2+'suz+ dantrolen içeren ortamda 4, 8 ve 16 mM 4-AP ile indüklenmiş 
kontraktür; Ca2+'lu+ dantrolen içeren ortama göre belirgin şekilde artış 
göstermiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Deneysel çalışmalar kalsiyumsuz ortamda oluşan 
kontraktür ve kalsiyumlu ortamda görülen istirahat-sonrası potansiyalizas-
yonun SR kökenli olduğuna işaret etmektedir. Bu bulgulara dayanarak, 4-
AP’in SR’dan Ca2+ salgılanmasını stimüle ederek kontraktür oluşturduğu 
sonucuna varılmıştır. 
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ANAHTAR KELİMELER: 4-AMİNOPİRİDİN (4-AP), KALSİYUM (CA2+), 

SARKOPLAZMİK RETİKULUM, ATRİYUM, RYANODİN 
 

 

Şekil: Kalsiyumlu ortamda istirahat sonrası ilk kasılma üzerine 4mM 4-AP, 
Verapamil+4-AP ve Dantrolen+4-AP etkileri. 4mM 4-AP ve 2µg/ml Dantro-
len + 4mM 4-AP’den sonra istirahat sonrası ilk kasılma kontrole göre an-
lamlı bir şekilde azalırken (p<0.05) 1µg/ml Verapamil’den sonra ileri dere-
cede potansiyalize oldu (p<0.05). Dantrolen’li ve Dantrolen’siz ortamda 4-
AP yanıtları arsında anlamlı bir fark görülmedi. Buna karşılık, Verapamil 4-
AP’in istirahat sonrası ilk kasılmada yaptığı azalmayı tersine çevirdi ve po-
tansiyalize etti (p<0.05). Çubuklarda açık renkli kısımlar standart hatayı 
temsil etmektedir. 
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P-108 
SELENYUMUN YÜKSEK YAĞ İÇERİKLİ DİYET VE DÜŞÜK DOZ STREP-
TOZOTOSİNLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA ENDOTEL 
BAĞIMLI DAMAR FONKSİYONLARINDAKİ ROLÜ 
Zeynep Öztürk1, Tuğba Gürpınar2, Kamil Vural2, Seda Boyacıoğlu3, Mehmet 
Korkmaz4, Ahmet Var5 
1İzmir Atatürk Eğit. ve Araş. Hast., Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Birimi, 
İzmir 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Manisa 
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AbD, Manisa 
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AbD, Manisa 
5Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AbD, Manisa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tip 2 diyabete bağlı vasküler komplikasyonların gelişi-
minden endotelyal disfonksiyon sorumludur. Endotelyal disfonksiyon geli-
şimi oksidatif stres ve buna bağlı oluşan bir patolojik sürecin sonucudur. 
Selenyum antioksidan etkileri bilinen esansiyel bir elementtir. Bu çalışmada 
selenyumun tip 2 diyabet modeli oluşturulmuş sıçanlarda endotelyal dis-
fonksiyon ve oksidatif stres üzerine etkileri araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Deneyde kullanılan sıçanlar kontrol, tedavi almamış diyabetik ve 
3 ayrı dozda selenyum tedavisi almış (180- 300- 500 mcg/kg/gün) diyabe-
tik grup olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Diyabetik gruptaki sıçanlar de-
ney sonuna kadar (8 hafta) yüksek yağ içerikli diyetle beslenmiş olup 4 
haftalık yağlı diyetin ardından streptozotosin (STZ) uygulaması intraperito-
neal, düşük dozda (30 mg/kg) yapılmıştır. Selenyum tedavisi oral gavaj 
yoluyla 4 hafta süreyle uygulanmıştır. Sıçanların torasik aortlarında asetil-
kolin (Ach) ve sodyum nitroprussidle (SNP) elde edilen endotele bağlı gev-
şeme yanıtları, fenilefrin ve NOS inhibitörü (L- NAME) ile oluşan kasılma 
yanıtları incelenmiş olup endoltelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) ve nikotina-
mid adenindinukleotid fosfat (NADPH) oksidaz mRNA eskpresyonlarına ba-
kılmıştır. Bunun yanı sıra kan örneklerinde açlık kan şekeri, lipid profili, lipid 
peroksidasyonu (MDA), insülin ve NO değerleri incelenmiş olup sıçanlardan 
alınan karaciğer örneklerinde MDA’nın yanı sıra süperoksid dismutaz, kata-
laz ve glutatyon peroksidaz (GPx) düzeyleri ölçülmüştür. 

BULGULAR: Diyabette azalmış olan asetilkolinle oluşan gevşeme yanıtla-

rıyla L-NAME ile oluşan kasılma yanıtları, selenyum tedavisiyle anlamlı ola-
rak düzelmiştir. Selenyum tedavisi diyabetik sıçanlarda artmış olan açlık 
kan şekeri, total kolesterol ve trigliserid düzeyleriyle karaciğer MDA seviye-
lerini de düşürmektedir. Selenyum tedavisiyle diyabette artış gösteren 
NADPH oksidaz ekspresyonlarında azalma tespit edilmiş olup diyabette 
azalmış eNOS ekspresyonları artmıştır. Diyabette azalmış bulunan GPx se-
viyeleri de selenyum tedavisiyle artmış bulunmaktadır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Diyabette görülen vasküler komplikasyonlar bir 

oksidatif stres sonucu açığa çıkmakta ve selenyum etkisini antioksidan sis-
tem üzerinden göstermektedir. Bununla birlikte diyabette bozulmuş glukoz 
ve lipid metabolizması üzerine de olumlu etkileri olan selenyum, bozulmuş 
damarsal yanıtları ve endotel fonksiyonu düzeltmekte, bunu NO seviyelerini 
ve eNOS ekspresyonlarını arttırarak yapmaktadır. 
Bu çalışma 2010-102 no'lu projeyle Celal Bayar Üniversitesi BAP komisyonu 
tarafından desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABET, ENDOTEL DİSFONKSİYONU, NİTRİK 
OKSİD, OKSİDATİF STRES, SELENYUM, YÜKSEK YAĞ İÇERİKLİ DİYET 
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P-109 
SİLYMARİNİN İLERİ YAŞLILIK DÖNEMİNDE DAMAR FONKSİYON-
LARINA ETKİSİ: NİTRİK OKSİDİN ROLÜ 
Buket Demirci1, Ömer Demir2, Turhan Dost1, Mustafa Birincioğlu1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Aydın 
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ:  
Silymarin mantar zehirlenmesinde iyileştirici etkisi ile dikkat çekmiş bir bit-
kisel üründür; sonrasında yaşlılık döneminde kalp-damar hastalıkları konu-
sunda güvenli olup olmadığı ve etkisi hakkında hiçbir çalışma yapılmadan 
kanserli hastalarda, örneğin prostat kanserli yaşlı hastaların klinik çalışma-
sında araştırma aşamasına dek gelmiştir. Bu çalışmamızda silymarinin ileri 
yaşta kullanıldığında damar fonksiyonlarındaki güvenilirliğini ve etki meka-
nizmasını değerlendirmeyi amaçladık. 

YÖNTEM: 22 ay fizyolojik yaşlanmaya bırakılan 10 adet yaşlı erkek sıçanın 
her bir aortundan 4 segment çıkarıldı. Birinci grup yaşlanmanın derecesini, 
ikinci grup 50 mg/L silymarin etkisini, üçüncü grup siklooksijenaz inhibitörü 
indometazin (10 μM) varlığında silymarin yanıtını, dördüncü grup ise nitrik 
oksid sentaz inhibitörü L-Nitro arjinin metil ester (L-NAME) (100 μM) varlı-
ğında silymarin yanıtını, beşinci grup ilaçların çözücüsü olarak kullanılan % 
0.5 DMSO çözeltisini değerlendirmek için kullanıldı. Öte taraftan, altıncı 
grupta 3-4 aylık sıçanlardan elde edilen damarlardan genç kontrol grubu 
oluşturuldu. Damar endotel aracılı gevşeme yanıtları için asetilkolin ve en-
dotel aracısız gevşeme yanıtları için sodyum nitropurussid; kasılma fonksi-
yonu için hücre membranlardan kısmen Ca geçişini düzenleyen reseptör 
aracılı fenilefrin ve reseptör aracısız yüksek potasyum klorür yanıtları doku 
banyosunda değerlendirildi. 

BULGULAR: İleri yaşlılık döneminde, endotel ve düz kas yanıtları belirgin 
olarak bozulmaktadır. Silymarin ile inkube edilen damarlarda endotel ve 
düz kas gevşemesi artmıştır. Deneysel çalışmalarda test ajanı olarak kulla-
nılan, reseptör aracılı fenilefrin ve voltaj bağımlı yüksek potasyuma karşı 
kasılma yanıtları ise azalmıştır. İndometazinin banyodaki varlığı silymarine 
verilen cevapları değiştirmezken; L-NAME silymarinin endotel aracılı gev-
şeme yanıtını inhibe etmiş, fenilefrin kasılmasını arttırmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Yaşlılık döneminde damar zedelenmesi nedeniyle 
damar fonksiyonlarında değişiklik olmaktadır. İleri yaş döneminde gerek 
hastaların kendi kendilerine verdikleri kararla reçetesiz olarak satılan sily-
marini kullanmaları, gerekse kanser tedavisi denemeleri sırasında uygu-
lanmasında, silymarinin yaşlı damarlarda güvenli olduğu, kısmen kalsiyu-
mun reseptör aracılı ve aracısız mekanizmalarla hücre içine alınımını düzen-
leme özelliği bulunduğu sonucuna varılmıştır. Endotel aracılı gevşeme ya-
nıtlarının indometazinden etkilenmemesi, ancak L-NAME ile tamamen bloke 
edilmesi, etkisinde nitrik oksit yolunun aracılı olduğunu düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: SLYMARİN, RAT, YAŞLILIK, NİTRİK OKSİD 
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P-110 
MYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA FLUVASTATİ-
NİN KAVEOLİN 1, HSP90, RHOKİNAZ VE ADMA DÜZEYLERİNE ETKİ-
LERİ 
Meryem Altunbaş1, Elif Onat1, Deniz Erol1, Engin Şahna2 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AbD Elazığ 

GİRİŞ VE AMAÇ: İskemi-reperfüzyon (I/R) hasarı; miyokard infarktüsü, 
serebral iskemi, inme ve organ transplantasyonu, kalp cerrahisi, koroner 
anjioplasti gibi cerrahi girişimler ve trombolitik tedaviye bağlı oluşan pato-
fizyolojinin temelidir.  
Endotelyal disfonksiyon, oksidatif stres ve inflamasyon İ/R hasarının en 
önemli nedenleri arasındadır. Fluvastatinin, kolesterol düşürücü etkileri ile 
birlikte NO bağımlı mekanizmalar ile myokardial disfonksiyonu ve vaskuler 
endotelyal hasarı azalttığı bilinmektedir. Bu çalışmada fluvastatinin kardiak 
İ/R hasarında, oksidatif stres ile ilişkili Rhokinaz, endojen NOS inhibitörü 
ADMA, eNOS aktivitesini inhibe eden kaveolin 1 ve aktive eden hsp90 dü-
zeylerine etkileri incelendi. 

YÖNTEM: Araştırmada 230-250 gr ağırlığında Spraque-Dawley cinsi erkek 
ratlar (n=27) kontrol, İ/R ve İ/R+ Fluvastatin (İ/R dan önce 15 gün boyun-
ca, i.p. 10 mg/kg/gün fluvastatin uygulandı) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. 
Anestezi uygulanmış sıçanlara torakotomi yapılarak ventilatöre bağlandı. 
Perikard sıyrılarak 6/0 ipek iplik sol ana koroner arter altından myokard 
dokusu da hafifçe alınarak geçirildi. İplik uçları plastik tüpten geçirilerek, 
klemp yardımı ile damarın oklüzyonu sağlandı. 30 dakika iskemiyi takiben 
120 dakika reperfüzyon uygulandı. ADMA ve Rhokinaz düzeyleri ELİSA, 
hsp90 ve kaveolin 1 düzeyleri ise RT-PCR ile ölçüldü. 

BULGULAR: İ/R kalp dokusunda, hsp90, Rhokinaz ve ADMA düzeylerinde 
artışa neden oldu. Fluvastatin uygulaması, Rhokinaz, ADMA ve hsp90 dü-
zeylerini azalttı. Kaveolin-1 düzeylerinde gruplar arasında farklılık yoktu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız I/R hasarında hsp90, ADMA ve Rho-
kinaz düzeylerinin önemli rol oynadığını, fluvastatinin de endotelyal dis-
fonksiyon ve oksidatif stres ile ilişkili bu parametreleri azaltarak koruyucu 
olabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: İSKEMİ-REPERFÜZYON, FLUVASTATİN, KAVEOLİN 
1, HSP90, ADMA, RHOKİNAZ 
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P-111 
ASPİRİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİNİN İLERİ VE UZAMIŞ MENA-
POZ EVRESİNDE DAMAR FONKSİYONLARDAKİ ETKİSİ 
Buket Demirci1, Ömer Demir2, Turhan Dost1, Mustafa Birincioğlu1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Aydın 
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Menapoz ve ileri yaşlılık evresinde östrojen yokluğu ne-
deniyle kalp-damar hastalıklarını artmakta; kas-eklem şikâyetleri ve osteo-
poroz gibi nedenlerle Non-steroid Anti-inflamatuvar İlaç (NSAII) kullanımı 
da bu dönemde artmaktadır. Çalışmamızda antioksidan özelliği tanımlanan 
aspirin’in bu dönemde kullanıldığında antitrombositik etkisi haricinde da-
marlar üzerindeki etkisini araştırmayı ve en sık kullanılan bir diğer NSAII 
olan indometazin’le kıyaslayarak ilaç tercihi konusunda yerini saptamayı 
amaçladık. 

YÖNTEM: 4 aylıkken overleri çıkarılan sıçanlar, 16 ay boyunca fizyolojik 
yaşlanmaya bırakıldı. Daha sonra bir grup kontrol olarak ayrılırken, bir grup 
düşük doz aspirin (10 mg/kg), bir grup indometazin (1 mg/kg) eklenen iç-
me suyu verilerek 10 hafta daha beklendi. Yaşlılık ve menapozun damar-
lardaki etkisini görmek için ise 4 aylık genç sıçanlardan dördüncü bir grup 
daha oluşturuldu. Çalışma günü sıçanların kan ve endotelli damar örnekleri 
alındı. Serum örnekleri “Total (anti)oksidan status” ticari kitleri kullanılarak 
spektrometrede, damar gevşeme yanıtları için asetilkolin ve sodyum nitro-
purussid, kasılma fonksiyonu fenilefrin ve potasyum klorür yanıtları doku 
banyosunda değerlendirildi. 

BULGULAR: Menapoz döneminde serum oksidatif stres belirteçleri artar-
ken, endotel ve düz kas yanıtları belirgin olarak bozulmaktadır. 10 hafta 
düşük doz aspirin antioksidan göstergeleri arttırırken, beraberinde damar 
yanıtlarını da kısmen düzeltmiştir. Aksine, çok düşük dozda olmasına rağ-
men indometazin oksidatif hasarı arttırırken, kasılma yanıtlarını belirgin 
olarak arttırmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Uzamış menapoz ve ileri yaş evresinde artan ihti-
yaca yönelik non-steroid seçiminde zedelenmiş damarların düşük doz in-
dometazinle kasılma yanıtlarının artabileceğini, özellikle (pre)hipertasif dö-
nem gibi durumlarda bu artmış duyarlılığın kolay tolere edilemeyeceği dik-

kate alınmalıdır. Oysaki aspirin düşük dozda ve oldukça geç dönemde teda-
viye eklense bile, antioksidan göstergeleri arttırması, yerleşmiş damar gev-
şeme bozukluğunu kısmen iyileştirmesi ve kasılmayı arttırmaması nedeniy-
le daha iyi bir tercih olmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: MENAPOZ, ASPİRİN, İNDOMETASİN, OVAREKTO-
Mİ 
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P-112 
NİTRİK OKSİD SENTAZ İNHİBİSYONU VE TUZ İLE OLUŞTURULAN 
HİPERTANSİYONDA ROSUVASTATİN VE AMLODİPİNİN KAN BASIN-
CI, ADMA, HSP90, KAVEOLİN-1 DÜZEYLERİ VE VASKULER CEVAP-
LARA ETKİLERİ 
Elif Onat1, Selçuk İlhan1, Emre Mutlu1, Deniz Erol2, Engin Şahna1 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AbD Elazığ 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hipertansiyon patofizyolojisinde oksidatif stres ve endo-
telyal işlev bozukluğu önemli rol oynamaktadır. Statinlerin, kolesterol düşü-
rücü etkileri ile birlikte reaktif oksijen üretimini azaltarak endotelyal dis-
fonksiyonu iyileştirdiği ve eNOS expresyonunu arttırdığı gösterilmiştir.  
Çalışmamızda hipertansif sıçanlarda rosuvastatinin kan basıncı, oksidatif 
stres ile artan NADPH oksidaz, Rhokinaz, endojen NOS inhibitörü ADMA, 
eNOS aktivitesini inhibe eden kaveolin-1 ve aktive eden hsp90 düzeylerinin 
yanı sıra fenilefrin kasılma ve asetilkolin (Ach) gevşeme yanıtları üzerine 
etkileri araştırıldı. Rosuvastatinin etkileri amlodipin ile karşılaştırıldı. 

YÖNTEM: Hipertansiyon oluşturmak için sıçanlara, 6 hafta boyunca NOS 
inhibitörü L-NAME intraperitoneal (i.p) yolla ve % 1 tuz içme suyu ile veril-
di. 2.haftadan itibaren rosuvastatin (10 mg/kg/gün) ve amlodipin (10 
mg/kg/gün) 4 hafta boyunca i.p olarak uygulandı. Kan basınçları 0, 14, 28 
ve 42. günlerde tailcuff yöntemiyle, deney sonunda NADPH oksidaz, Rhoki-
naz, kaveolin-1 ve hsp 90 aort dokusunda RT-PCR, ADMA serumda ELİSA 
yöntemi ile ölçüldü. 

BULGULAR: Kan basınçları L-NAME ve tuz alan gruplarda kontrole göre 14, 
28 ve 42. günlerde anlamlı olarak yüksekti. Amlodipin kan basıncını 28 ve 
42. günlerde anlamlı olarak düşürürken, rosuvastatin 42.günde anlamlı ol-
mayan bir azalma oluşturdu. Ach Ec50 değerleri hipertansif grupta yüksek-
ti. Ach Emax değerleri hipertansif grupta düşük, tedavi alan gruplarda ise 
anlamlı olarak yüksek bulundu. 
Hipertansiyonun ADMA, NADPH oksidaz, Rhokinaz ve kaveolin-1 düzeyle-
rinde yaptığı anlamlı artışı, amlodipin ve rosuvastatin anlamlı olarak engel-
ledi. Hipertansiyon grubunda kontrol grubuna göre hsp 90 expresyon düze-
yi anlamlı olmayan bir artış gösterdi. DMSO uygulaması gruplar arasında 

anlamlı farklılık oluşturmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Rosuvastatinin kan basınçlarını amlodipin kadar 
düşürmediği, ancak Ach Emax değerlerinin birbirine yakın olduğu görüldü. 
Amlodipinin kan basıncı düşürücü etkilerine ADMA, NADPH oksidaz, Rhoki-
naz, kaveolin-1 ve hsp90 düzeylerinin aracılık edebileceğini ve rosuvastati-
nin de endotelyal disfonksiyon ve oksidatif stres ile ilişkili bu parametreleri 
amlodipine benzer şekilde etkileyebileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: HİPERTANSİYON, ROSUVASTATİN, AMLODİPİN, 
ADMA, KAVEOLİN-1, HSP90 
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P-113 
NEBİVOLOLÜN VE STEREOİZOMERLERİNİN FARKLI YAŞ GRUPLA-
RINDAKİ SIÇAN AORTALARINDA ETKİLERİ 
Ulya Keskin, Oğuzhan Ekin Efe, Meral Tuncer 
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Nebivolol üçüncü jenerasyon beta-adrenerjik reseptör 
blokörü bir antihipertansif ilaçtır ve rasemik, D- ile L-izomerleri halinde bu-
lunur. Nebivololün D-izomerinin β1-bloke edici özelliği L-izomerinden daha 
selektiftir, L-nebivolol'ün ise nitrik oksit (NO) -aracılı vazodilatasyon oluştu-
rucu aktivitesi daha fazladır. Vasküler endotelyal NO aracılığıyla etkisi olan 
bir ilacın aktivitesi yaşa bağlı oluşabilen endotel disfonksiyonu nedeniyle 
değişebilir. Bu nedenle, nebivololün iki farklı stereoizomerinin ve rasemik 
formunun farklı yaş gruplarındaki sıçan aort segmentlerinde NO-aracılı gev-
şeme yanıtlarında farklılıklar olup olmadığını araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmamızda, iki grup Wistar Albino erkek sıçan (Grup I: 350-
400 g, 8 aylık; Grup II: 200-230 g, 4 aylık) kullanıldı. Aort halkaları izole 
edildi ve organ banyolarına asıldı. İzometrik kasılma ve gevşemeler force 
displacement transducer (MP100 BioPac COMMAT) kullanılarak kaydedildi. 
Submaksimal fenilefrin (3x10-6 M) kasılması platoya ulaştıktan sonra ne-
bivololün üç formu ile (10-6–3x10-4 M) gevşeme yanıtları tüm gruplarda 
elde edildi. Aynı protokol L-NAME (10-4 M) ve indometasin (10-4 M) inkü-
basyonu sonrasında da tekrarlandı. 

BULGULAR: Gevşeme cevaplarında yalnız 10-4 M konsantrasyondaki ra-
semik nebivolol ile yaşlı ve genç gruplar arasında anlamlı bir fark bulundu. 
Bunun dışındaki diğer konsantrasyonlarda ilacın üç formu arasında ve iki 
farklı yaş grubundaki gevşemeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktu. L-NAME ve indometasin'in gevşemeler üzerinde bir etkisi bu-
lunmadı. Bu çalışmada ayrıca, fenilefrin konsantrasyon-cevap eğrisinin ar-
tan nebivolol konsantrasyonları ile sağa kaydığı gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımıza göre nebivolol ve iki stereoizomeri 
ile sıçan aortasında oluşturulan gevşemeler üzerine yaş ve ilacın 3 formu-
nun bir etkisi yoktu ve NO ve siklooksijenaz metabolitleri bu gevşemelerde 
rol oynamadı. Fenilefrin kontraksiyonlarının rasemik nebivolol tarafından 
inhibe edilmesi ilacın alfa-adrenerjik reseptör bloke edici bir etkisi olabile-

ceğini ve aynı mekanizmanın iki stereoizomer ile oluşan gevşemelerde de 
rol oynayabileceğini düşündürdü. 
Bu çalışma Başkent Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 
( Proje no: DA 12/07) 

ANAHTAR KELİMELER: ALFA-ADRENERJİK RESEPTÖR ANTAGONİST, İN-
DOMETASİN, L-NAME, NEBİVOLOL VE STEREOİZOMERLERİ, NİTRİK OKSİD 
(NO) 
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P-114 
KONKOMİTAN VEYA ARDIŞIK UYGULANAN TRASTUZUMAB VE RAD-
YOTERAPİNİN KARDİYOTOKSİK ETKİLERİ: SIÇANLARDA EKOKAR-
DİYOGRAFİK BİR ÇALIŞMA 
Oğuzhan Yıldız1, Melik Seyrek1, Sait Demirkol1, Güler Yavaş2, Melis Gülte-
kin2, Ferah Yıldız2 
1Tıbbi Farmakoloji ve Kardiyoloji Anabilim Dalları, Gülhane Tıp Fakültesi, 
Ankara 
2Radyasyon Onkolojisi AbD, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Mediastinal radyoterapi (RT) ve Trastuzumab (T) klinikte 
bir arada kullanılan ve kardiyovasküler toksisite potansiyelleri olan tedavi 
modaliteleridir. Bu çalışmanın amacı konkomitan veya ardışık uygulanan 
Trastuzumab (T) ve radyasyonun indüklediği kardiyotoksisitenin sıçanlarda 
ekokardiyografik olarak değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM: Bu amaçla 108 adet dişi Wistar albino sıçan herbiri 18 sıçandan 
oluşan 6 gruba ayrıldı. İlk 3 deney grubu (G1, G2 ve G3), sırasıyla kontrol, 
T and radyoterapi grupları olarak belirlendi. T uygulamasının RT’den 1 hafta 
önce ve 1 hafta sonra yapıldığı gruplar G4 ve G6 (ardışık RT – T) gruplarını 
oluşturdu. G5 ise konkomitan RT-T grubu olup, bu sıçanlara RT’den 6 saat 
evvel T uygulandı. T intraperitoneal yolla 6 mg/kg dozda. 15 Gy RT ise tek 
ön alan 6 MV foton ışınları olacak şekilde 2 cm derinliğe uygulandı. Ekokar-
diyografik çalışmalar RT’den 21 ve 70 gün sonra yapıldı. Sıçanlara anestezi 
uygulanarak sol parasternal and sol apical ekokardiyografik görüntüler sırt 
üstü yatar pozisyonda Vivid S (10 MHz frekans transdusır, 10x13 mm fo-
otprint, General Electric) kullanılarak elde edildi. 

BULGULAR: Ekokardiyografik çalışmanın sonuçlarına göre RT, sol ventrikül 
sistolik fonksiyonlarında (ejeksiyon fraksiyonu (EF) and orantısal kısalma 
(fractional shortening, FS)) anlamlı derecede azalma oluşturdu (p<0.05, 
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında). T ise konkomitan ve ardışık uygula-
mada EF ve FS parametrelerinde ilave azalmaya yol açtı (p<0.05, RT grubu 
ile karşılaştırıldığında). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlara göre T yüksek doz RT, deneysel ola-
rak kalp yetmezliği oluşturmaktadırlar. T ve RT arasında kardiyotoksik etki 
açısından aditif bir etkileşme vardır. Ekokardiyografi, kardiyotoksisite ça-

lışmalarında kardiyak yapı ve fonksiyonların non-invazif ve seri olarak de-
ğerlendirilmesinde faydalı ve güvenilir bir yöntemdir. 
Bu araştırma GATA Araştırma Geliştirme Mrk. Bşk. lığınca (AR: 2010/13) 
desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: TRASTUZUMAB, RADYOTERAPİ, KARDİYOTOKSİK 
ETKİ, SIÇAN, EKOKARDİYOGRAFİ 
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P-115 
MELATONİNİN NOS İNHİBİSYONU VE TUZ İLE OLUŞTURULAN Hİ-
PERTANSİYONDA KAN BASINCI, ADMA, RHOKİNAZ, NADPH OKSİ-
DAZ, HSP 90, KAVEOLİN-1 DÜZEYLERİ VE VASKULER CEVAPLARA 
ETKİLERİ 
Feyzi Alper Ayturan1, Engin Şahna1, Emre Mutlu1, Deniz Erol2, Selçuk İlhan1 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AbD Elazığ 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hipertansiyon patofizyolojisinde oksidatif stres ve endo-
tel işlev bozukluğunun rolü bilinmektedir. ADMA, Rhokinaz, NADPH Oksi-
daz, hsp 90, Kaveolin-1 düzeylerinde artışın yüksek kan basıncı ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, oksidatif stres ve nitrik oksit (NO) 
ve üzerine olumlu etkileri bilinen melatoninin NO sentaz (NOS) inhibisyonu 
ve tuz ile oluşturulan hipertansiyonda Rhokinaz, NADPH oksidaz, hsp90, 
kaveolin-1 ve ADMA düzeyleri ve kan basıncı üzerine etkilerinin incelenmesi 
amaçlandı. Ek olarak hipertansiyon oluşturulan ve melatonin uygulanan 
ratların aortlarında in vitro fenilefrin kasılma, asetilkolin (Ach) gevşeme ce-
vapları araştırıldı 

YÖNTEM: Hipertansiyon oluşturmak için 6 hafta boyunca intraperitoneal 
(i.p.) olarak NOS inhibitörü N-nitro-L-arjinin metil ester (L-NAME) ve içme 
suyuyla %1 tuz verildi. Melatonin (10 mg/kg/gün) hipertansiyon oluşturu-
lan gruba 14. günden itibaren 4 hafta boyunca i.p. uygulandı. Kan basıncı 
tail-cuff yöntemiyle, NADPH oksidaz, rhokinaz, kaveolin-1 ve hsp90 düzey-
leri aorta dokusundan Real-time-PCR, serum ADMA düzeyi ise ELİSA yön-
temi ile ölçüldü. 

BULGULAR: Kan basınçları, NOS inhibisyonu ve tuz uygulanan grupta 
kontrole (101,77±3,3) göre 14.(141,63±8,3), 28.(147,71±2) ve 
42.(151,90±7,5) günlerde anlamlı yüksek melatonin uygulanan grupta 
28.(124,11±5,9) ve 42.(116,43±3,9) günlerde hipertansiyon grubuna göre 
anlamlı düşüktü. Melatonin grubunda, Ach Emax değerleri hipertansiyon 
grubuna göre anlamlı yüksekti. Ach EC50 değerlerinde ise istatistiksel ola-
rak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Hsp90 düzeyi ise hem hipertansiyon 
hemde melatonin uygulaması ile artma eğilimi gösterdi. ADMA düzeyi, rho-
kinaz, NADPH oksidaz ve kaveolin-1 ekspresyonları hipertansiyonla anlamlı 

artarken melatonin uygulaması ile Rhokinaz haricinde bu artışlar istatistik-
sel olarak anlamlı azaldı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız melatoninin kan basıncı düşürücü 
etkisine, damar Ach gevşeme cevaplarını artırmasının, NADPH oksidaz, ka-
veolin-1 ve ADMA düzeylerini azaltmasının aracılık edebileceğini ortaya 
koymaktadır ve hipertansiyon tedavisinde yeni bir tedavi yaklaşımı olabile-
ceğini desteklemektedir 

ANAHTAR KELİMELER: HİPERTANSİYON, MELATONİN, ADMA, KAVEOLİN-
1, HSP90, NADPH OKSİDAZ 
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P-116 
SIÇANLARDA ZİMOSANIN NEDEN OLDUĞU ENFLAMASYON VE Hİ-
POTANSİYONA DALAK TİROZİN KİNAZININ KATKISI 
Demet Ünsal1, Meltem Kaçan1, Meryem Temiz1, Belma Korkmaz1, Ayşe Ni-
hal Sarı1, Cüneyt Kemal Buharalıoğlu1, Hatice Yıldırım Yaroğlu2, Lülüfer Ta-
mer2, Bahar Tunçtan1, Seyhan Şahan Fırat1 
1Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Mersin, Türkiye 
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AbD, Mersin, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Saccharomyces cerevisia’nın hücre duvarı bileşeni olan 
zimosan, bakteriyel ve endotoksik olmayıp, deneysel “septik olmayan şok 
modeli” oluşturmak için kullanılmaktadır. Zimosan uygulanan sıçanların re-
nal ve kardiyovasküler dokularında, indüklenebilir nitrik oksit sentaz ve sik-
looksijenaz-2 etkinliklerinin artması sonucunda oluşan nitrik oksit (NO) ve 
prostasiklin gibi vazodilatör ürünler ile, ayrıca tümör nekroze edici faktör α 
(TNF-α) ve peroksinitrit gibi proenflamatuvar mediyatörlerin oluşumu hipo-
tansiyon ve enflamasyonla sonuçlanmaktadır. Öte yandan, reseptörle ke-
netli olmayan bir intraselüler tirozin kinaz olan dalak tirozin kinazı (Dtk)'nin 
bu parametreler üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, sıçanlar-
da zimosanın neden olduğu enflamasyon ve hipotansiyona Dtk’nin katkısı 
vazodilatör ve proenflamatuvar mediyatörlerin oluşumları ile ilişkilendirile-
rek araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Deneylerde kontrol grubu olarak serum fizyolojik (4 ml/kg, i.p.) 
ve septik olmayan şok grubu olarak zimosan (500 mg/kg, i.p.), deney gru-
bu olarak tek başına veya zimosan ile birlikte seçici Dtk inhibitörü BAY 61-
3606 (3 mg/kg, i.p.) uygulanan erkek Wistar sıçanlar kullanılmıştır. BAY 
61-3606, serum fizyolojik veya zimosan enjeksiyonundan 1 saat sonra uy-
gulanmıştır. Serum fizyolojik veya zimosan enjeksiyonundan önce ve son-
rasında 1., 2., 3. ve 4. saatlerde kan basıncı ve kalp hızı kayıtları alınmıştır. 
Deneyler sonunda, öldürülen sıçanlardan alınan kanlardan hazırlanan se-
rum örneklerinde nitrit düzeyleri ve böbrek, kalp, torasik aort (TA) ve süpe-
riyor mezenterik arter (SMA)'da nitrit, nitrotirozin, TNF-α ve 6-keto-PGF1α 
düzeyleri ile miyeloperoksidaz (MPO) etkinliği ölçülmüştür. 

BULGULAR: Zimosan uygulanan sıçanların kan basıncı 60 mmHg azalmış 
ve kalp hızı 94 atım/dakika artmıştır. Zimosan uygulanmasından 4 saat 

sonra sıçanların serumlarında nitrit düzeyleri ve böbrek, kalp, TA ve 
SMA’larında nitrit, nitrotirozin, TNF-α ve 6-keto PGF1α düzeyleri ile MPO 
etkinliği artmıştır. Zimosanın neden olduğu bu değişiklikler BAY 61-3606 ile 
geri çevrilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, zimosan ile oluşan NO, peroksinitrit, 
prostasiklin ve TNF-α oluşumunda artma ile belirgin hipotansiyon ve enfla-
masyona Dtk’nin katkıda bulunabileceğini göstermektedir. [Bu çalışma 
BAP-SBE F (DG) 2011-5 YL no'lu proje desteğinden yararlanılarak yapılmış-
tır. Hatice Yıldırım Yaroğlu şuanda Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yükse-
kokulu'nda görev yapmaktadır.] 

ANAHTAR KELİMELER: ZİMOSAN, DTK, ENFLAMASYON, HİPOTANSİYON, 
BAY 61-3606 
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P-117 
NOS İNHİBİSYONU VE TUZ İLE OLUŞTURULAN HİPERTANSİYONDA 
PERİNDOPRİL, LOSARTAN VE NOVOKİNİNİN KAN BASINCI, ENOS, 
ADMA, RHOKİNAZ, NADPH OKSİDAZ DÜZEYLERİ VE VASKÜLER CE-
VAPLARA ETKİLERİ 
Emre Mutlu1, Engin Şahna1, Selçuk İlhan1, Elif Onat1, Murat Kara2 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AbD Elazığ 

GİRİŞ VE AMAÇ: Anjiotensin tip 2 (AT2) reseptörleri nitrik oksit (NO) ara-
cılığıyla vazodilatör etkiler göstermektedir. Ayrıca renal prostaglandin-E 
aracılığıyla renal perfüzyonu artırarak renin anjiotensin sistemini (RAS) 
baskılayabildiği bu yönleriyle hipertansiyon tedavisinde önemli rol oynaya-
bileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda NO sentaz (NOS) inhibisyonu ve 
tuz yüklemesi ile oluşturulan hipertansiyonda (HT) Rhokinaz, NADPH oksi-
daz, endotelyal NOS (eNOS), asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeyleriyle 
birlikte vasküler fonksiyonlar değerlendirilmiş; ADE inhibisyonu (perindop-
ril), AT1 reseptör blokajı (losartan), AT2 reseptörü uyarımlarının (Novoki-
nin) kan basıncı ve bu parametreler üzerine etkilerinin incelenmesi amaç-
lanmıştır. 

YÖNTEM: Sprague Dawley ratlar 8 gruba (n=7) ayrıldı. HT gruplarına de-
ney süresi (4 hafta) boyunca intraperitoneal (i.p.) yolla NOS inhibitörü L-
NAME ve içme suyuyla %1 tuz verildi. Perindopril (2mg/kg/gün), losartan 
(2mg/kg/gün), novokinin (0,1mg/kg/gün) son 2 hafta boyunca i.p. uygu-
landı. Kan basıncı tail-cuff yöntemiyle, NADPH oksidaz, ADMA’yı sentezle-
yen protein arginin metiltransferaz (PRMT) enzimi, Rhokinaz ve eNOS dü-
zeyleri aort dokularında Real-time PCR yöntemi le ölçüldü. 

BULGULAR: Kan basınçları L-NAME ve tuz alan gruplarda 14. ve 28. günde 
kontrole göre anlamlı yüksekti. Tedavi gruplarının hepsinde kan basıncı 28. 
günde HT grubuna göre anlamlı düşüktü (Tablo 1). Kan basıncında en fazla 
düşme perindopril tedavisi alan grupta gözlendi. Hipertansif grupta NADPH 
oksidaz, PRMT ve Rho kinaz ekspresyon düzeylerinde artış, eNOS ekspres-
yonunda azalma görüldü, fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi. Asetilko-
lin (Ach) EC50 değerleri hipertansif grupta anlamlı yüksek, Emax değerleri 
anlamlı düşüktü. Tedavi alan hipertansif gruplarda Ach EC50 değerleri an-

lamlı düşük, Emax değerleri ise anlamlı yüksekti. Hipertansiyon oluşturul-
mayan gruplardaki ilaç uygulamaları parametreler üzerinde anlamlı farklılık 
oluşturmadı 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Rhokinaz, NADPH oksidaz, eNOS, ADMA düzeyle-
rinin hipertansiyon oluşumuna katılımları tedavi planlamada önemli hedef-
ler olabileceğini göstermektedir. RAS’ı etkileyen diğer ilaçlar ile karşılaştırıl-
dığında novokininin losartanla aynı düzeyde kan basıncını düşürmesi, ase-
tilkoline duyarlılığı losartandan daha fazla artırması, bu parametreleri pe-
rindopril yakın değerlerde etkilemesi, ileri çalışmalara ihtiyaç olmakla birlik-
te kalp damar sistemi hastalıkları için test edilebileceğini düşündürmektedir 

ANAHTAR KELİMELER: HİPERTANSİYON, NİTRİK OKSİD, NOVOKİNİN, 
ADMA, NADPH OKSİDAZ, RHOKİNAZ 
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Sistolik kan basınçları 

Gruplar 0. gün 14. gün 28. gün 

Kontrol 107,09±2,5 108,54±3,6 109,07±3,7 

Perindopril 112,65±1,1 110,06±1,4 108,71±1,6 

Losartan 114,58±0,6 111,07±0,9 111,17±2,6 

Novokinin 115,84±5,1 110,43±4,8 111,28±4,2 

HT 114,89±2,6 152,07±5,0ax 154,16±8,7ax 

HT+perindopril 113,79±1,4 165,01±3,4ax 130,10±4,5abxy 

HT+losartan 116,00±1,6 155,37±1,8ax 134,13±1,7abxy 

HT+novokinin 116,69±2,0 161,29±7,0ax 134,00±3,8abxy 

Veriler Ort ±SH olarak ifade edilmiştir. a, kontrol grubuna göre; b, hiper-
tansiyon grubuna göre; x, 0. güne göre; y, 14. güne göre anlamlı farklı 
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P-118 
ROSUVASTATİNİN MYOKARDİYAL İSKEMİ- REPERFÜZYON HASA-
RINDA ADMA, RHOKİNAZ, NADPH OKSİDAZ, KAVEOLİN 1, HSP90, 
NFKB VE TLR-4 DÜZEYLERİNE ETKİLERİ 
Oktay Burma1, Elif Onat2, Necip İlhan3, Deniz Erol4, Ayhan Uysal1, Engin 
Şahna2 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AbD Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD Elazığ 
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AbD Elazığ 
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AbD Elazığ 

GİRİŞ VE AMAÇ: İskemi-reperfüzyon (I/R) hasarı; miyokard infarktüsü, 
serebral iskemi, inme, hemorajik şok ve organ transplantasyonu, kalp cer-
rahisi, koroner anjioplasti gibi cerrahi girişimler ve trombolitik tedaviye 
bağlı oluşan patofizyolojinin temelidir. Endotelyal disfonksiyon, oksidatif 
stres ve inflamasyon İ/R hasarının en önemli nedenleri arasındadır. Statin-
lerin, kolesterol düşürücü etkileri ile birlikte NO bağımlı mekanizmalar ara-
cılığıyla myokardial disfonksiyonu ve vaskuler endotelyal hasarı azalttığı 
bilinmektedir. Bu çalışmada rosuvastatinin kardiak I/R hasarında, oksidatif 
stres ile ilişkili Rhokinaz, NADPH oksidaz, endojen NOS inhibitörü ADMA, 
eNOS aktivitesini inhibe eden kaveolin 1, aktive eden hsp 90 ve inflamatu-
var mediyatörler olan NFkB, TLR-4 düzeylerine etkileri incelendi 

YÖNTEM: Araştırmada Spraque-Dawley cinsi erkek sıçanlar (n=27) kulla-
nıldı. Sıçanlar üç gruba (kontrol, I/R ve 15 gün boyunca Rosuvastatin (10 
mg/kg) uygulamasının ardından I/R) ayrıldı. Anestezi uygulanmış sıçanlara 
torakotomi yapılarak ventilatöre bağlandı. Perikard açılarak 6/0 ipek iplik 
sol ön inen koroner arter (LAD) altından myokard dokusu da hafifçe alına-
rak geçirildi. İplik uçları plastik tüpten geçirilerek, klemp yardımı ile dama-
rın oklüzyonu sağlandı. 30 dakika iskemiyi takiben 120 dakika reperfüzyon 
uygulandı. Kaveolin 1, hsp90, NFkB ve TLR-4 düzeyleri RT-PCR ile ADMA, 
Rhokinaz ve NADPH oksidaz düzeyleri ise ELİSA ile ölçüldü. 

BULGULAR: ADMA, NFkB düzeyleri I/R ile anlamlı artarken, Rosuvastatin 
uygulanan grupta azalmakla birlikte istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. Rho-
kinaz, NADPH oksidaz, Kaveolin-1, TLR 4 expresyon düzeyleri I/R grubunda 
arttı, rosuvastatin verilen grupta ise azaldı 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız I/R hasarına ADMA, NADPH oksidaz, 
Rhokinaz, kaveolin-1 ve hsp90 düzeylerinin aracılık edebileceğini ve rosu-
vastatinin de inflamasyon, endotelyal disfonksiyon ve oksidatif stres ile iliş-
kili bu parametreleri azaltarak koruyucu olabileceğini düşündürmektedir 

ANAHTAR KELİMELER: İSKEMİ-REPERFÜZYON, ROSUVASTATİN, HSP90, 
NFKB, ADMA, RHOKİNAZ 
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P-119 
PREADİPOSİTLERDE (3T3-L1) NİTRİK OKSİDİN RHO-KİNAZ (ROCK-
2) ENZİM EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ 
Ahmet Sencer Yurtsever, Esra Kızıltepe, Merve Aksöz, Kansu Büyükafşar 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada adiposit diferansiyasyonu ve metabolizma-
sı üzerine etkili olduğu bilinen nitrik oksitin aynı hücrelerinde çeşitli olaylara 
karıştığı bildirilen Rho-kinaz enziminin ekspresyonu üzerine olan olası etkisi 
araştırıldı. 

YÖNTEM: Beyaz yağ hücresi öncülü 3T3-L1 hücreleri, 6 kuyucuklu kaplar-
da % 10 fötal buzağı serumu içeren Dulbecco’nun modifiye Eagle medyumu 
(DMEM) içinde belli sayıda ekilerek çoğalması sağlandı. Konfluent olduktan 
2 gün sonra hücreler diferansiyasyon medyumu (0.5 μM IBMX, 0.25 M dek-
sametazon ve 1 μg/ml insulin) ile 2 gün, NO donörü DETA-NO (10-7-10-5 
M), bakteriyel endotoksin lipopolisakkarit (LPS, 10-100 ng/ml) ve non-
selektif NOS inhibitörü L-NAME (2-5x10-4 M) ile 8 gün boyunca muamele 
edildi. Bunu takiben hücreler soğuk buz üstünde pleytlerden kazınarak ha-
sat edildi. Homojenizasyon ve total protein miktar tayinini (Bradford) taki-
ben hücre homojenatları SDS-poliakrilamid jel elektroforezine tabi tutuldu 
(SDS-PAGE). PVDF membrana transferden sonra ROCK-2, iNOS ve β-aktin 
proteinlerine özgü antikorlar kullanmak suretiyle immünobloting yapıldı. 
Sekonder antikor uygulamasını takiben görüntüleme solüsyonu ile muame-
le edilen membranlar ışığa duyarlı film üzerine uygulandı. Elde edilen 
ROCK-2 ve iNOS protein bantları β-aktine göre orantılandırıldı. Veriler orta-
lama ve standart hata olarak ifade edildi. 0.05’ten küçük P değerleri istatis-
tiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: LPS uygulaması hem ROCK-2 hem de iNOS ekspresyonunu 
anlamlı olarak artırdı. L-NAME, LPS ile indüklenen ROCK-2 up-
regülasyonunu önleyemedi. Diğer taraftan DETA-NO, ROCK-2 ekspresyo-
nuna etki etmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: İnflamatuar bir ajan olarak LPS, ROCK-2 enzimini 
up-regüle etmektedir. iNOS indüksiyonu yapmasına rağmen, LPS’nin bu 
etkisine NO’in aracılık etmediği görünmektedir çünkü L-NAME, LPS ile oluş-
turulan ROCK-2 up-regülasyonunu önleyemedi. Ayrıca, DETA-NO, ROCK-2 

ekspresyonunda anlamlı bir değişiklik oluşturmadı. Sonuç olarak, LPS, 
ROCK-2 up-regülasyonuna neden olmaktadır ve bu etkiye NO dışında başka 
inflamatuar mediyatör(ler) aracılık edebilir. 
Bu çalışma, TÜBİTAK (SBAG-110S451) tarafından desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: 3T3-L1, ADİPOSİT, LPS, NİTRİK OKSİD, RHO Kİ-
NAZ 
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P-120 

Sunulmadı. 
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P-121 
ATORVASTATİNE BAĞLI ARTMIŞ H2O2 YANITLARINDA RESVERAT-
ROLÜN KORUYUCU ETKİSİ 
Burak Cem Soner, Ayşe Saide Şahin 
N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hidrojen peroksit oksidatif strese bağlı olarak gelişen 
metabolik ve fonksiyonel disfonksiyonda önemli bir role sahiptir. Statin 
grubu kolesterol düşürücü ilaçlar ise ateroskleroz ve kardiyovasküler hasta-
lıkların engellenmesi amacı dünyada sıklıkla kullanılmaktadırlar. Resveratrol 
(3,4’,5-Trihydroxystilbene), bitkilerin dayanıklılık mekanizmasının oluştu-
rulması amacıyla üretilen ve genel olarak fitoaleksin olarak adlandırılan bir 
bitki metabolitidir. Çalışmamızda amacımız sıçanlarda resveratrol, atorvas-
tatin ve atorvastatin+resveratrol uygulamasının H2O2 varlığında myokardi-
yal kasılma yanıtları üzerine olan etkisini değerlendirmektir. 

YÖNTEM: Çalışmamızda 8 haftalık, 260-280 g ağırlığında sıçanlar kullanıl-
dı. 14 gün süre ile kontrol grubuna 1.5 ml içme suyu p.o ve %10 v/v DMSO 
i.p; atorvastatin grubuna 40 mg/kg atorvastatin p.o ve %10 v/v DMSO i.p; 
resveratrol grubuna 30 mg/kg resveratrol i.p ve 1.5 ml içme suyu p.o.; 
resveratrol+atorvastatin grubuna ise 30 mg/kg resveratrol i.p ve 40 mg/kg 
atorvastatin p.o olarak uygulandı. 15.gün sıçanlardan alınan 10–13 mm 
uzunluğunda ve 2–3 mm genişliğinde sol ventrikül myokardiyal stripleri 
alındı. Sonrasında ise dokuların organ banyosunda 10-7 M, 10-6 M ve 10-5 
M H2O2 varlığında elektrik alan stimulasyonuna verdikleri yanıt değerlendi-
rildi. 

BULGULAR: Kontrol grubunda H2O2 tüm dozlarında elektrik alan stimu-
lasyonuna bağlı yanıtları azalttı (p<0.01 10-7 M’e karşın 10-6 M ve 10-6 
M’e karşın10-5 M). Atorvastatin uygulanan sıçanlarda H2O2 dozunun art-
ması ile myokardiyal kasılmalar da anlamlı olarak azaldı (p<0.01 10-5 M’ye 
karşın 10-7 M ve 10-6 M). Resveratrol grubunda ve resverat-
rol+atorvastatin grubunda ise H2O2 herhangi bir dozda myokardiyal kasıl-
malarda anlamlı değişikliğe neden olmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımıza göre 14 gün süre ile 30 mg/kg/gün 
atorvastatin uygulaması H2O2’ye bağlı gözlenen myokardiyal kasılma ya-
nıtlarında azalmayı artırırken beraberinde aynı süre ile 40 mg/kg/gün res-

veratrol uygulaması H2O2 yanıtlarındaki bozulmayı geri çevirdi. Resverat-
rolün aynı zamanda hiperkolesterolemiye bağlı ateroskleroz üzerine olan 
koruyucu etkisi de göz önüne alınırsa ileri çalışmalar ile atorvastatin ile be-
raber kullanılmaları faydalı olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ATORVASTATİN, RESVERATROL, MYOKARD, RAT 
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P-122 
İN VİVO SIÇAN KALBİNDE OLUŞTURULAN İSKEMİ REPERFÜZYON 
HASARINDA ROSUVASTATİN’İN KORUYUCU ETKİSİNİN İSKEMİK 
ÖNKOŞULLAMA İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
İlker Kelle1, Emre Uyar1, Hasan Akkoç1, Aşkın Hekimoğlu1, Meral Erdinç1, 
Osman Evliyaoğlu2 
1Dicle Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi, Biyokimya AbD, Diyarbakır 

GİRİŞ VE AMAÇ: İskemi sonrası reperfüzyonun yol açtığı ağır oksidatif 
stres ciddi işlevsel ve yapısal hasara yol açmaktadır. Son yıllarda farklı or-
ganlarda yapılan çalışmalarda iskemi reperfüzyon (İR) hasarına karşı iske-
mik önkoşullama (İÖ) ve farklı antioksidan etkili ajanlarla yapılan farmako-
lojik önkoşullama gibi yöntemlerin koruyucu etkileri gösterilmiştir. 
Rosuvastatin, bu ajanlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, sıçan kal-
bindeki in vivo İR hasarında rosuvastatin farmakolojik önkoşullamasının, 
iskemik önkoşullamaya göre etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Bu çalışmada sol koroner arter ligasyonu ile miyokard iskemisi 
oluşturuldu. Bu amaçla, kullanılan erkek wistar albino sıçanlar; sham opere 
grubu, İR grubu (30 dk iskemi, 120 dk reperfüzyon), İÖ grubu (3 siklus ha-
linde 5 dk iskemi + 5 dk Reperfüzyon) ve farmakolojik önkoşullama grubu 
(3 siklus halinde 5 dk rosuvastatin 10 mg/kg İV infüzyonu + 5 dk reperfüz-
yon) grubu olmak üzere 4’e ayrıldı. Tüm gruplarda stabilizasyonun 10. da-
kikasında, iskeminin sonunda, reperfüzyonun 60. ve 120. dakikalarında 
kreatin kinaz miyokardial band (CK-MB) düzeyleri ölçümü için kan örneği 
alındı. Deney protokolünün sonunda nekroz alanı tayini için kalpler evans 
mavisi ve trimetil tetrazolium klorür (TTC) boyası ile muamele edildi. 

BULGULAR: Deneyler sonucunda, İR grubuna göre farmakolojik önkoşul-
lama grubunda CK-MB düzeylerinde iskemi sonunda, reperfüzyonun 60. ve 
120. dakikalarında anlamlı şekilde düşüş izlendi (p<0.05). Ayrıca, iskemi 
sonunda farmakolojik önkoşullama grubundaki CK-MB düzeyindeki azalma-
nın iskemik önkoşullama grubuna göre anlamlı şekilde farklı olduğu gözlen-
di (p<0.05). Farmakolojik önkoşullama grubunda reperfüzyonun 60. ve 
120. dakikalarında iskemik önkoşullama grubuna göre CK-MB düzeylerinde 
bir düşüş saptandı, ancak aradaki fark anlamlı bulunmadı (p>0.05). Nekroz 

alanlarındaki değişimler açısından yapılan karşılaştırmada, iskemik önkoşul-
lama grubunda, gerek ağırlık ve gerekse hacim açısından İR grubuna göre 
düşük değerler izlenirken (p<0.01), farmakolojik önkoşullama grubunda 
nekroz alanı boyutlarının en düşük değerleri aldığı gözlendi (p<0.01). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, rosuvastatin ile yapılan farmakolojik 
önkoşullamanın, iskemi reperfüzyon hasarına karşı özellikle reperfüzyonun 
başlangıcında iskemik önkoşullamadan daha etkili ve koruyucu olduğu gö-
rüldü. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOLOJİK ÖNKOŞULLAMA, İSKEMİ REPER-
FÜZYON HASARI, İSKEMİK ÖNKOŞULLAMA, OKSİDATİF STRES, ROSUVAS-
TATİN 
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P-123 
GLUTATYON TÜKETİMİ İLE OLUŞTURULAN İN VİVO OKSİDAN 
STRESİN LANGENDORFF-PERFÜZE SIÇAN KALBİNDE FONKSİYONEL 
PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 
Elif Ertuna, Göksel Gökçe, Gönen Özşarlak Sözer, Gülnur Sevin, Buket Reel, 
Mehmet Arun, Zeliha Kerry 
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kalp yetmezliğinin gelişimi ve ilerlemesinde reaktif oksi-
jen türlerinin rolüne ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Ancak ok-
sidatif stresin kalp hasarındaki rolü henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. 
Glutatyon sentez inhibitörü bütiyonin sülfoksimin (BSO) uygulaması ile olu-
şan in vivo oksidatif stres koşullarında kalp fonksiyonlarındaki olası deği-
şimlerin ve taurinin bu değişiklikler üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaç-
lanmıştır. 

YÖNTEM: 200–250 g ağırlığında her iki seksten sıçanlar 4 gruba ayrıldılar; 
Kontrol grubu, BSO (75 mg/kg, s.c., 14 gün), Taurin grubu (içme suyunda 
taurin, %1, 14 gün), BSO + Taurin grubu (BSO, 75 mg/kg, s.c., 14 gün ve 
içme suyunda taurin %1, 14 gün) ile işlem gördüler. Tedavi sonunda sıçan-
lar anestezi uygulanmadan dekapite edildiler. İzole kalplerde Langendorff 
düzeneğinde sol ventrikül basınç gelişimi (LVDP), zamana bağlı maksimum 
kasılma ve gevşeme değerleri (+dp/dtmaks, -dp/dtmaks) ve kalp hızı kay-
dedildi. Deney sonunda aritmi insidansı ve süresi saptandı. Ayrı bir seri de-
ney hayvanından izole edilen kalplerde kemilüminesans yöntemi ile oksijen 
radikalleri ölçüldü. 

BULGULAR: LVDP ve +dp/dtmaks değerleri, BSO ile işlem gören sıçanlar-
dan elde edilen kalplerde artmış; taurin uygulaması bu artışı anlamlı bir şe-
kilde azaltmıştır (Şekil 1A ve B). BSO uygulaması aritmi insidansını arttır-
mış, taurin bu artışı kontrole yaklaştırmıştır. Lusigenin ve luminol uygula-
ması ile yapılan ölçümlerde, BSO’nun oksijen radikallerinin düzeylerini ar-
tırdığı ve taurinin bu artışı anlamlı bir şekilde azalttığı saptanmıştır (Şekil 
2A ve B). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Oksidatif stres Langendorff perfüze sıçan kalbinde 
kontraktil aktivite ve aritmi insidansını artırmakta; bu artış taurin ile baskı-
lanmaktadır. Sonuçların kalbin kontraktil proteinleri ve matriksmetallopro-

teinaz enzim ekspresyonları ile ilişkisine yönelik deneyler sürdürülmektedir. 
Bu çalışma Novartis 2010 Farmakoloji Proje Destek Ödüllleri kapsamında 
desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: BSO, LANGENDORFF, OKSİDATİF STRES, SIÇAN, 
TAURİN 
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P-124 
HİDROJEN SÜLFÜR'ÜN İZOLE SIĞIR RETİNAL ARTERİ ÜZERİNE ET-
KİSİNİN İNCELENMESİ 
Göğem Zeynep Ortaköylü, Selçuk Takır, Birsel Sönmez Uydeş Doğan 
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Son yıllarda yapılan çalışmalarda, hidrojen sülfürün, 
kalp, damarlar, beyin vb birçok organ ve dokuda NO ve CO benzeri fizyolo-
jik öneme sahip bir gazotransmitter olduğu ortaya konmuştur. Bununla bir-
likte, oküler dokuda retinal kan akımının regülasyonundaki rolü bilinme-
mektedir. Çalışmamızda hidrojen sülfürün izole sığır retinal arteri üzerine 
etkisini ve endotelyal faktörler ile olan ilişkisini incelemeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Mezbahada yeni kesilmiş sığırların gözlerinden izole edilen reti-
nal arterler myograf sistemine yerleştirilmiştir. Retinaya bağlı yanıtlar, 
prostaglandin F2α (PGF2α:3x10-5M) veya (K+:100 mM) ile prekontrakte 
arterlerin üzerine hidrojen sülfür donörü sodyum hidrojen sülfür’ün (NaHS) 
kümülatif (10-6-3x10-3 M) uygulanması ile incelenmiştir. Hidrojen sülfürün 
etkisinde endotelyal gevşetici faktörlerin rolü endotel tabakası mekanik ola-
rak tahrip edilmiş veya NO sentaz inhibitörü, L-NOARG (10-4M, 20dk), gu-
anilat siklaz inhibitörü ODQ (10-5M, 20dk) ve siklooksijenaz inhibitörü in-
dometazin (10-5M, 20dk) ile inkübe retinal arterlerde test edilmiştir. Ayrı-
ca, hidrojen sülfürün retinal arterlerinin spazmojen ajanlar PGF2α (10-8-
10-4M) ve K+ (10-120mM) ile elde edilen kasılma cevaplılığı üzerine etkisi 
de araştırılmıştır. 

BULGULAR: PGF2α (3x10-5M) veya K+ (100 mM) ile prekontrakte arterle-
rin üzerine NaHS’in (10-6-3x10-3 M) ilave edilmesi damarlarda konsant-
rasyon-bağımlı gevşeme yanıtlarına neden olmuştur (Emaks: 
%66.09±5.29, n= 15, Emaks: %42.35±6.27, n=9). Retinal arterlerinin 
deendotelize edilmesi ya da L-NOARG (10-4M, 20dk), ODQ (10-5M, 20dk) 
veya indometazin (10-5M, 20dk) ile inkübasyonu NaHS’e bağlı maksimum 
gevşetici etkiyi etkilememiştir (Sırasıyla; Emaks:%59.45±3.37 n= 6, 
%60.73±7.62 n= 10, %58.36±6.51 n=10, %60.66±7.61 n=10, kontrole 
kıyasla; p>0.05). İzole damarların NaHS (3x10-3 M,20 dk) ile inkübasyonu 
ise PGF2α ile elde edilen maksimumun kasılma yanıtını azaltırken, K+ (10-
120mM) cevabını değiştirmemiştir (Sırasıyla; Kontrol Emaks:1.29±0.12 ve 

NaHS (3x10-3M) Emaks:1.18±0.14, n=9, p<0.05; Kontrol 
Emaks:0.67±0.05 ve NaHS (3x10-3M) Emaks:0.59±0.04, n=9, p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, hidrojen sülfürün izole sığır retinal 
arterlerinde endotel aracılı gevşeme oluşturmadığını göstermekte ve retinal 
kan akımın lokal regülasyonunda rolünün olabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOTEL, HİDROJEN SÜLFÜR, RETİNA, RETİNAL 
ARTER, VAZODİLATASYON 
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P-125 
MİYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYONA BAĞLI İNFARKT ALANI 
ÜZERİNE AT2 RESEPTÖR AGONİSTİ CGP42112A’NİN ETKİLERİ 
Mustafa Sağır, Hakan Parlakpınar, Ahmet Acet 
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji, Malatya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (Mİ/R) hasarına bağlı 
gelişen nekrotik hücre ölümü anjioplasti, By-Pass cerrahisi, stent uygulama 
ya da trombolitik tedavi esnasında karşılaşılan bir durumdur. Anjiotensin 
dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II (Ang II) tip 1 reseptör 
blokörlerinin hem deneysel olarak hem de klinik uygulamalarda faydalı et-
kileri ortaya konulmuştur. Mekanizma açıklamaya yönelik bu çalışmamızda 
renin-anjiotensin sistem kaskatında peptid yapılı parsiyel AT2 reseptör 
agonisti CGP42112A’nın tek başına, kaptopril ya da losartan kombinasyonu 
varlığında Mİ/R’in tetiklediği infarkt alanı üzerine etkisini araştırmayı amaç-
ladık. 

YÖNTEM: Kırk iki adet Wistar erkek rat eşit sayıda randomize olarak; 1) 
Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (Mİ/R) grubu; 30 dk iskemi/2 saat reper-
füzyon, 2) Kaptopril grubu (3 mg/kg), 3) CGP42112A grubu (1 µg/kg/dk), 
4) CGP42112A+ Kaptopril grubu, 5) CGP42112A+ Losartan (2 mg/kg) ve 
6) Losartan grubu olarak ayrıldı.  

Mİ/R oluşturmak için sol koroner arterin inen dalına 30 dk iskemiyi takiben 
2 saat reperfüzyon uygulandı. EKG değişikleri, ortalama kan basıncı ve kalp 
hızı iskemi öncesinden başlanarak tüm deney boyunca MP-100 Data Acqui-
sition sistemi ile kaydedildi. İlaçlar ve çözücü iskemiden 10 dk önce başla-
narak infüzyon pompası aracılığıyla tüm iskemi boyunca uygulandı. Nekro-
tik doku, TTC boyası ile tayin edildi. Nekroz ve risk zonu UV ışık altında flo-
resan partiküllerin tutulmadığı sınır olarak tayin edildi. İnfarkt alanı, risk 
altında kalan alanın yüzdesi olarak sunuldu.  

BULGULAR: Kalp ve vücut ağırlıklarında ve total kalp alanında gruplar ara-
sında anlamlı fark bulunmadı. Kalp hızları ve kaptopril grubunun reperfüz-
yon dönemi hariç kan basınçları arasında istatistiksel bir fark bulunmadı. 
Kaptopril, losartan ve CGP42112A uygulaması kontrol grubuna göre istatis-
tiksel anlamlı düzeyde infarkt alanını azaltırken; tedavi grupları arasında 
fark bulunmadı. CGP42112A’ya eklenen kaptopril ya da losartanın da tek 

başına uygulanan bu ilaçlara göre istatistiksel anlamlılık açısından herhangi 
bir farkı yoktu.  

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak CGP42112A ile AT2 reseptörünün 
uyarılması kan basıncı ve kalp hızını etkilemeksizin kaptopril ve losartan 
gibi Mİ/R’in tetiklediği infarct hasarı üzerine faydalı etki göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MİYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYON, İNFARKT 
ALANI, CGP42112A, RAT. 
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P-126 
İNTERNAL MAMARİYAL ARTER GREFT MATERYALLERİNİN REAKTİ-
VİTELERİ ÜZERİNE PERİVASKÜLER ADİPOZ DOKULARININ ETKİSİ-
NİN İNCELENMESİ 
Gülsev Özen1, Gökçe Topal Tanyılmaz1, Ingrid Gomez2, Arézou Ghorresh2, 
Kamel Boukais2, Chabha Benyahia2, Larry Kanyinda2, Dan Longrois2, Önder 
Teskin3, Birsel Sönmez Uydeş Doğan1, Xavier Norel2 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD 
2INSERM U698, CHU X. Bichat, Paris F-75018, France 
3Gaziosmanpasa Avrupa Safak Hospital, Istanbul, Turkey 

GİRİŞ VE AMAÇ: Son yıllardaki çalışmalarda damarları çevreleyen peri-
vasküler adipoz dokuların vasküler tonusun düzenlenmesine katıldıkları ve 
birçok vazokonstriktör ajana karşı damarın kasılma yanıtlılığını azalttıkları 
belirlenmiştir. Çalışmamızda koroner revaskülarizasyonda greft materyalleri 
olarak kullanılan internal mamariyal arter (IMA) preparatlarının vazoreakti-
vitesi üzerine perivasküler adipoz dokunun etkisinin incelenmesi amaçlan-
mıştır. 

YÖNTEM: Greft materyali olarak kullanılan IMA, Gaziosmanpaşa Avrupa 
Şafak Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde yapılan koroner bypass 
operasyonlarından temin edilmiştir. İzole organ banyosu çalışmalarıyla pe-
rivasküler adipoz dokusu bulunan ve perivasküler adipoz dokusu temizlen-
miş IMA preparatlarının çeşitli vazokonstriktör ajanlara karşı vazoreaktivite-
leri incelenmiştir. Ayrıca, IMA ve perivasküler adipoz dokulardan salınan 
prostaglandin E2 (PGE2) ve vazodilatör etkili bir adipokin olan adiponektin 
düzeyleri ELISA sisteminde ölçülmüştür. Deney sonuçlarının istatiksel ola-
rak değerlendirilmesi Student’s t-testi (gruplar arası farkın anlamlılık testi) 
ile çift yönlü varyans analizi (ANOVA) ve sonrasında Tukey-Kramer’in çoklu 
karşılaştırmalar testi aracılığıyla yapılmıştır. 0,05’den küçük “p” değerleri 
istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR: İzole organ banyosu çalışmalarında perivasküler adipoz doku-
su bulunan IMA preparatlarının noradrenaline (NA, 10-8-10-4M) bağımlı 
gelişen kasılma yanıtlılığı perivasküler dokusu olmayan preparatlara göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalırken (p<0,01 n=6-8), potasyum 
klorür (KCl, 20-120mM) yanıtlarında anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. 

Siklooksijenaz inhibitörü indometazin (10-5M, 30 dak.) inkübasyonu sonu-
cunda perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisi değişmemiştir. Ayrıca 
perivasküler adipoz dokusu temizlenmiş IMA preparatları ile perivasküler 
adipoz dokularından salıverilen PGE2 düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
tespit edilmemiştir (n=4-5). İndometazin varlığında ise IMA preparatların-
dan PGE2 salıverilmesinin inhibe olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan IMA 
perivasküler adipoz dokusundan adiponektinin salıverildiği, indometazinin 
adiponektin düzeyleri üzerine bir etkisi bulunmadığı gösterilmiştir (n=4-5). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, IMA perivasküler adipoz dokusunun 

gevşetici etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca IMA perivasküler adipoz 
dokusundan PGE2 salıverilmesine rağmen, PGE2 ve diğer prostaglandinlerin 
perivasküler adipoz dokunun gevşetici etkisinde rolünün olmadığını ortaya 
koymaktadır. Perivasküler adipoz dokudan adiponektin salınımının belir-
lenmesinin perivasküler adipoz dokunun gevşetici etki mekanizmasının de-
ğerlendirilmesine bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.  
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafın-
dan desteklenmiştir. Proje No: 16506, 21514 

ANAHTAR KELİMELER: PERİVASKÜLER ADİPOZ DOKU, PROSTAGLANDİN 
E2, ADİPONEKTİN, İNTERNAL MAMARİYAL ARTER, VAZOSPAZM 
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P-127 
UZUN SÜRELİ HİPOKSİDE HL-1 HÜCRELERİNDE MİKRORNA-210 VE 
NA+/H+ -TRANSPORTÖR EKSPRESYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Hilmi Burak Kandilci, Nilgün Tekin, Belma Turan 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kalpte pH dengesinden sorumlu olan ana protein 
Na+/H+ transportörü (NHE-1)’dür. Çeşitli kardiyak patolojilerde (iskemi-
reperfüzyon, hipertrofi, vs gibi) NHE-1 ekspresyonunda değişiklikler göz-
lenmiştir. Bu çalışmanın amacı, uzun süreli hipoksik koşullardaki kardiyo-
miyositlerde NHE-1’in ekspresyonunun kontrol mekanizmasını incelemektir. 
MikroRNA’lar (miRNA) olgunlaşmış formu 20-22 nükleotidlik RNA parçaları-
dır ve hedef genlerin ekspresyonunu mRNA’ların 3’ UTR (translasyona uğ-
ramayan kısım) bölgeleri ile etkileşerek baskılarlar. 

YÖNTEM: HL-1 hücreleri 48 veya 72 saat boyunca hipoksik ortamda (PO2: 
4-5 mmHg) ya da normokside (PO2: 158 mmHg) tutuldu. HL-1 hücrelerin-
den hücre içi pH kaydı BCECF-AM floresan boyası ile gerçekleştirildi. NHE 
aktivitesi amonyum ön işlemi ile hücre içine asit yüklendikten sonra kayde-
dildi. Protein ekspresyon ölçümleri için western blot yöntemi kullanıldı. 
mRNA ve miRNA ölçümleri için ise gerçek zamanlı PCR kullanıldı. miR-210 
inhibitörü lipofektamin kullanılarak hücrelere transfekte edildi. 

BULGULAR: HL-1 hücrelerinde 48 saatlik hipoksi NHE-1’in aktivite, protein 
ve mRNA seviyesini yaklaşık % 50 oranında azalttı (n=6, P<0.05). 48 saat-
lik hipoksi ile NHE-1 mRNA 3’ UTR’sinin tam hedefi olduğu öngörülen (Tar-
getscan) miR-9 ve miR-705’in ekspresyonu değişmezken, tam hedef olarak 
öngörülmeyen miR-210 ekspresyonunun yaklaşık 10 kat arttığı gözlendi 
(n=3-6, P<0.05). 48 saat normoksi veya hipokside, miR-210 inhibitörü 
(100 nM) NHE-1 protein ve mRNA seviyesini değiştirmedi. Buna karşılık, 72 
saatlik hipoksi NHE-1 protein seviyesinde artışa yol açtı (n=3, P<0,05). 72 
saatlik hipoksi sırasında miR-210 inhibitörü NHE-1 protein seviyesini hipok-
si kontrolüne göre arttırdı (n=3, P<0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular, NHE-1 ekspresyonunun hipoksi süre-
sine bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Diğer yandan, miR-210 bazal 
veya 48 saatlik hipoksi ile azalan NHE-1 ekspresyonundan sorumlu değildir. 
miR-210 inhibitörünün 72.ci saatte NHE-1 ekspresyonunu değiştirmesi, 

miR-210’un doğrudan veya hipoksi sırasında ortaya çıkan bir faktör aracılığı 
ile (örneğin HIF gibi) etki gösterdiğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: HİPOKSİ, miRNA, NHE-1 
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P-128 

Sunulmadı. 
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P-129 
SUBAKUT VE KRONİK TESTOSTERON UYGULAMASININ SIÇANLAR-
DA OLUŞTURDUĞU KARDİYAK LEZYONLAR 
Melik SEYREK1, Eda EMER2, Bülent KURT3, Oğuzhan YILDIZ1, Enis MACİT1, 
Ahmet SAYAL4 
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara 
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji AbD, Ankara 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Bilimleri Merkezi, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Testosteron türevi anabolik steroidlerin kullanımı sporcu-
larda küçümsenemeyecek ölçüde gözlenmektedir. Yapılan araştırmalar ani 
kardiyak ölüm ve birçok kardiyak lezyonun post mortem incelemelerinde bu 
suistimal ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Çalışmamızda labo-
ratuvar hayvanlarında subakut (14 gün) ve kronik (90 gün) testosteron uy-
gulamasının, benzer kardiyovasküler lezyonlar oluşturup oluşturmayacağı 
sıçanlar kullanılarak incelenmiştir. 

YÖNTEM: 50 erkek Sprague Dawley albino sıçanlardan rastgele 10’ar hay-
vanlık 5 grup oluşturuldu. Testosteron olarak içeriğinde testosteron propi-
yonat, testosteron fenilpropiyonat, testosteron isokaproat ve testosteron 
dekanoat bulunan Sustanon® müstahzarı kullanıldı. Grup I, II, ve III’e sı-
rasıyla 100 mg / 100 g (vücut ağırlığı), 30 mg / 100 g ve 10 mg / 100 g 
dozlarda haftada bir intramusküler Sustanon® verildi. Grup IV sıçanları 10 
mg / 100 g dozda günde bir oral gavaj ile dehidroepiandrosteron (DHEA) 
aldı. Grup V sıçanlara ise kontrol grubu olarak ilaç alanlarla aynı dozlarda 
olmak üzere iki alt grup halinde günlük gavajla veya haftalık injeksiyonla 
salin verildi. Subakut bulguları incelemek amacıyla 14 gün sonra hayvanla-
rın yarısından anestezi altında kalpleri ve aortları çıkartıldı. Fiksasyonun ar-
dından, dokular parafinize edildi ve 5 mikron kalınlığında transvers kesitler 
alındı. Hematoksilen eozin ile boyandı. Histopatolojik değerlendirme dene-
yimli bir patoloji uzmanı tarafından ışık mikroskobu altında yapıldı. Kronik 
bulguları incelemek amacıyla 90 gün sonra hayvanların diğer yarısı aynı 
prosedüre tabi tutuldu. 

BULGULAR: Subakut uygulamalarda testosteronun, 100 mg / 100 g do-
zunda, hafif derecede miyokardiyal lezyonlar (bozuk şekilli nükleus, dezor-

ganize miyokardiyal lifler, lökositik infiltrasyon) gözlenirken kronik uygula-
malarda testosteronun tüm dozlarında ve DHEA’da orta derecede miyokar-
diyal lezyonlar (interstisiyel fibrozis, lökositik infiltrasyon, bozuk şekilli nük-
leus, dezorganize miyokardiyal lifler) gözlendi. Damar preparatlarında ise 
testosteron ve DHEA’nın subakut ve kronik uygulamalarında herhangi bir 
histopatolojik değişiklik gözlenmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma ile anabolik steroidlerin, özellikle kro-
nik testosteron uygulamalarının sıçan kalp dokusunda kardiyotoksik etkide 
bulunarak toksik miyokardite benzer şekilde orta derecede patolojik lezyon-
lar oluşturduğu gösterilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KARDİYOTOKSİSİTE, SIÇAN, TESTOSTERON 
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P-130 
SIÇANLARDA KRONİK HAREKET KISITLAMA STRESİ VE DOKSİSİK-
LİN UYGULAMASININ İZOLE TORASİK AORTA PREPARATLARINDA 
İZOMETRİK YANITLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 
Ulya Keskin, Oğuzhan Ekin Efe, Erkan Ermiş, Seda Çal, Ş. Remzi Erdem 
Başkent Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yaygın kullanılan bir antibiyotik olan doksisiklinin siste-

mik ve vasküler oksidatif stresi azalttığı bildirilmiştir. Kronik davranışsal 
stresin oksidatif stresi artırarak aortada işlevsel bozulmaya neden olması, 
doksisiklinin bu bozulmayı düzeltmesi beklenir. Bu çalışmanın amacı, hare-
ket kısıtlama stresinin, sıçan izole torasik aortasında neden olabileceği iş-
levsel değişiklikleri, bu değişikliklerde endotelin rolünü ve bu süreçte doksi-
siklinin doza bağımlı etkilerini araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmada 48 adet Sprague-Dawley erkek sıçan (200-250g) kul-
lanıldı. Gruplar Kontrol (K), Stres (S; hareket kısıtlama stresi, 15 gün, 2 
saat/gün, değişken saatlerde), Stres+Doksisiklin 15mg/kg (D15S), 
Stres+Doksisiklin 30mg/kg (D30S), Doksisiklin 15mg/kg (D15), Doksisiklin 
30mg/kg (D30) şeklinde oluşturuldu. 60. günde her sıçandan ikişer adet 
torasik aorta halka preparatı izole edildi, preparatlardan birinin endoteli sıy-

rıldı (E-), diğerinde endotel intakt (E+) bırakıldı. Preparatlar 1g gerim altın-
da 1 saat boyunca dengelenmeye bırakıldı. Fenilefrin (FE), asetilkolin 
(ACh), Nω-Nitro-L-arginine-methyl-ester-hydrochloride (L-NAME), sod-
yumnitroprusiyat (SNP; 1nM-1mM), L-Arginin, D-Arginin, oxadiazolo[4,3-
a]quinoxalin-1-one (ODQ) kullanılarak izometrik gerim değişiklikleri kayde-
dildi. Krebs-Henseleit solüsyonu (37°C, %95O2-%5CO2) 10 µM indometa-
zin içerecek şekilde hazırlandı. Yanıtlar, submaksimal FE kasılmasının yüz-
desi olarak gösterildi. 

BULGULAR: FE (1nM-30µM) kasılmaları E+ ve E- stres gruplarında benzer, 
E- Kontrol ve D15S gruplarındaysa artmıştı. L-NAME (1mM) inkübasyonu 
ACh (1nM–100µM) gevşemelerini inhibe etti. Bu inhibisyon kontrol grubun-
daki E- dokularda daha belirgindi. L-NAME (1mM) inkübasyonunda L-
Arginin (1nM-1mM) ve D-Arginin (1nM-1mM) ile yüksek konsantrasyonlar-
da gevşemeler oldu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Stres grubunda FE kasılmalarının E+ ve E- doku-

larda benzer olması, kontrol ve D15S gruplarındaysa E- dokularda artmış 
olması stresin düz kası da etkilediğini düşündürdü. L-NAME inkübasyonu 
ACh gevşemelerini inhibe etti. Bu inhibisyon kontrol grubundaki E- dokular-
da daha belirgindi. Bu durum, endotelde stres ile inhibe olan, NO ve pros-
tanoidler dışında gevşetici başka mekanizma(lar) olabileceğini düşündürdü. 
L-NAME inkübasyonunda L-Arginin ve D-Arginin ile yüksek konsantrasyon-
larda oluşan gevşemeler argininin yapısal benzerlik nedeni ile α-2 adrener-
jik reseptörler üzerinden oluşturduğu NO-aracılı gevşemeler şeklinde yo-
rumlandı. Bu gevşemelerin stres grubunda daha belirgin olması dikkat çeki-
ciydi. Stres aortada işlevsel değişikliklere neden oldu, doksisiklin 
(15mg/kg) bu durumu kısmen düzeltti. 

ANAHTAR KELİMELER: α-2 ADRENERJİK RESEPTÖR AGONİSTİ, ARGİNİN, 

DOKSİSİKLİN, ENDOTEL, HAREKET KISITLAMA STRESİ 
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P-131 
YÜKSEK DOZ TESTOSTERON VE DEHİDROEPİANDROSTERONUN 
KARDİYOTOKSİK ETKİLERİ: SIÇANLARDA EKOKARDİYOGRAFİ VE 
OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Eda Emer1, Sait Demirkol2, Turgut Topal3, Oğuzhan Yıldız4, Melik Seyrek4, 
Enis Macit4, Ahmet Sayal5 
1Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Kimya ve Toksikoloji AbD, 
Ankara 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AbD, An-
kara 
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Anka-
ra 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
AbD, Ankara 
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri Merkezi, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Androjenik anabolic steroidler (AAS) sporcuların kas gü-
cü ve kitlesini artırmada kullanılmaktadır. Birçok klinik çalışmada AAS’lerin 
vasküler komplikasyonlar, kardiyomiyopati,kardiyak hipetrofi, miyokard in-
faktüsü ve kardiyak ani ölüme yol açabildikleri bildirilmiştir. Bu araştırma-
nın amacı, sıçanlarda yüksek doz subakut (14 gün) ve subkronik (90 gün) 
uygulanan testosteron (TES) ve dehidroepiandrosteronun (DHEA) kardiyo-
toksik etkilerininin ekokardiyografik olarak değerlendirilmesidir. Ek olarak, 
kardiyotoksik etki mekanizmasını ortaya koymak amacıyla oksidatif stress 
parametlererinin ölçümü de amaçlanmıştır 

YÖNTEM: 50 adet erkek Spraque Dawley albino sıçan randomize olarak 
her grup 10’arlı olacak şekilde 5 gruba ayrıldı. Grup I,II ve III’e sırasıyla, 
TES (Sustanon®) IM yolla haftada bir kez 100mg/100 gr (vücut ağırlığı), 
30 mg/100 gr ve10 mg/100 gr dozlarda uygulandı. Grup IV’e DHEA 10 
mg/100 gr (vücut ağırlığı) dozunda oral gavajla her gün verildi. Grup V 
kontrol grubu olarak ayrıldı 14. ve 90. günlerde, ekokardiografik inceleme 
yapıldı. Anestezi uygulanan sıçanlarda supine pozisyonunda sol parasternal 
ve apikal ekokardiyografik incemelerde Vivid S (10 MHz frekans transdusır, 
General Electric) cihazı kullanıldı.90. günde sıçanların 5’er ml. kan örnekleri 
alınarak spektrofotometrik olarak eritosit malondialdehit,süperoksid dismu-

taz ve glutatyon peroksidaz analizleri yapıldı 

BULGULAR: TES, 14. ve 90. günlerde, sol ventrikül posterior duvar kalın-
lıklarında kontrol grubu ile karşılaştırıldığında artışa yol açtı (p<0.05). TES, 
ejeksiyon fraksiyonunda ve fraksiyonel kısalmada hafif derecede artış oluş-
turdu. DHEA, sol ventrikül posterior duvar kalınlıklarında, ejeksiyon fraksi-
yonu ve fraksiyonel kısalmada artışa yol açtı. TES ve DHEA, malondialdehit 
değerlerinde artışa yol açarken, süperoksid dismutaz ve glutatyon peroksi-
daz değerlerinde kontrol grubuna göre anlamlı derecede azalma oluşturdu-
lar (p<0.05). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Yüksek doz TES sıçanlarda,ventriküler dilatasyon 

olmadan kardiyak hipertrofiye yol açmaktadır. Bu çalışmada uygulanan 
dozda DHEA’ın etkisi daha az belirgindir. TES ve DHEA uygulanan sıçanlar-
da antioksidan enzimlerdeki azalma bu steroidlerin kardiyotoksik etki me-
kanizmalarının oksidatif stres ile ilişkisini göstermektedir. Kullanılan yön-
tem, yani sıçanlarda ekokardiyografik inceleme, deneysel kardiyotoksisite 
çalışmalarında uzun süreli takip ve değerlendirmeleri de mümkün kılan 
non-invasif ve güvenilir bir yöntemdir. 
Bu çalışmanın bir kısmı Eurotox 2013 kongresinde sunulmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: TESTOSTERON, DEHİDROEPİANDROSTERON, 
KARDİYOTOKSİSİTE, OKSİDATİF STRES 
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P-132 
KRONİK RESVERATROL VE ATORVASTATİN KULLANIMININ SIÇAN-
LARDA H2O2 İLE OLUŞTURULAN OKSİDATİF STRES ÜZERİNE VAS-
KÜLOPROTEKTİF ETKİSİ 
Burak Cem Soner, Ayşe Saide Şahin 
N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Atorvastatin ve resveratrolün ayrı ayrı antioksidan etki 
gösterdikleri pek çok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada amacımız 15 
gün süre ile atorvastatin ve/veya resveratrol tedavisinin rat aortalarında 
H2O2 yanıtları üzerine olan etkilerini ve bu yanıtlarda vasküler endotelyu-
mun katkısını değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM: 260-280g ağırlığında erkek Wistar sıçanlar resveratrol, atorvas-
tatin, atorvastatin+resveratrol ve kontrol grubu olmak üzere 4 gruba ayrıl-
dı. Kontrol grubuna(1.5 ml içme suyu p.o ve %10v/v DMSO i.p), atorvasta-
tin grubuna(40 mg/kg atorvastatin p.o ve %10v/v DMSO i.p), resveratrol 
grubuna(30 mg/kg resveratrol i.p ve 1.5 ml içme suyu p.o.) ve resverat-
rol+atorvastatin grubuna(30 mg/kg resveratrol i.p ve 40 mg/kg atorvasta-
tin p.o) 14 gün süre ile ajanlar uygulandı. 15.gün sıçanlardan alınan aorta 
dokularının H2O2 yanıtları (10-7 M-10-4 M arası) 10-4M indometazin varlı-
ğında ve yokluğunda izole organ banyosunda değerlendirildi. Her bir grup 
için elde edilen veriler one-way ANOVA ve post-hoc tukey testleriyle değer-
lendirildi. 

BULGULAR: İzole organ banyosuna H2O2 eklenmesi kontrol grubunda 10-
6M konsantrasyonda kasılma yanıtlarının başlamasına neden oldu. Vazo-
konstriksiyon yanıtları doz ile orantılı olarak artış gösterdi ve 10-4M kon-
santrasyonda maksimum yanıt elde edildi. Kontrol grubundaki maksimum 
kasılma yanıtları diğer gruplar ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık bulundu (p<0.05 kontrole karşın atorvastatin ve resveratrol 
grupları, p<0.01 kontrole karşın resveratrol+atorvastatin grubu). Maksi-
mum kasılma yanıtları atorvastatin, resveratrol ve resveratrol+atorvastatin 
gruplarında farklılık göstermedi. Dokuların 10-5M indometazin ile 30 dk su-
re ile enkübasyonu sonrası, 10-4M H2O2 varlığında atorvastatin, resverat-
rol ve resveratrol+atorvastatin grupları kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
daha az kasılma yanıtı gösterirken bu yanıt indometazin enkübasyonu ile 

artış göstermiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Reaktif oksijen türleri ve oksidatif stresin myokar-
diyal iskemi, iskemi reperfüzyon hasarı, hipertansiyon ve ateroskleroz gibi 
birçok kardiyovasküler hastalıkta rol oynadığı gösterilmiştir. Resveratrol ve 
statin grubu ilaçlar benzer etkileri nedeni ile beraber olarak da kullanılabi-
len moleküllerdir. Çalışmamız vasküler oksidatif stres modelinde resveratrol 
ve atorvastatin birlikte kullanımının tek başlarına kullanılmalarına göre an-
lamlı farklılık göstermediğini, her iki ajanın da koruyucu etkilerinin endotel 
aracılı ile oluştuğunu göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: RESVERATROL, ATORVASTATİN, OKSİDATİF 
STRESS, VASKÜLER DÜZ KAS, ENDOTEL 
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P-133 
İLOPROST’UN İZOLE İNSAN RADYAL ARTER ÜZERİNDEKİ GEVŞETİ-
Cİ ETKİSİ 
Fatos İlkay Alp Yıldırım1, Ersoy Engin2, Deniz Kaleli Durman1, Suat Nail 
Ömeroğlu3, Deniz Göksedef3, Ozan Onur Balkanay3, Gökhan İpek3, Birsel 
Sönmez Uydeş Doğan1 
1İstanbul Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İstanbul 
2Şişli Etfal Eği. ve Araş. Hast., Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul 
3İstanbul Universitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi AbD, 
İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Radyal arter yüksek endotel kapasitesi sayesinde IMA ile 
kıyaslanabilir düzeyde yüksek bir açık kalma oranı sağlamakta, ancak 
spazma yatkınlığı operasyon esnasında güçlükler yaratmakta ve postopera-
tif dönemde graft yetmezliğine neden olabilmektedir. Bu çalışmada, izole 
insan radyal arterlerinde Noradrenalin (NA), Potasyum Klorür (KCl) gibi 
spazmojen ajanlara karşı, stabil bir prostasiklin analogu olan İloprost’un 
konsantrasyon bağımlı etkisinin incelenmesi ve bu etkiye aracılık eden olası 
mekanizmaların aydınlatılması hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: İzole insan radyal arterlerinde endotel ve düz kas kapasitesi sı-
rasıyla Asetilkolin (Ach) ve Sodyum nitroprussiyatın (SNP) oluşturduğu 
maksimum gevşetici etki üzerinden değerlendirilmiştir. Radyal arter halka-
ları NA ve KCl’nin submaksimal konsantrasyonları ile prekontrakte edilmiş 
ve İloprost’un konsantrasyon (10-9 –10-6 M) bağımlı etkileri çalışılmıştır. 
Etki mekanizmasının aydınlatılmasına yönelik olarak dokular Iloprost uygu-
laması öncesinde Nitrik Oksit Sentaz İnhibitörü L-NAME (3x10-4 M, 30 
dak.) ile inkübe edilmiştir. 

BULGULAR: İloprost NA ve KCl ile prekontrakte edilen ve endotel kapasi-
tesi yüksek (Ach Emaks: % 93.77±2.78) dokularda konsantrasyon bağımlı 
gevşetici bir etkiye neden olmuştur. İloprost’un maksimal gevşetici etkisi 
NA ile prekontrakte edilen dokularda % 97.21±6.32 (n=6) KCl ile prekont-
rakte edilen dokularda ise % 64.82±9.01 (n=4) şeklinde bulunmuştur. L-
NAME varlığında Iloprost’un NA bağımlı kasılmalar üzerindeki gevşetici etki-
sinde anlamlı bir farklılığın gözlenmemesi endotel kaynaklı gevşetici bir fak-
tör olan Nitrik oksitin İloprost’un gevşetici etkisinde bir rol oynamadığını 

ortaya koymaktadır. Bununla birlikte İloprost’un NA bağımlı kasılmalar üze-
rindeki gevşetici etkisinin endotel kapasitesi zayıf olan dokularda (Ach 
Emaks: % 26.50±8.61) endotel kapasitesi yüksek olan dokulara oranla 
önemli oranda düşük bulunması (Emaks: % 28.97±3.33, n=4) İloprost’un 
gevşetici etkisine endotel kaynaklı diğer vazodilatör ajanların (prostasiklin, 
endotel kaynaklı hiperpolarize edici faktör vb) aracılık edebileceğini düşün-
dürmektedir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: İloprost izole insan radyal arterlerinde direkt gev-

şetici bir etkiye neden olmuştur. Bu etkide nitrik oksitin bir rolü olmadığı, 
ancak endotel kaynaklı diğer vazodilatör ajanların rolü olabileceği düşünül-
mektedir. Bu veriler doğrultusunda İloprost’un özellikle radyal arter graft 
spazmını gidermek ve/veya önlemek için alternatif bir farmakolojik ajan 
olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: İLOPROST, RADYAL ARTER, KORONER BYPASS 
GREFT 
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P-134 
FRUKTOZUN OLUŞTURDUĞU VASKÜLER BOZUKLUKTA RESVERAT-
ROLÜN KORUYUCU ETKİSİ 
Mehmet Bilgehan Pektaş1, Onur Gökhan Yıldırım1, Davut Bozan2, Gökhan 
Sadi2, Fatma Akar1 
1Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD 
2Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bi-
yokimya AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Uzun süreli fruktoz tüketiminin endotel fonksiyonu, insü-
lin reseptör substratı (IRS-1) ve endoteliyal nitrik oksit sentaz (eNOS) 
ekspresyonları üzerine etkisini incelemek ve resveratrol takviyesinin bu pa-
rametrelerde değişiklik yapıp yapmadığını belirlemektir. 

YÖNTEM: Çalışma için 4 haftalık erkek Wistar sıçanlar kullanılmıştır. Hay-
vanlara 6 ay boyunca içme suyu içerisinde %10 fruktoz verilerek metabolik 
ve vasküler fonksiyonlar incelenmiştir. Ölçümler için, deney günü sıçanların 
kan örnekleri ve aortaları alınmıştır. Torasik aortanın endotel fonksiyonu 
izole organ banyosunda test edilmiştir. Aorta IRS-1 ve eNOS gen ekspres-
yonu Real Time-PCR yöntemi ile ölçülmüştür. Resveratrol standart yem içe-
risine %0,05 g/kg dozunda eklenmiştir. Deneylerde 4 grup hayvan kulla-
nılmıştır: Kontrol, Resveratrol, Fruktoz, Fruktoz + Resveratrol. 

BULGULAR: Fruktoz tüketimi sıçanların plazma insülin ve trigliserit düzey-
lerini anlamlı olarak arttırmıştır. Diyet içinde fruktoz uygulamasının, asetil-
kolinin (10-9-10-4 M) endotel bağımlı gevşeme cevaplarını belirgin olarak 
azalttığı; resveratrolün bu bozukluğu önemli ölçüde düzelttiği saptanmıştır. 
Fruktoz ile beslenen sıçanların aorta IRS-1 ve eNOS mRNA düzeylerinde 
belirgin bir değişiklik saptanmamıştır. Resveratrol takviyesi alan hayvanlar-
da ise, IRS-1 ve eNOS mRNA düzeylerinin, fruktoz alan hayvanlara göre, 
belirgin olarak arttığı görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Diyet içerisinde uzun süreli fruktoz uygulamasının, 
endotel fonksiyon bozukluğu oluşturmasına rağmen, IRS-1 ve eNOS mRNA 
ekspresyonunu değiştirmediği bulunmuştur. Fruktoz alan hayvanlara resve-
ratrol takviyesi yapıldığında, hem endotel fonksiyonunun düzeldiği hem de 
ilgili genlerde up-regülasyon olduğu görülmektedir. Fruktozun oluşturduğu 
vasküler bozukluğun resveratrol takviyesi ile düzelmesi; hazır işlenmiş şe-

kerli gıdalar içinde alınan fruktozun zararlı etkilerinin giderilmesi açısından 
önemli olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: FRUKTOZ, ENDOTEL FONKSİYONU, IRS-1, ENOS, 
RESVERATROL 
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P-135 

Sunulmadı. 
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P-136 
SİMVASTATİNİN DENEYSEL NÖROPATİK AĞRI MODELİNDE ETKİ-
SİNİN ARAŞTIRILMASI VE NİTRİK OKSİDİN ROLÜ 
Şule Aydın, Engin Yıldırım, Kevser Erol 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Eskişehir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamızın amacı nöropatik ağrı oluşturulmuş sıçan-
larda simvastatinin olası antinosiseptif etkisi ve bu etkiye nitrik oksidin kat-
kısının değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM: Toplam sekiz grup olmak üzere 48 adet Sprague-Dawley, yetiş-
kin (200-250 g), erkek sıçan kullanıldı. Bu çalışma Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun onayıyla yapıldı. Siyatik 
sinirin ana dalının ligasyonuyla kronik konstriksiyon zedelenmesi oluşturul-
muş sıçanlara 10 gün süreyle sinir hasarı oluşturumadan 1 gün önce (0. 
gün) simvastatinin (10 mg/ kg, 20 mg/kg, i.p.) uygulandı. Simvastatinin 
antinosiseptif etkisi 0, 3, 7 ve 10. günlerde termal hiperaljezi, soğuk allodi-
ni ve mekanik allodini testleriyle değerlendirildi. Ayrıca aynı testler simvas-
tatinin etkin bulunan dozu (20 mg/kg, i.p.) ile birlikte L-NAME 10 mg/kg 
veya L-Arginin 10 mg/kg, i.p. kullanılarak bu etkideki nitrik oksidin rolü de 
değerlendirildi. Tüm testlerde pençe çekme eşikleri ve pençe çekme gecik-
meleri ilacın uygulanmasından 30 dakika sonra kontrol ve sham gruplarına 
göre elde edildi. İstatistiksel analiz için grupların karşılaştırılmasında nor-
mal dağılan verilerde Tek Faktör Tekrarlı İki Yönlü (ANOVA) Varyans Analizi 
kullanıldı. Çoklu karşılaştırmalar Holm-Sidak metodu ile yapıldı. 

BULGULAR: Mekanik allodini testinde 3. günde Simvastatin 10-20 mg/kg 
ve tramadol gruplarında; 10.günde tramadol ve simvastatin 20 mg/kg 
gruplarında anlamlı olarak antinosiseptif etki saptanmıştır. L-
NAME(10mg/kg)+Simvastatin (20mg/kg’da) 10.günde anlamlı bir etki gö-
rülmüştür. L-arginin+simvastatin 20 mg/kg grubunda da 3.günde simvas-
tatin 10-20 mg/kg ve tramadol grubuna göre pençe çekme eşiği anlamalı 
olarak azalmıştır. Termal hiperaljezi testinde gruplar arasında günlere göre 
anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Soğuk allodini testinde ise Simvastatin 
20 mg/kg grubunda 10.günde 3.güne ve kontrol grubuna göre pençe çek-
me gecikmesinde anlamlı bir artma görülmüştür(p<= 0,01). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda simvastatin 20 mg/kg dozunda sı-

çanlarda nöropatik ağrıyı anlamlı bir şekilde azaltmıştır. Sonuçlarımıza göre 
simvastatinin bu antinosiseptif etkisinde nitrik oksid yolağının da katkısının 
olabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: L-NAME, L-ARGİNİN, NÖROPATİK AĞRI, NİTRİK 
OKSİD, SİMVASTATİN 
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P-137 
FİNASTERİDİN SIÇANLARDA MORFİN BAĞIMLILIĞI GELİŞMESİNE 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Oruc Allahverdiyev, Sibel Özyazgan, Bülent Demir, Burak Önal, Enes Kara-
bulut, Andleeb Shahzadi, Ahmet Gökhan Akkan 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İs-
tanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Madde bağımlılığı, gelişiminde genetik, psikososyal ve 
çevresel faktörlerin rol oynadığı bilinen kronik nörobiyolojik bir hastalıktır. 
Finasterid bir antiandrojen ajan olup, testosteronu dihidrotestosterona çevi-
ren tip II 5-alfa redüktaz enziminin inhibitörüdür. Finasteridin kokain ba-
ğımlığını azatlığını, ayrıca morfinin fiziksel bağımlığını ve morfine karşı tole-
rans gelişimini azalttığını gösterilmiştir. Bununla birlikte finasteridin, alkol 
bağımlığını azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada koşul-
landırılmış yer tercihi (KYT) testi kullanılarak, literatürde daha önce çalışıl-
mamış olan; finasteridin erkek ve dişi sıçanlarda morfinin psişik bağımlığına 
etkisi araştırıldı. 

YÖNTEM: KYT prosedürü 4 fazdan oluşturuldu: Alıştırma fazı, Pre-test fazı, 
Koşullandırma fazı, post-test fazı. Alıştırma fazı: bölmeler arasında ki kapı 
kaldırıldı, 5 dakika boyunca hayvanların (erkek ve dişi Sprague dawley) her 
iki bölmede dolaşmaları sağlandı. Pre-test fazı: Bölmeler arasında ki kapı 
kaldırıldı 15 dakika süre boyunca hayvanların her iki bölmede ki geçirdikleri 
süre saptandı. Koşullandırma fazı: Üç gün süren 45 dakikalık, 6 seanstan 
(üç serum fizyolojik ve 3 üç ilaç eşleştirmesi) oluşturuldu. Finasteridin (5 
veya10mg/kg, s.c.) tek basına KYT' ne etkisini incelemek için, sıçanlar yu-
karıda bahsedilen 3 günlük koşullandırma sonrasında incelendi. Finasteridin 
morfin-KYT üzerindeki etkilerini gözleyebilmek için kontrol grubu (serum 
fizyolojik) hariç tüm gruplara koşullandırma fazında morfin (10 mg/kg, s.c.) 
enjeksiyonu yapıldı. Finasteridin morfin-KYT' ne etkisini göstermek için, ko-
şullandırma fazında morfin (10 mg/kg, s.c.), morfin uygulanmasından 30 
dakika sonra da finasterid (5 veya10mg/kg, s.c.) enjeksiyonu yapıldı. 

BULGULAR: Finasterid tek başına KYT oluşturmadı (p>0.05). Morfin birlik-
de dişi sıcanlarda morfinin KYT’ni deyişdirmedi (p>0.05). Erkek sıçanlarda 
finasterid 10 mg/kg dzunda morfinin KYT’ni anlamlı olarak azaltırken 

(p<0.01), 5 mg/kg dozunda etkisiz bulundu (p>0.05). Tek yönlü ANOVA 
arkasıyla Newman-Keuls kullanıldı.  

TARTIŞMA VE SONUÇ: Finasterid doza bağımlı olarak erkek sıçanlarda 
morfinin KYT’ni azaltdı. Morfin bağımlılığında kanda testosteron miktarının 
azaldığını göster çalışmalar mevcuttur. Diğer tarftan finasterid prefrontal 
kortekisden dopamin açığa çıkmasını engelleyerek alkol KYT’ni azatlığı gös-
terilmiştir. Dişi sıçanlarda finasteridin morfin bağımlılığı üzerine etkisiz ol-
ması, bu etkinin testosteronla bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MORFİN, FİNASTERİD, BAĞIMLILIK, ÖDÜL 
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P-138 
KRONİK ESSİTALOPRAM TEDAVİSİNİN REM UYKUSU BOZUKLU-
ĞUNDAKİ BELLEK VE DUYGU DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE ET-
KİLERİ 
Sadık Taşkın Taş, İsmail Mikdat Kabakuş, Lokman Çevik, Yıldırım Sara 
Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Uykusuzluk, insanlarda psikiyatrik rahatsızlıklar ve kog-
nitif fonksiyon bozuklukları ile ilişkilidir. Hayvanlarda, uykusuzluğun, kulla-
nılan modele bağlı olarak, öğrenme ve bellekte sorunlara, mani veya dep-
resyon benzeri davranış bozukluklarına yol açtığı bulunmuştur. Bu çalışma-
da kronik essitalopram tedavisinin REM yoksunluğunda (REMY) gelişen dav-
ranış değişiklikleri ve bellek fonksiyon bozuklukları üzerine etkisi incelendi. 

YÖNTEM: İlaç grubu Wistar sıçanlara 14 gün essitalopram (10mg/kg, ip) 
uygulandı. REM yoksunluğu için hayvanlar 72 saat “suda kolonlar” yöntemi 
kullanılarak uykusuz bırakıldı. Bellek fonksiyonlarını değerlendirmek için 
“nesne-yer-anımsama” testi; anksiyete ve lokomosyonu değerlendirmek 
için “serbest-alan-arena” testi ve “açık-kol-labirent” testi uygulandı. 

BULGULAR: REMY, bellek fonksiyonlarını bozdu. Essitalopram tedavisi 
REMY’de bellek fonksiyonları üzerine koruyucu etki gösterdi. REMY grubun-
da "serbest-alan-arena" testinde lokomosyon arttı. Kronik essitalopram bu 
artışı engelledi. REMY grubunda "açık-kol-labirent" testinde açık kol aktivi-
tesi ve "serbest-alan arena" testinde merkezde dolaşma aktivitesi arttı. Bu 
artış anksiyetede azalma ve hipomani benzeri aktivite olarak değerlendiril-
di. Kronik essitalopram tedavisi, REMY'de duygu-durum testlerindeki bu 
bozulmayı engelledi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kronik essitalopram tedavisi, sıçanlarda REM yok-
sunluğu ile gelişen bellek fonksiyon bozukluklarına ve duygu-durum deği-
şikliklerine karşı koruyucu etki gösterdi. 

ANAHTAR KELİMELER: REM YOKSUNLUĞU, ÖĞRENME, HAFIZA, LOKO-
MOSYON, ANKSİYETE, ESSİTALOPRAM 
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P-139 
KRONİK ETANERSEPT UYGULAMASININ DİYABETİK SIÇANLARDA 
KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ 
Tijen Utkan1, Semil Selcen Göçmez2, Ayşe Karson3, Dilek Bayramgürler4 
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Kocaeli 
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Tekirdağ 
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Kocaeli 
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AbD, Kocaeli 

GİRİŞ VE AMAÇ: Diyabetik hastalarda kognitif fonksiyonlarda bozukluklar 
görüldüğü bilinmektedir. Bunun nedeni tam olarak aydınlatılmamış olmakla 
birlikte, neden olan mekanizmanın inflamasyonu da içine alan çok faktörlü 
bir proses olduğu düşünülmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar inf-
lamatuvar sitokinlerle öğrenme ve bellek bozuklukları arasındaki ilişkiyi 
desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı, bir TNF alfa inhibitörü olan etaner-
septin diyabetik sıçanların duygusal ve uzaysal bellekleri üzerindeki etkisini 
incelemektir. 

YÖNTEM: Bu amaçla erkek Wistar sıçanlar kontrol, kontrol+etanersept, 
diyabetik (50 mg/kg streptozotosin, intraperitoneal) ve diyabe-
tik+etanersept grubu olmak üzere 4 gruba ayrıldı (n=8/grup). Diyabe-
tik+etanersept grubuna diyabet oluşumundan sonra 4 hafta boyunca eta-
nersept (0.8 mg/kg/gün, subkutan) uygulandı. Sürenin sonunda sıçanlara 
pasif sakınma, Morris su labirenti, lokomotor aktivite ve ayak şoku duyarlı-
lığı testi uygulandı. 
Deney sonuçları tek yönlü ve iki yönlü ANOVA post hoc Bonferroni testi kul-
lanılarak değerlendirildi. 

BULGULAR: Pasif sakınma testinde 1. gün geçiş latansında gruplar arasın-
da anlamlı bir fark bulunmazken, 2. gün kaçış latansı diyabetik grupta 
kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak kısaldı (p<0.05). Morris su labirenti 
testinde ilk 4 gün elde edilen kaçış latansı ve deneyin son günü yapılan boş 
testte elde edilen platform kadranında harcanan zaman parametrelerinin 
diyabet grubunda anlamlı olarak düştüğü gözlendi (p<0.05). Kronik etaner-
sept uygulaması ise diyabet grubunda hem pasif sakınmadaki retansiyon 
latansı hem de Morris su labirenti testindeki platform kadranında harcanan 
zaman ve kaçış latansı skorlarını kontrol değerlerine geri çevirdi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Etanerseptin diyabet aracılı hafıza bozukluklarını 
önlediğini gösteren bu bulgular, diyabette görülen kognitif hasarda TNF-
alfa'nın önemli bir rolünün olduğunu desteklemektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ETANERSEPT, MORRİS SU LABİRENTİ, ÖĞRENME 
VE BELLEK, PASİF SAKINMA, TNF ALFA 



323 

 

P-140 
GAMA-BUTİROLAKTON İLE OLUŞTURULAN ABSANS EPİLEPSİ MO-
DELİNDE KİNDLİNG GELİŞİMİNE DİRENÇ 
Tuğba Karamahmutoğlu1, Nihan Çarçak2, Melike Şahiner3, Özlem Akman4, 
O. Carter Snead5, Esat Eşkazan6, Filiz Onat1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, İstanbul 
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD, İstanbul 
4İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD, İstanbul 
5University of Toronto, Hospital for Sick Childrens, Department of Pediatric 
Neurology, Canada 
6İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamızda, gama-hidroksibutiratın (GHB) ön ilacı 
olan gama-butirolakton (GBL) ile indüklenmiş kimyasal jeneralize absans 
epilepsi modelinde kindling gelişimine olan direnci inceledik. 

YÖNTEM: Çalışmada kullanılan yetişkin Wistar sıçanlara, anestezi altında 
stereotaksik cerrahi yöntemi uygulanmış, GBL grubundaki hayvanlara, bila-
teral kortikal kayıt elektrotları, KI ve GBL+KI gruplarındaki hayvanlara bu-
na ek olarak sağ bazolateral amigdalaya bipolar uyarı elektrotu implante 
edilmiştir. GBL ve GBL+KI gruplarına, sabah ve akşam olmak üzere günde 
iki kez i.p. GBL enjeksiyonu uygulanmış, GBL+KI grubuna enjeksiyondan 
20 dakika sonra art-deşarj eşiğinde uyarı verilmiştir. KI grubuna sabah ve 
akşam olmak üzere günde iki kez uyarı verilmiştir. GBL+KI ve KI grupları-
na, Racine skalasına göre üç kez evre beş geçirene kadar uyarı verilmeye 
devam edilmiştir. 

BULGULAR: KI grubundaki hayvanlar, ortalama 15 uyarı aldıktan sonra 
evre 5’e ulaşırken, GBL+KI grubundaki hayvanlarda 27 uyarı sonrasında 
evre 5 nöbetleri görülmüştür. GBL+KI grubundaki hayvanların ilk jeneralize 
nöbetlerinin görülmesi için gerekli olan ortalama uyarı sayısı, KI grubundaki 
hayvanlar için gerekli olandan anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya 
konmuştur. GBL grubundaki hayvanlarda, tekrarlayan enjeksiyonlarla bir-
likte, enjeksiyon yapılmadan geçen haftasonlarını takiben pazartesi sabah-
ları enjeksiyon öncesi alınan bazal kayıtlarda spontan bilateral DDD’leri gö-
rülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kimyasal absans epilepsi modeli olan GHB’de 
kindling direncinin ortaya konmuş olması, bu direncin anormal bir genetik 
altyapıya bağlı olmaksızın, absans epilepsinin kendi nöronal mekanizmala-
rından kaynaklanıyor olabileceğine işaret etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ABSANS EPİLEPSİ, GAMA-HİDROKSİBUTİRAT, 
GAMA-BUTİROLAKTON, KİNDLİNG 
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P-141 
İNFLİKSİMABIN ÖNGÖRÜLEMEYEN KRONİK HAFİF STRES UYGU-
LANMIŞ SIÇANLARDA BOZULMUŞ BİLİŞSEL FONKSİYONLAR ÜZE-
RİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Tuğçe Demirtaş1, Ayşe Karson2, Yusufhan Yazır3, Tijen Utkan1, Fuat Balcı4, 
Dilek Bayramgürler5 
1Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Kocaeli 
2Kocaeli Üniversitesi, Fizyoloji AbD, Kocaeli 
3Kocaeli Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Kocaeli 
4Koç Üniversitesi, Psikoloji AbD, İstanbul 
5Kocaeli Üniversitesi, Dermatoloji AbD, Kocaeli 

GİRİŞ VE AMAÇ: Son yıllarda proinflamatuvar sitokinler ile depresyon 

arasindaki ilişkinin varlığını gösteren çalışmalar artmaktadir. İnflamasyo-
nun, depresyona sıklıkla eşlik eden, bilişsel bozukluklarla da ilişkili olduğu 
ileri sürülmektedir. Daha önceki çalışmalarımızda, TNF-α inhibisyonunun 
farklı depresyon modellerinde yararlı etkileri ortaya konmuştur. Bu çalış-
mada öngörülemeyen kronik hafif stres uygulanan sıçanlarda TNF-α inhibi-
törü olan infliksimabın bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkilerinin araştırıl-
ması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Wistar albino erkek sıçanlar; kontrol, stres, stres+infliksimab 

olmak üzere 3 gruba ayrıldı (n=12/grup). Stres ve stres+infliksimab gru-
buna 8 hafta boyunca öngörülemeyen kronik hafif stres prosedürü uygu-
landı. 8 hafta boyunca kontrol ve stres grubuna serum fizyolojik, 
stres+infliksimab grubuna ise infliksimab (5 mg/kg/hafta, i.p) verildi. 8 
hafta sonunda pasif sakınma testi ve Morris su labirenti testi ile bilişsel 
fonksiyonları ve lokomotor aktiviteleri değerlendirildi. Dekapitasyon sonrası 
alınan kesitlerde hipokampal CA1 ve CA3 bölgelerinde BDNF düzeyleri im-
münohistokimyasal olarak değerlendirildi. Sonuçlar tek yönlü ve çift yönlü 
ANOVA post hoc Bonferroni testi ve Kruskal Wallis testi ile analiz edildi. 

BULGULAR: Lokomotor aktivite testinde stres ve stres+infliksimab grupla-
rında kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık saptanmadı. Morris su labi-
renti testinde stres grubunda sıçanların kaçış süresi 2. günden itibaren 
kontrole göre anlamlı olarak artarken, son gün kaçış platformunun bulun-
duğu kadranda harcadığı zaman anlamlı alarak azaldı (p<0.05). 

Stres+infliksimab grubunda ise sıçanların 2. günden itibaren kaçış süresi 
azalırken, son gün kaçış platformunun bulunduğu kadranda harcadığı za-
man stres grubuna göre anlamlı alarak arttı (p<0.05). Pasif sakınma tes-
tinde karanlık alana geçiş suresi 1. gün gruplar arasında anlamlı bir fark 
göstermezken, 2. gün sadece stres grubunda kontrole göre anlamlı olarak 
azaldı (p<0.05). Benzer şekilde, hipokampal BDNF düzeylerinin stres uygu-
lanan grupta kontrole göre anlamlı olarak azaldığı (p<0.05), 
stres+infliksimab grubunda ise kontrollerine benzer olduğu saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada, infliksimabın kronik stresin neden 
olduğu bozulmuş bilişsel fonksiyonları düzeltici yönde etki ettiği gösterilmiş-
tir. Bulgularımız, kronik stresin neden olduğu bilişsel fonksiyon bozuklukla-
rında TNF-α aracılı inflamasyonun rolünü desteklemektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BİLİŞSEL FONKSİYONLAR, İNFLİKSİMAB, MORRİS 

SU LABİRENTİ TESTİ, PASİF SAKINMA TESTİ, STRES 
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P-142 
GRAYANOTOKSİN III'ÜN İNTRASEREBROVENTRİKÜLER UYGULAN-
MASININ NEDEN OLDUĞU EPİLEPTİK NÖBETLER 
Sema Ketenci, Medine Gülçebi İdrizoğlu, Filiz Onat 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Grayanotoksin (GTX), Ericacea Familyası bitkilerinden 
Rhodendron türleri ile beslenen arıların ürettiği balın içinde bulunur ve halk 
arasında deli bal olarak adlandırılır. İnsanda zehirlenme belirtileri doza bağ-
lıdır ve belirtiler arasında tükürük sekresyonunda artış, bulantı, kusma, ağız 
çevresi ve ekstremitelerde parestezi vardır. Bu çalışmada, yetişkin Wistar 
sıçanlara intraserebroventriküler (isv) olarak GTX III  uygulanmasının ar-
dından, elektroensefalogramda (EEG) ve buna eşlik eden motor davranış-
lardaki değişikliklere bakılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Yaklaşık 250 gr ağırlığında, yetişkin Wistar erkek sıçanlara en-
jeksiyon amacı ile isv kanül ve EEG için kortekse kayıt elektrotları takılmış-
tır (Etik Kurul Onayı: 90.2010 Mart). Bazal EEG kaydı alındıktan sonra sı-
çanlara GTX III (100 ng/5µl, isv) enjekte edilmiştir (n=6). EEG aktivitesinin 
ve  nöbet evrelemesinin değerlendirilmesi amacıyla 3 saatlik video-EEG 
kaydı alınmıştır. Hayvanlardaki nöbet evrelemesi Racine’in nöbet skalasına 
(4) göre gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR: Wistar sıçanlara uygulanan GTX III, EEG'de korteksin her iki 
hemisferinde diken deşarjlara ve buna eşlik eden davranışsal değişikliklere 
neden olmuştur. Enjeksiyondan sonra EEG'de ilk diken deşarjının çıkış za-
manı ortalama 11,2±2,3 dakikadır. Enjeksiyon yapılan 6 sıçandan 3’ünde 
konvulsif nöbet aktivitesi gözlenmiştir. İlk davranışsal değişikliklerin görül-
düğü zaman enjeksiyondan sonra ortalama 22,7±2,5 dakikadır ve bu deği-
şikliklerin ortadan kalkma zamanı 103,3±18,2 dakikadır. Hayvanlar enjek-
siyondan sonra maksimum evre 3 nöbete ulaşmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar doğrultusunda GTX III uygulamasının, 
epileptogenez ve iktogenez mekanizmalarının anlaşılması ve tedavide yeni 
ilaç geliştirme bakımından bir nöbet modeli olarak kullanılabileceği düşü-
nülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GRAYANATOKSİN III, EEG, NÖBET AKTİVİTESİ 
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P-143 
SİSTEMİK UYGULANAN PARASETAMOLÜN ANTİPRURİTİK ETKİSİN-
DE ENDOKANNABİNOİD SİSTEMİN ROLÜ 
Gülis Sağlam, Özgür Gündüz, Ahmet Ulugöl 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi farmakoloji AbD, EDİRNE 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kaşıntı tedavisinde antihistaminikler ve steroid ilaçlar 
yaygın olarak kullanılmasına karşın, bazen yeterince etkili olamamaktadır-
lar. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda parasetamolün antinosiseptif 
etkisine kannabinoid CB1 reseptörlerinin aracılık ettiği, hipotermik etkisinde 
ise katkısı olmadığı belirtilmektedir. Kaşıntı ile ağrı yolaklarının ve nörome-
diyatörlerinin benzerlikler göstermesi nedeniyle, araştırmamızda paraseta-
molün antipruritik etkisine kannabinoid CB1 ve CB2 reseptörlerinin katılımı-
nı incelemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda, ağırlıkları 20-30 g olan, 81 adet dişi balb/c fare 
kullanılmıştır. Kaşıntı oluşturmak amacıyla farelerin ense bölgelerine 
%0,5’lik serotonin (50 µl/fare) intradermal olarak verilmiş ve hemen ardın-
dan 30 dk boyunca farelerin arka ayakları ile ense bölgelerini kaşımaları 
kameraya alınmış ve sonrasında da sayılmıştır. Öncelikle parasetamolün 
antipruritik etkisi değerlendirmek için serotonin uygulamasından 30 dk ön-
ce grup 1'e intraperitoneal (i.p.) yolla serum fizyolojik, grup 2'ye i.p. yolla 
ilaçların çözücüsü, grup 3'e 30 mg/kg i.p. yolla parasetamol, grup 4'e 100 
mg/kg i.p. yolla parasetamol, grup 5'e 300 mg/kg i.p. yolla parasetamol 
verilmiştir. Daha sonra da kannabinoid reseptör blokörlerinin bu etkiyi de-
ğiştirip değiştirmediği incelemek için grup 6'ya 0. dakikada kannabinoid 
CB1 reseptör antagonisti olan AM 251 (1mg/kg) i.p. yolla uygulanmış 30. 
dakikada parasetamolun maksimum etki gösteren dozu olarak tespit edilen 
300 mg/kg verilmiş takiben 60. dakikada %0,5’lik 5-HT (50 µl/fare) s.k. 
uygulanmış ve kaşıntı sayılmıştır. Grup 7’ye grup 6’dan farklı olarak, 0. da-
kikada AM 251 yerine CB2 reseptör antagonisti olan SR 144528 (1mg/kg) 
i.p. olarak verilmiştir. Grup 8’e AM 251 (1mg/kg) ve Grup 9’a da SR 
144528 (1mg/kg) i.p. tek başına verilmiştir. Veriler tek yönlü varyans ana-
lizi ve post hoc Bonferroni-t testle karşılaştırılmıştır. p<0,05 istatistiksel an-
lamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR: Parasetamol (300 mg/kg) dozunda kaşıntı sayılarını belirgin 

derecede azaltmış; kannabinoid CB1 ve CB2 reseptör antagonistleri parase-
tamolün antipruritik etkisini değiştirmemişlerdir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız, parasetamolün antipruritik etkisin-
de, antinosiseptif etkisinden farklı olarak, fakat hipotermik etkisine benzer 
şekilde, kannabinoid CB1 ve CB2 reseptörlerinin katkısı olmadığını göster-
mektedir.  
Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (TÜBAP-2012/186). 

ANAHTAR KELİMELER: AM-251, KANNABİNOİD RESEPTÖRLERİ, PARASE-
TAMOL, PRURİTUS, SR-144528 



327 

 

P-144 
AGMATİNİN SIÇANLARDA NİKOTİN BAĞIMLILIĞINA ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Oruc Allahverdiyev, Sibel Özyazgan, Bülent Demir, Burak Önal, Enes Kara-
bulut, Andleeb Shahzadi, Ahmet Gökhan Akkan 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, İs-
tanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sigara kullanımına bağlı sağlık sorunları önlenebilir mor-
talite ve morbidite nedenlerinden. Sigara bağımlılık yapıcıdır ve nikotin bu 
bağımlılığa neden olan maddedir. Agmatin endojen yeni bir nörotransmit-
ter/nöromodulatör olarak tanımlanabilir. Agmatin alfa-adrenerjik ve imida-
zolin reseptörlerine bağlanır. Bu çalışmada agmatin’in nikotin bağımlılığına 
etkisi koşullandırılmış yer tercihi (KYT) testinde araştırıldı. 

YÖNTEM: KYT prosedürü 4 fazdan oluşturuldu: Alıştırma fazı: bölmeler 
arasında ki kapı kaldırıldı, 5 dakika boyunca hayvanların (Sprague dawley) 
her iki bölmede dolaşmaları sağlandı. Pre-test fazı: Bölmeler arasında ki 
kapı kaldırıldı 15 dakika süre boyunca hayvanların her iki bölmede ki geçir-
dikleri süre saptandı. Koşullandırma fazı: Üç gün süren 40 dakikalık, 6 se-
anstan (üç serum fizyolojik ve 3 üç ilaç eşleştirmesi) oluşturuldu. Agmatinin 
nikotinle oluşturulmuş KYT ne etkisi, agmatinin (0,75 veya 10 mg/kg, s.c) 
tek basına KYT' ne etkisini incelemek için, sıçanlar yukarıda bahsedilen 3 
günlük koşullandırma sonrasında incelendi. Agmatinin nikotin-KYT üzerin-
deki etkilerini gözleyebilmek için kontrol grubu (serum fizyolojik) hariç tüm 
gruplara koşullandırma fazında nikotin (0,175 mg/kg, s.c.) enjeksiyonu ya-
pıldı. Agmatinin nikotin-KYT' ne etkisini göstermek için, koşullandırma fa-
zında nikotin (0,175 mg/kg, s.c.), nikotin uygulanmasından 20 dakika son-
ra da agmatin enjeksiyonu yapıldı. Sıçanlar post-test gününde ilaç verilme-
den teste tabi tutuldu. İdazoksan (3 mg/kg, i.p.) agmatin enjeksiyonundan 
15 dakika önce, agmatinin KYT üzerine olası etki mekanizmasını belirlemek 
için enjekte edildi. 

BULGULAR: Nikotin (0,175 mg/kg s.c) eşleşen bölmede hayvanlar serum 
fizyolojik ile eşleşen bölmeden daha fazla zaman geçirdi (p<0.001). Agma-
tin tek başına KYT oluşturmadı (p>0.05). Nikotinle birlikte agmatin uygu-
landığında agmatin doza bağımlı olarak nikotinin KYT’ni ortadan kaldırdı (10 

mg/kg, p>0.05). İdazoksan agmatinle (10 mg/kg) birlikte verildiği zaman, 
agmatin nikotinin KYT’ni ortadan kaldıramadı ( P <0.01). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Agamatin (10 mg kg/) nikotinin KYT’ni anlamlı 
olarak ortadan kaldırdı. İdazsoksan agmatinin nikotin bağımlılığına müte-
mel etkisini engelledi. Sonuç olarak agmatinin nikotin KYT’ne etkisini imida-
zolin reseptörleri üzerinden olduğunu gösterdik. 

ANAHTAR KELİMELER: NİKOTİN, AGMATİN, İDAZOKSAN, BAĞIMLILIK, 
ÖDÜL 
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P-145 
NÖROPATİK AĞRI MODELİNDE AMİGDALA’YA UYGULANAN CDP-
KOLİN’İN ANALJEZİK ETKİSİNİN TANIMLANMASI 
Hasret Yücel Özbölük1, Deniz Bağdaş2, Duygu Gök Yurtseven3, Merve Kübra 
Gürbüzoğlu1, Mine Sibel Gürün1 
1Farmakoloji AbD, Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa 
2Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Fakülte-
si, Uludağ Üniversitesi, Bursa. 
3Histoloji ve Embriyoloji AbD, Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Amigdalanın ağrının emosyonel-affektif boyutunda 
önemli rolü olduğu bilinmektedir. Özellikle Amigdala’nın santral nükleusu-
nun (CeA) nosisepsiyon, korku, anksiyete, dikkat, otonomik fonksiyon ve 
endojen ağrı kontrolü ile ilgili beyin alanları ve sistemleri ile bağlantılarıları 
açıkça ortaya konmuştur. Daha önceki çalışmalarımızda vücutta endojen 
olarak üretilen nükleotid yapısındaki CDP-kolinin çeşitli ağrı modellerinde 
intraserebroventriküler yolla uygulandığında analjezik ve antihiperaljezik 
etki meydana getirdiğini gösterdik. Bu çalışmamızda deneysel nöropatik 
ağrı modelinde Amigdala’nın CeA’na uygulanan CDP-kolin’in antihiperaljezik 
etkisini ve bu etkiye aracılık eden mekanizmaları tanımlamayı amaçladık. 

YÖNTEM: Deneylerde Sprague-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Nöropatik 
ağrı modeli için kronik siyatik sinir ligasyon modeli kullanıldı. Operasyonu 
takiben 11. günde stereotaksik yöntemle sıçanların sol CeA bölgesine bir 
injeksiyon kanülü yerleştirildi. 14. günde CDP-kolin, antagonistler veya tuz-
lu su intraCeA yolla uygulandı ve ağrı eşik değeri mekanik pençe çekme 
testi ile ölçüldü (Randall-Selitto). Bütün ilaçlar perfüzton pompası yardımı 
ile 0.5 μl hacimde uygulandı. Deney sonunda sakrifiye edilerek perfüzyon 
uygulanan sıçanların beyinleri çıkarılarak kanülün yerleşimi histolojik olarak 
doğrulandı. 

BULGULAR: CDP-kolin (1μmol), zamana bağlı olacak şekilde antihiperalje-
zik etki meydana getirdi. Eşmolar dozlarda (1 μmol) uygulanan kolin CDP-
kolin’in antihiperaljezik etkisini taklit ederken eşmolar dozdaki (1 μmol) si-
tidin ile hafif ama istatistiksel olarak anlamlı şekilde mekanik pençe çekme 
eşikleri yükseldi. CDP-kolin’in antihiperaljezik etkisi, mekamilamin (seçici 
olmayan nikotinik reseptör antagonisti, 3 μg), MLA (α7 nöronal nikotinik 

reseptör antagonisti, 10 μg), CGP-35348 (GABAB reseptör antagonisti, 3 
μg), nalokson (seçici olmayan opioid reseptör antagonisti,1 μg), metiserjid 
(seçici olmayan serotonin reseptör antagonisti,5 μg) ve LY341495 (meta-
botropik glutamat II reseptör antagonisti,5 μg) ön tedavileri ile baskılandı. 
Atropin (seçici olmayan muskarinik reseptör antagonisti, 1 μg) ön tedavisi 
ise CDP-kolin’in antihiperaljezik etkisini değiştirmedi. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen bulgulara göre nöropatik ağrı modelin-

de CDP-kolin’in antihiperaljezik etkisinde Amigdala’nın önemli rolü bulun-
maktadır. Buna ek olarak CDP-kolin’in antihiperaljezik etkisine Amigdala’nın 
CeA nukleusunda bulunan başta α7 nikotinik kolinerjik reseptörler olmak 
üzere GABAB, serotonin, glutamat ve opioid reseptörleri de aracılık etmek-
tedir.  
[ HDP(T)-2012/8], [T(U) 2009/9] 

ANAHTAR KELİMELER: AMİGDALA, CEA, CDP-KOLİN, NÖROPATİK AĞRI, 
ANTİHİPERALJEZİK, NİKOTİNİK RESEPTÖRLER 
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P-146 
SIÇANLARDA İNFRALİMBİK KORTEKS ROCK İNHİBİSYONUNUN AN-
TİDEPRESAN ETKİSİ 
Salim Yalçın İnan, Burak Cem Soner, Ayşe Saide Şahin 
N.E. Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Depresyon; psikiyatrik bozukluklar içerisinde en sık gö-
rülen ve beyinde hipokampus, amigdala, anterior singulat korteks ve kau-
dat nükleus gibi limbik ve kortikal bölgelerde volüm ve metabolizma deği-
şikliklerine sebep olan bir hastalıktır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda anti-
depresan tedavi, elektrokonvülsif terapi ve derin beyin stimülasyonunun 
subgenual singulat korteks (Brodmann bölgesi 25: sıçanlardaki infralimbik 
korteks) aktivasyonunu azalttığı gösterilmiştir. Bu çalışmada santral etkileri 
yeni gösterilen ROCK (Rho-kinaz) yolağının antidepresan etki potansiyeli, 
depresyondan sorumlu bir merkez olan infralimbik korteks üzerinden ince-
lendi. 

YÖNTEM: Çalışmada 290-330 g ağırlıklarında genç erkek Wistar albino tü-
rü sıçanlar kullanıldı (Etik Kurul Onay No: 2011/37). ROCK inhibitörü Y-
27632 (10 nmol/5 µl/hemisfer), selektif serotonin reuptake inhibitörü flu-
oksetin (10 µg/5 µl/hemisfer) veya %0.9'luk NaCl (5 µl/hemisfer), keta-
min-ksilazin kokteyli ile anestezi edilen sıçanlara stereotaksik cerrahiyle 
bilateral infralimbik kortekslere yerleştirilen (A-P: 0.32 mm, M-L: ± 0.6 
mm, D-V: - 4.8 mm) kılavuz kanüllerden mikroenjeksiyonla verildi. Dep-
resyonun değerlendirilmesinde Porsolt testi kullanıldı ve sıçanların immobi-
lite sürelerindeki azalma antidepresan etki olarak kaydedildi. Y-27632’nin 
motor fonksiyonlar ve stereotipik davranışlar üzerindeki etkileri açık alan, 
silindir ve yürüme testleri ile değerlendirildi. İlaç uygulamaları test dene-
melerinden 24 saat, 4 saat ve 15 dakika önce olmak üzere 3 kez yapıldı. 

BULGULAR: Y-27632 immobilite sürelerini hem fluoksetin hem de NaCl 
grubuna göre anlamlı bir şekilde azalttı (P<0.001, One-way ANOVA post-
hoc Tukey testi). Silindir ve açık alan testlerinde ise NaCl grubu ile Y-27632 
grubu arasında herhangi bir fark gözlenmedi. Bunun yanında Y-27632 yü-
rüme testinde ön ve arka ayaklar için bağımsız olarak ölçülen hata/adım 
yüzdesini anlamlı derecede azaltarak motor becerileri NaCl grubuna göre 
artırdı (P<0.005, Mann-Whitney U testi). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, bilateral infralimbik korteks ROCK 
inhibisyonu ve buna bağlı olarak gözlenen motor becerilerdeki artış ve im-
mobilizasyon sürelerindeki azalmanın, selektif ROCK inhibitörü Y-27632 
maddesinin potansiyel bir antidepresan ilaç olabileceğini ortaya koymakta-
dır. 

ANAHTAR KELİMELER: ROCK, Y-27632, DEPRESYON, İNFRALİMBİK KOR-
TEKS, SIÇAN 
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P-147 
SIÇANLARDA SUBTALAMİK NÜKLEUS ROCK İNHİBİSYONUNUN DE-
NEYSEL PARKİNSON HASTALIK MODELİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Salim Yalçın İnan, Burak Cem Soner, Ayşe Saide Şahin 
N.E. Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parkinson hastalığı en fazla görülen nörodejeneratif has-
talıklardan birisidir. Nörodejenerasyon santral sinir sisteminde motor fonk-
siyonlar üzerinde meydana gelir ve primer patolojik bulgusu striatum’a pro-
jeksiyon yapan substantia nigra’daki dopaminerjik nöronların kaybıdır. Ça-
lışmamızda, santral sinir sistemi üzerindeki etkileri yeni gösterilen ROCK 
(Rho-kinaz) yolağının sıçanlarda deneysel Parkinson hastalık modeli üzerine 
etkileri incelendi. 

YÖNTEM: Çalışmada 290-330 g ağırlıklarında genç erkek Wistar albino tü-
rü sıçanlar kullanıldı (Etik Kurul Onay No: 2011/81). Baseline motor beceri-
ler açık alan ve yapışkan bant testleriyle değerlendirildi. Unilateral nigrost-
riatal (A-P: -1.80 mm, M-L: 2.10 mm, D-V: -7.70 mm) 6-OHDA (8 µg/4 µl) 
mikroenjeksiyonu ketamin-ksilazin kokteyli ile anestezi edilen sıçanlara ste-
reotaksik cerrahiyle verildi ve 15 gün sonra motor beceriler tekrar değer-
lendirildi (T-1). Ayrıca, apomorfin'e (0.25 mg/kg, sc) bağlı kontralateral 
rotasyon sayıları kaydedildi. ROCK inhibitörü Y-27632 (10 nmol/5 µl/4 gün) 
veya %0.9'luk NaCl (5 µl/4 gün) unilateral subtalamik nükleus'a yerleştiri-
len (A-P: -3.60 mm, M-L: 2.60 mm, D-V: - 8.00 mm) kılavuz kanüllerden 
mikroenjeksiyonla verildi. Daha sonra motor beceri ve apomorfin testleri 
yeniden yapıldı (T-2). 

BULGULAR: Tüm gruplarda açık alan testinde çizgi geçme sayıları ve ya-
pışkan bant testinde kontralateral ayaktaki bantla oynama süreleri 6-
OHDA'den sonra anlamlı olarak azaldı (P<0.05, One-way ANOVA post-hoc 
LSD testi). Y-27632 çizgi geçme sayılarını değiştirmezken, yapışkan bantla 
oynama sürelerini belirgin ölçüde artırdı (P<0.05, One-way ANOVA post-
hoc LSD testi). Apomorfin'e bağlı kontralateral rotasyon sayıları ise Y-
27632 uygulamasından sonra anlamlı olarak azaldı (P<0.05, paired t-testi). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, unilateral Parkinson hastalık mode-
linde 4 gün süreyle subtalamik nükleus'a verilen Rho-kinaz inhibitörü Y-
27632'nin hastalığa bağlı motor becerilerdeki azalmayı geri çevirdiğini gös-

termekte ve Y-27632 maddesinin potansiyel bir antiparkinson ilaç olabile-
ceğini ortaya koymaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ROCK, Y-27632, PARKİNSON, SUBTALAMİK NÜK-
LEUS, SIÇAN 
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P-148 
GPR50 RESEPTÖR PROTEİNİNİN ÜÇ BOYUTLU YAPISININ VE ETKİ-
LEŞİM ARAYÜZÜNÜN BELİRLENMESİ 
Ruhan Deniz Topuz1, Ayhan Ünlü2, Tammam Sipahi2, Asude Şule Ballı3, 
Cansu Toy3, Esmanur Demir3, Merve Çimen3, Çetin Hakan Karadağ1 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AbD, Edirne 
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne 

GİRİŞ VE AMAÇ: GPR50 IUPHAR (The International Union of Basic and 
Clinical Pharmacology) reseptör sınıflandırmasında class A orphan (yetim) 
reseptörler arasında yer almaktadır. Melatonin alt ünitesi olan MT1 ve MT2 
ile heterodimer yapabilen bir reseptör proteinidir. İnsanda GPR50, 617 
amino asitten oluşan bir polipeptid zinciridir ve ilk kez 2004 yılında amino 
asit dizisi belirlenmiştir. GPR50 gibi membran proteinlerinin NMR (Nükleer 
Magnetik Rezonans) ya da X-ışını kristalografisi gibi deneysel metotlarla 
modellenmesi her iki yöntemin kısıtlılıkları sebebiyle oldukça zordur. Bu ne-
denle yine bu iki yöntemin deneysel sonuçlarına göre çalışan benzeşim mo-
dellemesi yöntemi membran proteinlerinin modellenmesinde günümüzde 
oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada GPR50 
membran reseptör proteininin üç boyutlu yapısının ve başka protein ya da 
moleküller ile etkileşime girebileceği etkileşim arayüzlerinin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: GPR50 reseptör proteininin üç boyutlu yapısı ve etkileşim ara-
yüzleri, benzeşim modellemesi ve moleküler dinamik metotları kullanılarak 
bulunmaya çalışılmıştır. Benzeşim modellemesi linux ortamında pyhton 
programlama dili üzerinde çalışan MODELLER algoritması kullanılarak ya-
pılmıştır. Bu yöntem için gerekli kalıp dosyaları RCBD protein veri bankası 
sisteminden temin edilmiş ve % 30 üzeri benzer olan kalıp diziler kullanıl-
mıştır. Moleküler dinamik hesaplamaları ve oluşturulan molekülün kararlığı 
Scalable Molecular Dynamic simulasyon paketi kullanılarak hesaplanmıştır. 
Çalışmamızda yapılan hesaplamalar amino asitleri oluşturan atomlar ara-
sındaki Van der Waals etkileşimleri, bağ esnekliği, bükülme açıları, dihedral 
açılar, amino asitlerin bulundukları sıvı ortamdaki H atomları ile yaptıkları 
etkileşimler ve bu atomların yüklerinden kaynaklanan elektrostatik etkile-

şimler göz önüne alınarak yapılmıştır. 

BULGULAR: GPR50 reseptörünün 3 boyutlu modellemesi Şekil 1’ deki gibi-
dir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: GPR50 reseptörünün en olası bağlanma noktaları-
nın: 
108-T-THR-Treonin, 196-H-HIS-Histidin, 284-Y-TYR-Tirozin olduğu düşü-
nülmektedir. 
Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (TÜBAP 2013/53). 

ANAHTAR KELİMELER: GPR50, RESEPTÖR MODELLEMESİ, YETİM RESEP-
TÖR 
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Şekil 1. GPR50 reseptörü 
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P-149 
REBOKSETİN’İN PASİF SAKINMA TESTİNDE HAFIZAYI İYİLEŞTİRİ-
Cİ ETKİSİ 
Murat Yüce1, Fatih İlkaya2, Koray M.Z. Karabekiroğlu1, Gökçe Nur Say1, Filiz 
Bayrıl1, Mahmut Müjdeci1, Arzu Erdal Ağrı2, Hasan Güzel2, Faruk Aydın2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları ABD, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji ABD, Samsun 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çeşitli klinik ve preklinik çalışmalarda antidepresanların 
hafıza üzerine etkisi araştırılmıştır. Ancak antidepresanların hafıza üzerin-
deki net etkisiyle ilgili bildirilen sonuçlar çelişkilidir. Bu çalışmada amacımız, 
farelerde reboksetin’in diğer re-uptake inhibitörleri atomoksetin (selektif 
nor adrenalin re uptake inhibitörü), amitriptilin (trisiklik, non selektif nor 
adrenalin ve serotonin reuptake inhibitörü) ve paroksetin (SSRI, selektif 
serotonin reuptake inhibitörü) ile karşılaştırmalı olarak, hafıza üzerine etki-
sini pasif sakınma testi ile değerlendirmektir. 

YÖNTEM: Çalışmada 25-30 g ağırlığında erkek Balb-C fareler kullanıldı. 
Reboksetin (10 mg/kg), atomoksetin (5 mg/kg), paroksetin (10 mg/kg) ve 
amitriptilin (10 mg/kg) tek başlarına ve skopolamin (1 mg/kg) ile kombi-
nasyon şeklinde uygulandı. Hafızayı değerlendirmek için pasif sakınma testi 
kullanıldı. İlk gün farelerin kazanım süresi (acquisition time) ikinci gün (24 
saat sonra) ise retansiyon süresi (retention time) kaydedildi. Tüm ilaçlar ve 
salin retansiyon süresinin değerlendirilmesinden 30 dakika önce intraperi-
toneal olarak uygulandı. 

BULGULAR: Tüm antidepresanlar ve salin tek başlarına uygulandıklarında 
retansiyon süresini bozmadılar. Skopolamin retansiyon süresini anlamlı öl-
çüde bozdu (p<0.05). Skopolamin ile kombine edildiğinde reboksetin, ato-
moksetin ve paroksetin retansiyon süresinde net bir iyileştirici etki gösterdi. 
Beklendiği gibi amitriptilin skopolamin ile kombine edildiğinde retansiyon 
süresi anlamlı ölçüde azaldı (p<0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız sistemik olarak uygulanan rebokse-
tinin atomoksetine benzer şekilde hafıza üzerine iyileştirici etkisi olduğunu 
düşündürmektedir. Paroksetin de iyileştirici bir etki oluşturmaktadır, ancak 
amitriptilin beklendiği üzere böyle bir etki göstermemektedir. 

Çalışma OMÜ Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu'ndan alınan onay ile ger-
çekleştirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: AMİTRİPTİLİN, ATOMOKSETİN, PAROKSETİN, PA-
SİF SAKINMA TESTİ, REBOKSETİN 
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P-150 
ABSANS EPİLEPSİ NÖBETLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞINDA ROLÜ OLAN 
KORTİKAL ODAĞIN MUTANT FARE MODELİNDE ARAŞTIRILMASI 
Nihan Çarçak1, Filiz Onat2, Vincenzo Crunelli3 
1Istanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Tıbbi Farmakoloji AbD, 
İstanbul 
3Cardiff Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Fakültesi Sinirbilim Departmanı, Car-
diff, İngiltere 

GİRİŞ VE AMAÇ: İnsan ve hayvan çalışmalarından elde edilen bulgular, 
absans nöbetlerin ortaya çıkışında kortikal başlangıç odağının varlığına işa-
ret etmektedir. Genetik absans epilepsili sıçan modellerinde (WAG/Rij ve 
GAERS) yapılan araştırmalarda, absans nöbetlerin elektroensefalogramdaki 
(EEG) tipik bulgusu olan diken-dalga-deşarjların (DDD) somatosensoriyel 
korteksin perioral bölgesinden kaynaklandığı gösterilmiştir. Ancak tek bir 
genin silindiği absans epilepsisinin knockout (KO) fare modellerinde böyle 
bir odağın varlığı henüz bilinmemektedir. Bu çalışmada insanlarda ve ab-
sans epilepsisinin polijenik sıçan modellerinde varlığı gösterilen kortikal 
odağın monojenik KO fare modellerinde var olup olmadığının test edilmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmada 12-15 haftalık erkek Stargazer (n=4) fareler kulla-
nılmıştır. Kalsiyum kanalı γ altünitesini kodlayan (Cacng2) geninde mutas-
yon bulunan Stargazer fareler, Cardiff Üniversitesi Biyolojik Bilimler Fakül-
tesi hayvan ünitesinden temin edilmiştir. Stereotaksik cerrahi yöntem ile 
prefrontal (AP, +2.8; L 0.2), motor ( AP, +1.3; L, 0.5-2.0), parietal (AP, -
1.0; L, 1.5-3.0) ve görsel (AP, -3.0; L, 1.5-3.0) kortikal bölgelere epidural 
kayıt elektrotları yerleştirilmiştir. Bir haftalık dinlenme sürecinin ardından 
hayvanlardan 2 saatlik lokal alan potansiyel kayıtları alınmıştır. 

BULGULAR: Stargazer farelerden elde edilen kayıtlarda duraksama ve bı-
yık hareketlerine eşlik eden 6-7 Hz frekansında spontan DDD’ler gözlenmiş-
tir. 4 hayvandan toplam 130 DDD analiz edilmiştir. DDD’lerin %71.53’i 
(n=93) ilk önce motor kortekste gözlenmiş, ancak % 28.47’si (n=37) bü-
tün kortikal alanlarda eş zamanlı olarak başlamıştır. DDD aktivitesinin mo-
tor kortekste diğer kortikal alanlara göre ortalama 213.6±32 milisaniye ön-

ce başladığı gösterilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları altta yatan genetik meka-
nizmaların iyi bilindiği monogenik fare modellerinde kortikal başlangıç oda-
ğının varlığına işaret etmektedir. Bu odağın, absans epilepsi fizyopatoloji-
sinde poligenetik sıçan modellerine özgü bir durum olmadığı, diğer modeller 
için de genellenebilir bir durum olabileceği düşünülebilir. Bunun yanında, 
motor kortikal alanin ayrıntılı olarak hücre içi nöronal kayıtlar ile haritalan-
ması absans nöbetlere neden olan genetik mekanizmaların bölgeye özgü 
değişikliklerin oluşumunda rol alıp almadığının aydınlatılması konusunda 
literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: STARGAZER, MOTOR KORTEKS, DİKEN-DALGA 
DEŞARJ 
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P-151 
DİPİRONUN ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNE KANNABİNOİD CB1 RE-
SEPTÖRLERİNİN KATILIMI 
Pınar Elmas, Ahmet Ulugöl 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yakın zamanda yapılan çalışmalar hem opioidler gibi 
güçlü analjeziklerin etkilerinde hem de parasetamolün analjezik etkisinde 
kannabinoidlerin, özellikle de CB1 reseptörlerinin, rolü olduğunu göster-
mektedir. Araştırmamızda, parasetamole benzer şekilde santral analjezik 
etkinlik gösterdiği düşünülen dipironun antinosiseptif etkisine kannabinoid 
CB1 reseptörlerinin katılımını incelemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Deneylerimizde erkek Balb-c fare kullanılmıştır (her grup için 
n=10). Tüm gruplardaki farelerde antinosiseptif etkinin belirlenmesi için 
Hot Plate ve Tail Flick testleri uygulanmıştır. Bu ölçümler dünyanın en yay-
gın antinosiseptif etki ölçüm yöntemlerinden olup, Hot Plate testinde 55°C 
sıcaklıktaki bir tabakadan farenin ayak pençesini çekme süresi, Tail Flick 
testinde ise kuyruğuna radyan ısı uygulanan bir farenin kuyruğunu çekme 
süresi hesaplanmaktadır. İstatistiksel analiz için ANOVA, ve takiben Bonfer-
roni t testi kullanılmıştır. 

BULGULAR: Dipiron (150, 300, 600 mg/kg, i.p.) ve sentetik kannabinoid 
agonisti WIN 55,212-2 (1, 3, 10 mg/kg, i.p.), hem Hot Plate hem de Tail 
Flick testlerinde belirgin antinosiseptif etkinlik göstermişlerdir. Kannabinoid 
CB1 reseptör antagonisti AM-251, tek başına etki ortaya çıkartmayan do-
zunda (3 mg/kg, i.p.), her iki testte de WIN 55,212-2’nin antinosiseptif et-
kisini tamamen önlemiş, buna karşın dipironun antinosiseptif etkisini değiş-
tirmemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız, parasetamol’den farklı olarak, dipi-
ronun antinosiseptif etkisine kannabinoid CB1 reseptörlerinin aracılık etme-
diğini göstermektedir. Bununla birlikte, inflamatuvar ve/veya nöropatik ağrı 
gibi durumlarda CB1 reseptörlerinin söz konusu etkiye katılımı beklenebilir. 
Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (TÜBAP-2012/58). 

ANAHTAR KELİMELER: AM-251; ANTİNOSİSEPTİF ETKİ, CB1 RESEPTÖ-
RÜ, DİPİRON, WIN 55,212-2 
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P-152 
SEROTONİNLE OLUŞTURULAN KAŞINTI ÜZERİNE ENDOKANNABİ-
NOİD SİSTEM MODÜLATÖRLERİNİN ROLÜ 
Nurcan Çalımlı, Özgür Gündüz, Ahmet Ulugöl 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kannabinoid agonistlerinin kaşıntı önleyici etkileri hak-
kında yayınlar bulunmaktadır. Endokannabinoidlerin yıkımından sorumlu 
yağ asidi amid hidrolaz (FAAH) ve monoaçilgliserol lipaz (MAGL) gibi enzim-
lerin inhibe edilmesi ile endokannabinoid uptake’inin önlenmesi beyin, omu-
rilik ve periferik dokularda anandamid ve 2-araşidonilgliserol gibi endokan-
nabinoidlerin düzeylerinin artmasına yol açar. Bu bulgular değerlendirildi-
ğinde, endokannabinoid sistem modülatörlerinin kaşıntıyı önleyebileceğini 
düşündük ve bu amaçla çalışmamızda,  
• endokannabinoid sistem modülatörlerinin (FAAH inhibisyonu, MAGL inhi-
bisyonu ve uptake inhibisyonu) serotoninle oluşturulan kaşıntıyı önleyici 
etkilerini göstermeyi, 
• kannabinoid reseptörlerinden hangisinin bu etkide daha önemli rol oyna-
dığını belirlemeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmamızda, ağırlıkları 20-30 g olan, 130 adet dişi balb/c fare 
kullanıldı. Kaşıntı oluşturmak amacıyla farelerin ense bölgelerine %0,5’lik 
serotonin (50 µl/fare) intradermal olarak verilmiş ve hemen ardından 30 dk 
boyunca farelerin arka ayakları ile ense bölgelerini kaşımaları sayılmıştır. 
Öncelikle endokannabinoid sistem modülatörlerinin antipruritik etkileri de-
ğerlendirilmiş, daha sonra da kannabinoid reseptör blokörlerinin bu etkiyi 
değiştirip değiştirmediği incelenmiştir. Grupların karşılaştırılmasında Krus-
kal-Wallis testi ve posthoc Dunn testi kullanıldı. p<0.05 değerler istatistik-
sel olarak anlamlı kabul edildi.  

BULGULAR: URB 597 (FAAH inhibitörü) ve JZL 184 (MAGL inhibitörü)’ün 
kaşıntıyı azalttığı, AM 404 (kannabinoid reuptake inhibitörü)’ün ise etkili 
olmadığı gösterilmiştir. Kannabinoid CB1 reseptör antagonisti AM-251 (1 
mg/kg, i.p.), URB 597 ve JZL 184’ün kaşıntıyı azaltıcı etkilerini değiştirme-
miş, buna karşın kannabinoid CB2 reseptör antagonisti SR-144528 (1 
mg/kg, i.p.) URB 597’nin antipruritik etkisini istatistiksel olarak anlamlı bir 
şekilde azaltmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız, FAAH ve MAGL enzimlerinin inhibis-
yonunun antipruritik etkinlik ortaya çıkarttığını göstermektedir. Uptake in-
hibitörü ile bu etki gözlenmemiştir. Kaşıntı önleyici etkinin temelinde kan-
nabinoid CB2 reseptörünün rol oynadığını düşünmekteyiz. 
Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (TÜBAP-2012/187). 

ANAHTAR KELİMELER: AM-251, ENDOKANNABİNOİDLER, FAAH, KAŞIN-
TI, MAGL, SR-144528 
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P-153 
ZİPRASİDON'UN FARELERDE MORRİS SU TANKI TESTİNDE UZAY-
SAL BELLEK ÜZERİNE ETKİLERİ 
Pelin Tanyeri1, Mehmet Emin Büyükokuroğlu1, Oğuz Mutlu2, Güner Ulak2, 
Füruzan Yıldız Akar2, Feride İpek Komsuoğlu Çelikyurt2, Bekir Faruk Erden2 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Sakarya 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Kocaeli 

GİRİŞ VE AMAÇ: Şizofreni hastalarında öğrenme ve bellek kapasitesinin 
azalması sonucu ortaya çıkan bilişsel fonksiyon bozuklukları hem sosyal 
hem de mesleki yaşamı olumsuz şekilde etkiler. Klasik antipsikotik ilaçların 
aksine yeni nesil antipsikotik ilaçların bilişsel işlevler gibi şizofreninin nega-
tif semptomları üzerine de olumlu etkileri olduğu iddia edilmektedir. Yapılan 
çalışmalarda MK-801’in şizofrenidekine benzer bellek bozukluğu oluşturdu-
ğu ve MK-801 gibi NMDA reseptör antagonistleri ile oluşturulan bellek bo-
zukluğu üzerinde atipik antipsikotik ilaçların olumlu etkileri olduğu göste-
rilmiştir. Bu çalışmanın amacı yeni nesil atipik antipsikotik bir ilaç olan Zip-
rasidon’un, Morris su tankı testinde MK-801 ile oluşturulan uzaysal bellek 
bozukluğu üzerinde etkilerini araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmada balb-c cinsi erkek farelere ziprasidon (0.5 ve 1 
mg/kg) ve MK-801 (0.1 mg/kg) intraperitoneal yolla verildikten sonra dav-
ranış parametreleri Morris su tankı ile test edilerek Etovizyon-XT ile kayde-
dilmiştir. Çalışmadaki gruplar 8 ila 10 hayvandan oluşmuştur. Deney so-
nuçları çift yönlü ANOVA post hoc Tukey testi ile analiz edilmiştir. 

BULGULAR: 1) 0.5 ve 1 mg/kg dozlarında tek başına uygulanan Ziprasido-
nun kaçış platformunun bulunduğu kadranda harcanan zaman üzerine bir 
etkisi olmamıştır. MK-801 (0.1 mg/kg) yanlız başına kaçış platformunun 
bulunduğu kadranda harcanan zamanı anlamlı şekilde düşürmüştür 
(p<0.001). MK-801 uygulanmış farelerde Ziprasidon her iki dozda da 
önemli ölçüde kaçış platformunun bulunduğu kadranda harcanan zamanı 
uzatmıştır (p<0.01).  
2) 0.5 ve 1 mg/kg uygulanan Ziprasidonun tek başına kaçış platformuna 
ortalama uzaklık üzerine etkisi olmamıştır. MK-801 kaçış platformuna orta-
lama uzaklığı önemli ölçüde arttırmıştır (p<0.001). MK-801 uygulanmış fa-
relerde 1 mg/kg dozunda Ziprasidone kaçış platformuna ortalama uzaklığı 

önemli ölçüde azaltmıştır(p<0.01).  
3) MK-801 tek başına yüzme hızını önemli ölçüde arttırmıştır (p<0,001). 
Ziprasidonun (0,5 and 1 mg/kg) yüzme hızı üzerine bir etkisi olmamıştır. 
MK-801 uygulanmış farelerde 1 mg/kg dozunda Ziprasidon yüzme hızını 
önemli ölçüde azaltmıştır (p<0.001). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Atipik antipsikotik bir ilaç olan Ziprasidon’un fare-
lerde tek başına uzaysal belleği etkilemediği, ancak MK-801 ile oluşturulan 
bellek bozukluğunu düzelttiği bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: BELLEK, FARE, MK-801, MORRİS SU TANKI TES-
Tİ, ZİPRASİDON 
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P-154 
ADENO-İLİŞKİLİ VİRAL VEKTÖR ARACILI PARKİNSON HASTALIĞI 
MODELİ: ALFA-SİNÜKLEİN AŞIRI İFADESİNİN NEDEN OLDUĞU MO-
TOR DEĞİŞİKLİKLER VE HİSTOPATOLOJİK KARŞILIKLARI 
Elif Çınar1, İnci Kazkayası1, Gökçen Telli1, Sevgi Uğur Mutluay1, Gül Yalçın 
Çakmaklı2, Esen Saka3, Ayşe Ulusoy4, Bülent Elibol3, Banu Cahide Tel1 
1Hacettepe Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD, Ankara 
2Hacettepe Ü. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Ankara 
3Hacettepe Ü. Tıp Fak. Nöroloji AbD, Ankara 
4German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) Bonn, Almanya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parkinson Hastalığı (PH), kesin tedavisi mümkün olma-
yan, ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Ön plandaki motor belirtilerin 
semptomatik tedavisinde dopaminerjik ilaçlar kullanılmaktadır. PH’nin pa-
togenezi konusundaki son veriler, dejenerasyon sürecindeki hücrelerin pa-
tolojik belirteci olan Lewy cisimciklerinin ve nöritlerinin temel yapısını oluş-
turan alfa-sinükleinin patolojik agregasyonunu, hücre ölüm yolaklarının te-
tikleyicisi ve belirleyicisi olarak ortaya koymaktadır. Bu çalışmada amacı-
mız, alfa-sinüklein patolojisini taklit ederek PH’de görülen motor ve bilişsel 
fonksiyon bozukluklarını daha net anlamamızı sağlayacak ve gelecekteki 
olası tedavi yöntemlerinin denenebileceği bir model geliştirmektir. 

YÖNTEM: 200-250g ağırlığındaki dişi Wistar sıçanlarda, alfa-sinüklein veya 
yeşil floresan protein (GFP) içeren adeno-ilişkili viral vektörlerin (serotip 6; 
AAV6) stereotaksik olarak substantia nigraya (SN) (n=3/n=3), hipokampus 
dentat girusa (DG) (n=2/n=1) ve her ikisine birlikte unilateral enjeksiyon-
ları (n=2/n=1) yapılmıştır. 6, 8 ve 12. haftalarda motor asimetriyi değer-
lendirmek üzere silindir testi uygulanmış ardından immünohistokimyasal 
incelemeler için beyinleri çıkartılmıştır. Alfa-sinüklein ve GFP boyamalarıyla 
viral replikasyon, tirozin hidroksilaz (TH) boyamasıyla nigral hücre ölümü 
incelenmiştir. 

BULGULAR: Tüm enjeksiyon bölgelerinde alfa-sinüklein ve GFP’nin aşırı 
ifadelerinin başarıyla gerçekleştirildiği immünohistokimyasal boyamalarla 
gösterilmiştir. SN enjeksiyonu yapılmış sıçanlarda silindir testinde kontrala-
teral ön ayak kullanımında, 6. haftada %12, 8. haftada %23 ve 12. haftada 
%35 azalma gözlenmiştir. SN’de TH boyamasıyla, GFP enjekte edilmiş sı-

çanlarda enjeksiyon tarafıyla intakt taraf arasında dopaminerjik nöron sayı-
sı açısından fark bulunmazken, alfa-sinüklein grubunda; nöron sayısında 
enjeksiyon tarafında 6. haftada yaklaşık %20, 8.haftada %22 ve 12. hafta-
da %46’lık azalma görülmüştür. AAV6 enjeksiyonunun yapıldığı SN’in pro-
jeksiyon alanı olan striatumdaki dansite ölçümlerinde 6. haftada sağ ve sol 
arasında anlamlı bir fark bulunamazken 8. haftada % 14 ve 12. haftada 
%21’lik fark saptanmıştır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada, SN ve DG’ye AAV enjeksiyonu ba-

şarıyla gerçekleştirilerek alfa-sinüklein agregat oluşumu ve bu agregatların 
hücre ölümüne sebep olduğu gösterilmiştir. Ayrıca SN enjeksiyonuyla oluş-
turulan patolojinin fonksiyonel karşılığı da motor asimetri şeklinde izlenmiş-
tir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında oluşturduğumuz PH patolojisi daha 
detaylı incelenerek özellikle bilişsel fonksiyonlara yansıması "yeni nesne 
tanıma testi" ile değerlendirilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: AAV6 ARACILI GEN TRANSFERİ, ALFA-
SİNÜKLEİN, HİPOKAMPUS, PARKİNSON HASTALIĞI, SUBSTANTİA NİGRA 
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P-155 
ANTİPSİKOTİK İLAÇLARA İNTRAUTERİN DÖNEMDE MARUZ KALMA-
NIN ERİŞKİN SIÇANLARDA ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNE ETKİSİ 
Çağatay Oltulu1, Hakan Çetin Karadağ2 
1Trakya Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji AbD, Edirne 
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne 

GİRİŞ VE AMAÇ: Antipsikotik ajanların, gebe kadınlarda kullanılması du-
rumunda doğacak çocukların öğrenme ve bellek yeteneklerine etkilerini 
bilmek çok önemlidir. Bu nedenle, çalışmada farklı sınıflardan yedi antipsi-
kotik ajana prenatal dönemde maruz bırakılan yavru sıçanların, erişkin dö-
neme ulaştıklarında öğrenme ve bellek yetenekleri üzerine bu ajanların et-
kilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışma için Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Ku-
rulundan onay alınmıştır. Çalışmada kullanılacak yedi ayrı antipsikotik ilaç 
ve bir kontrol grubu için, sekiz ayrı gebe sıçan (Sprague-Dawley) grubu 
oluşturuldu. Gebe sıçanlara oral gavaj ile; 1) haloperidol 2 mg/kg, 2) tiyo-
ridazin 100 mg/kg, 3) sülpirid 200 mg/kg, 4) klorprotiksen 20 mg/kg, 5) 
klozapin 40 mg/kg, 6) flufenazin 10 mg/kg, 7) klorpromazin 20 mg/kg do-
zunda gebelik süresince verildi. Kontrol grubundaki 4 gebe sıçana sadece 
çeşme suyundan oluşan gastrik gavaj verildi. Yavrular 2 aylık olduklarında 
her bir gruptan 10 dişi ve 10 erkek sıçan seçilerek deneyde kullanılmak 
üzere gruplandırıldılar. 7 farklı ilaç için erkek ve dişi grubu ve kontrol erkek 
ve dişi ile beraber toplam 16 grup oluşturuldu. Morris su labirenti düzene-
ğinde gizli platform testinde öğrenme test edildi. Altıncı günde platform ha-
vuzdan çıkartılarak bellek test edildi. 

BULGULAR: Haloperidol, sülpirid, klorprotiksen, klozapin, klorpromazin 
erkek ve dişi grupları ile flufenazin ve tiyoridazin dişi gruplarında öğrenme-
nin bozulduğu saptanmıştır. Haloperidol tiyoridazin, sülpirid, klorprotiksen, 
klorpromazin, flufenazin erkek ve dişi gruplarında ve klozapin dişi grupla-
rında thigmotaxis değerleri aynı cinsiyetin kontrol grubuna göre daha fazla 
bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen sonuçlar prenatal dönemde antipsiko-
tiklere maruz kalmanın, erişkin dönemde öğrenme ve bellek fonksiyonlarını 
spesifik olarak etkilemekten ziyade, hayvanın içinde bulunduğu problemi 

kavramasında bir bozukluğa yol açtığını ve öğrenme parametrelerindeki 
bozulmanın bu sebepten geliştiğini göstermektedir. 
Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (TÜBAP-2011/31). 

ANAHTAR KELİMELER: ÖĞRENME, BELLEK, ANTİPSİKOTİK, SIÇAN, 
MORRİS SU LABİRENTİ 
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P-156 
ADJUVANT ARTRİTLİ SIÇANLARDA, ANJİYOTENSİN (1-7)’ NİN İZO-
LE ORGAN BANYOSUNDA TORASİK AORTA YANITLARINA ETKİSİ 
Öznur Açıkalın, Rüyal F. Tan, Onur S. Turunç, Nermin Bölükbaşı, Funda F. 
Bölükbaşı Hatip, İzzettin Hatip 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Denizli 
Romatoid artritte inflamasyonla birlikte oluşan erken vasküler hasar sonrası 
endotelyal fonksiyonlarda azalma görülmektedir. Anjiotensin 1-7 (Ang 1-7) 
Mas reseptör agonistidir. Ang 1-7, Renin Anjiotensin Aldesteron Sisteminin 
(RAAS) ana ürünlerinden biridir ve kardiyovasküler homeostazda merkezi 
role sahiptir. Ayrıca koroner arterleri dilate edebildiği, koroner kan akımını 
artırabildiği, damar düzeyinde antiinflamatuar etkileri olduğu düşünülmek-
tedir. Çalışmamızın amacı, Freund’s Complete Adjuvant (FCA) ile indükle-
nen adjuvant artritli sıçanlarda Ang 1-7’nin torasik aorta damar yanıtları 
üzerine etkisinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM:  Çalışmada 30 adet Wistar Albino sıçan kullanıldı. Sıçanlara int-
radermal 0.1mL FCA verilerek artrit oluşturuldu. Ang 1-7, artrit oluşturul-
duktan 7 gün sonra 3 mg/kg i.p. 7 gün boyunca verildi. Endotelli ve endo-
telsiz aort yanıtları MP150 programı kullanılarak 8 kanallı izole organ ban-
yosunda incelendi. Kontraktil yanıtlar fenilefrin (1x10-9- 3x10-5 M) ve KCl 
120 mM tek doz verilerek değerlendirildi. Gevşeme yanıtları ise asetilkolin 
(1x10-8-3x10-5 M) ve sodyum nitroprusid (1x10-9-3x10-6 M) ile değer-
lendirildi. Pençe ödemi vernier kaliper ve kan basıncı tail cuff yöntemi ile 
değerlendirildi. İstatistiksel analiz ANOVA ve çoğul karşılaştırma post hoc 
test ile değerlendirildi. 

BULGULAR:  Artritli sıçanlarda 3. günden itibaren ağırlıkta azalma ( 
p<0.01), arteriyal basınçta ve pençe ödeminde artış (p<0.001) görülmüş-
tür. Endotelli ve endotelsiz preparatlarda kontraktil yanıtlarda artış ve en-
dotelli preparatlarda gevşeme yanıtlarında azalma saptanmıştır. Öte yan-
dan Ang 1-7 alan grupta 15. günde kan basıncı (0.03) ve pençe ödeminde 
(0.02) azalma saptanmıştır. Ang 1-7 alan grupta endotelli ve endotelsiz 
preparatlarda kontraktil yanıtlar azalırken endotelli preparatlarda gevşeme 
yanıtlarında artış görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ:  Ang 1-7, artritli sıçanlarda artan pençe ödemi, 

kan basıncı ve aortada kontraktil yanıtları azaltmıştır. Gevşeme yanıtları ise 
Ang 1-7 ile artmıştır. Ang 1-7'nin artrit tedavisi ve komplikasyonlarının gi-
derilmesinde yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ADJUVANT ARTRİT, ANJİYOTENSİN (1-7), ARTE-
RİYAL BASINÇ, ENDOTEL, İZOLE AORTA 
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P-157 
UNİLATERAL 6- HİDROKSİ DOPAMİN–SUBSTANTİA NİGRA LEZ-
YONLU SIÇAN PARKİNSON HASTALIĞI MODELİNDE VARENİKLİN’İN 
ANALJEZİK ETKİSİ 
Rüyal F. Tan, Öznur Açıkalın, Onur S. Turunç, Funda F. Bölükbaşı Hatip, 
İzzettin Hatip 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Denizli 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parkinson hastalığında (PH) nigrostriatal yolağın etki-
lenmesine bağlı motor bozukluların yanı sıra ağrı algısında değişiklik ve ağrı 
eşiğinde düşüş meydana gelmektedir. Nikotinik reseptörler PH ve ağrı pa-
togenezinde önemlidir. Parsiyel α4β2 agonisti ve α7 tam agonisti olan va-
reniklin’nin, PH tedavisinde yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

AMAÇ: Bu projenin amacı düşük dozda kronik uygulamada vareniklin tarta-
ratın (7,8,9,10-Tetrahidro-6,10-metano-6H-pirazino[2,3-h][3]benzazepin 
tartarat) unilateral 6 hidroksi dopamin (6-OHDA) ile PH modeli oluşturulan 
sıçanlarda analjezik etkisini araştırmaktır. 

YÖNTEM: Bu çalışmada deney hayvanı olarak 30 adet erkek wistar albino 
rat kullanılmıştır. PH modeli 6-OHDA 8μg/4μL dozunda unilateral olarak 
substania nigraya verilerek oluşturulmuştur. PH modeli apomorfin dönme 
testi ile 3 hafta sonra test edilmiş ve PH olan sıçanlara vareniklin 1mg/kg 
i.p. 14 gün süreyle uygulanmıştır. Analjezik etki 8 hafta boyunca; haftada 
bir kez olmak üzere hot plate ve tail flick yöntemi ile değerlendirilmiş-
tir.Elde edilen verilerin analizi ONE-WAY ANOVA testi ile yapılmıştır. 

BULGULAR: PH’ li sıçanlarda tail flick testinde anlamlı bir değişiklik olmaz-
ken, hot-plate testinde 1. haftadan başlayarak ağrı eşiğinde düşüş olmak-
tadır. Spinal düzeydeki antinosiseptif etkinliği değerlendirdiğimiz tail-flick 
testinde vareniklin reaksiyon sürelerinde anlamlı bir değişikliğe neden ol-
mamıştır. Supraspinal düzeyde antinosiseptif etkinliği değerlendirdiğimiz 
hot-plate testinde ise vareniklin, istatistiksel olarak, verildikten 1 hafta son-
ra anlamlı olarak ağrı eşiğini yükseltmiştir. (p<0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Vareniklin PH oluşturulan sıçanlarda analjezik et-
kisini supraspinal olarak göstermektedir. Nikotinik reseptör agonisti olan 
vareniklin PH tedavisinde yararlı olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANALJEZİ, HOT-PLATE, 6-OHDA, PARKİNSON 

MODELİ, TAİL-FLİCK, VARENİKLİN 
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P-158 

Sunulmadı. 
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P-159 
KAFEİK ASİT FENETİL ESTER'İN 6-HİDROKSİDOPAMİN İLE OLUŞ-
TURULAN PARKİNSON MODELİNDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ 
Burak Cem Soner, Salim Yalçın İnan, Ayşe Saide Şahin 
N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parkinson hastalığı(PH) substantia nigra pars kompakta-
daki dopaminerjik nöron hasarına bağlı gelişen nörodejeneratif bir hastalık-
tır. En sık görülen nörodejeneratif hastalıklardan birisidir. PH’da gözlenen 
dopaminerjik nöron hasarının mekanizması halen tam olarak açıklanama-
maktadır. Apopitotik hücre ölümünden oksidatif stres, mitokondrial disfonk-
siyon, proteazomal disfonksiyon, nöroinflamasyon ve eksitotoksisite sorum-
lu tutulmaktadır. Kafeik Asit(3,4dihidroksisinnamik asit) Fenetil Es-
ter(CAPE) yapıca flavonoidlere benzeyen bal arısı propolisinin aktif bir bile-
şenidir. Antiinflamatuvar, antioksidan, immun düzenleyici ve apoptozis üze-
rine etkileri çalışmalarla gösterilmiştir. Güncel çalışmalar CAPE’nin nöropro-
tektif etkilerini de göstermiştir. Çalışmamızda amacımız intrastrial 6-
hidroksidopamin enjeksiyonu ile rodentlerde modellenebilen PH üzerine int-
rastrial CAPE enjeksiyonunun etkisini değerlendirmektir. 

YÖNTEM: 280-310g ağırlığında 11 adet erkek Wistar-Albino cinsi sıçan kul-
lanıldı (Etik kurul onay numarası: 2013-146). Gruplar rastgele biçimde 
kontrol(n=6) ve CAPE(n=5) olarak ayrıldı. Sıçanlara yapışkan bant testi, 
açık alan testi ve silindir testi uygulanarak başlangıç ipsilate-
ral/kontralateral motor fonksiyonlar değerlendirildi(Pretest Kontrol, Pretest 
CAPE ). PH modeli, sağ hemisfer substantia nigra kompaktaya(koordinatlar 
AP: 1.80 mm, L:2.60 mm, DV:7.70 mm) 8 µg/4µl 6-hidroksidopamin en-
jekte edilerek sağlandı. Enjeksiyondan 24 saat sonra 80 mM konsantras-
yonda 5 µl/gün CAPE veya serum fizyolojik 4 gün süre ile uygulandı. 6-
OHDA enjeksiyonundan 8 gün sonra ise motor testler tekrar uygulanarak 
bazal değerler ile ilaç uygulaması sonrasındaki(Posttest Kontrol, Posttest 
CAPE) ipsilateral/kontralateral değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Kontrol Postteste karşın Kontrol Pretest ve CAPE Posttest 
grupları arasında yapışkan bant testi ve silindir testinde kontrlateral ve ipsi-
lateral motor fonksiyonlar arasında anlamlı farklılık gözlendi(p<0.05). CAPE 
Preteste karşın CAPE Posttest ve Kontrol Pretest arasında istatistiksel ola-

rak herhangi bir fark gözlenmedi. Açık alan testinde ise 6-OHDA uygulama-
sından sonra sıçanların çizgi geçme sayıları anlamlı olarak azalır-
ken(p<0.05) CAPE grubunda bu azalma gözlenmedi. 80 mM, 5 µl CAPE’nin 
her 24 saatte bir ve 4 gün süre ile uygulaması kontralateral motor fonksi-
yonların korunmasını sağladı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: CAPE’nin nöroprotektif etki mekanizması henüz 
tam olarak gösterilmemiş olmasına rağmen çalışmamızda CAPE’nin sıçan-
lardaki parkinson modeli üzerinde tedavi edici etkisi gösterilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KAFEİK ASİT FENETİL ESTER, PARKİNSON HAS-
TALIĞI, SIÇAN 
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P-160 
C57/BL6 FARELERDE UZUN SÜRELİ-TEKRARLI KOKU UYGULAMASI-
NIN EPİZODİK BELLEK ÜZERİNE ETKİSİ 
Ş. Remzi Erdem1, Nursu Erdoğan2, Fulya Görgülü2, Can Kerestecioğlu2, Do-
ğancan Özer2, İrem Saraçoğlu2, Ulya Keskin1, Erkan Ermiş1 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Koku ile öğrenme-bellek süreci arasında evrimsel bir iliş-
ki ve etkileşim vardır. Epizodik bellek, bir olay hakkındaki ne-ne zaman-
nerede bilgisinin yanında, onun bilince geri çağrılması durumudur. Epizodik 
belleğin, kokuyla ilişkili olan entorhinal korteks ile dentat girus ve hipo-
kampustaki CA3 bölgesi arasındaki nöronal ileti ağıyla bağlantılı olduğu öne 
sürülmüştür. Alzheimer hastalığında ilk etkilenen beyin bölgelerinden olan 
temporal lob, epizodik bellek için çok önemli bir bölgedir. Son yıllarda, epi-
zodik belleğin bozulmasıyla karakterize olan Alzheimer hastalığının gelişim 
süreci ile koku duyusu arasındaki ilişkiye dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu da 
kokunun öğrenme-bellek süreci ile ilişkili bir rolü olabileceğini düşündür-
mektedir. 
Öğrenme-bellek için kilit bölgelerden olan hipokampus serotonerjik resep-
törlerden zengindir. Serotonin 5-HT4 reseptörleri hipokampus, frontal kor-
teks ve limbik sistem bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadır. Bu çalış-
mada farelerde uzun süreli-tekrarlı koku uygulamasının epizodik bellek ve 
uzaysal bellek üzerine etkilerini ve bu süreçte 5-HT4 reseptörlerinin olası 
katkısını araştırmak amaçlandı. 

YÖNTEM: Araştırmamızda 24 adet erişkin (26,2±0,52 g) erkek, C57/BL6 
fareler kullanıldı. Farelerin uzaysal öğrenme-bellek işlevleri Barnes Labirenti 
(BL) aracılığıyla değerlendirildi. BL aracılığıyla fareler, tabakalı rastgele ör-
nekleme ile 4 eşit gruba ayrıldı. Gruplar, 1- Kontrol (K), 2- Koku (O; 12 
doğal koku, 14 gün), 3- 5HT4 agonisti sisaprid (KS; 0,5mg/kg, i.p., 14 
gün), 4- Koku+Sisaprid (OS) şeklinde oluşturuldu. BL ile önce yakın-erimli, 
sonra (21. gün) uzun-erimli uzaysal bellek (retansiyon), en son olarak özel 
hazırlanan düzenek ile epizodik bellek değerlendirildi. 

BULGULAR: Uzaysal öğrenmenin ve yakın-erimli belleğin gerçekleştiği 
saptandı (1. gün: 112,4±3,82 sn, 2. gün: 75,5±9,74 sn, 3. gün: 

64,6±8,88 sn, 4. gün: 67,2±9,54 sn, 5. gün: 43,7±7,84 sn). Koku uygu-
laması, epizodik belleğin özellikle zaman bileşeni üzerinde promnestik etki 
gösterme eğilimindeydi, uzun-erimli uzaysal bellek üzerinde belirgin etki 
göstermedi. Sisapridin epizodik bellek üzerine gösterdiği kontrol grubunda-
ki olumlu, koku grubundaki olumsuz etki istatistiksel olarak anlamlı bulun-
madı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Epizodik bellek fare modeli bilişsel hastalıkların 
mekanizmasına ve tedavisine yönelik ipuçları sağlayabilir. 
Bu çalışma Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir (DA 
12/21). 

ANAHTAR KELİMELER: EPİZODİK BELLEK, SİSAPRİD, KOKU, C57BL/6, 
ALZHEİMER HASTALIĞI 
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P-161 
SEROTONİN İLE OLUŞTURULAN KAŞINTI ÜZERİNE BETA-LAKTAM 
ANTİBİYOTİĞİN NEDEN OLDUĞU GLT-1 AKTİVASYONUNUN ETKİ-
LERİ 
Özgür Gündüz, Ruhan Deniz Topuz, Zeynep Gizem Todurga, Kübra Duvan, 
Çetin Hakan Karadağ, Ahmet Ulugöl 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kaşıntı çok çeşitli hastalıklarda ortaya çıkabilen rahatsız-
lık verici bir duygudur. Son yıllarda beta laktam antibiyotiklerin glutamat 
uptake’ini artırarak glutamat düzeyini düşürdüğü gösterilmiş olup, bu anti-
biyotikler arasında özellikle seftriakson üzerinde çalışılmıştır. Seftriaksonun 
glutamat transporter tip 1 (GLT-1)’i aktive ederek etkili olduğu düşünül-
mektedir. Yakın zamanda, seftriaksonun gerek sinir zedelenmesi gerekse 
diyabetik nöropati modelinde nöropatik ağrı belirtilerini azalttığı saptanmış-
tır. Mekanizma açısından ağrı ve kaşıntı arasında birçok benzerlik bulun-
maktadır. Araştırmamızda, bu verilerden yola çıkarak seftriaksonun kaşıntı 
üzerine etkisinin belirlenmesi ve bu etkinin GLT-1 aktivasyonu ile ilişkisinin 
gösterilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda, ağırlıkları 20-30 g olan, 56 adet erkek balb/c fare 
kullanıldı. Kontrol grubuna 7 gün boyunca günde 1 kez intraperitoneal (i.p.) 
yolla serum fizyolojik (%0,9 NaCI), grup 2-4’e sırasıyla 50, 100 ve 200 
mg/kg, i.p seftriakson uygulandı. Böylece seftriaksonun kronik uygulaması-
nın kaşıntı üzerine etkisi araştırıldı. Seftriaksonun kaşıntı üzerine akut etki-
sini belirlemek amacıyla Grup 5’e 200 mg/kg tek doz i.p. yolla uygulandı. 
İlaç uygulamalarının 7. gününde, i.p. seftriakson injeksiyonundan 30 daki-
ka sonra kaşıntı oluşturmak amacıyla farelerin ense bölgelerine %0,5’lik 
serotonin (50 µl/fare) intradermal olarak verilmiş ve hemen ardından 30 dk 
boyunca farelerin arka ayakları ile ense bölgelerini kaşımaları sayılmıştır. 
Öncelikle seftriaksonun antipruritik etkisi değerlendirilmiş, daha sonra GLT-
1 reseptör antagonisti olan dihidrokainik asitin bu etkiyi değiştirip değiştir-
mediği belirlemek için grup 6'ya 7 gün boyunca 200 mg/kg seftriakson ile 
birlikte dihidrokainik asit 10 mg/kg, i.p. verilmiş ve 7. gün serotoninle ka-
şıntı oluşturulmuş ve sayılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında tek yönlü 
varyans analizi kullanılmış ve post hoc Bonferroni-t test uygulanmıştır. 

p<0,05 altındaki değerler anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR: Kronik seftriakson uygulamasının en belirgin 200 mg/kg do-
zunda olmak üzere serotoninle oluşturulan kaşıntıyı azalttığı gösterilmiştir. 
Tek başına uygulandığında kaşıntı üzerine etki göstermeyen dihidrokainik 
asit (10 mg/kg), seftriaksonun kaşıntı önleyici etkisini geri döndürmüştür. 
Akut seftriakson uygulaması kaşıntı üzerine etkili bulunmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız, seftriaksonun kronik uygulamasının 
GLT-1 aktivasyonuna yol açarak antipruritik etki oluşturabileceğini düşün-
dürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER, DİHİDROKAİNİK 
ASİT, GLUTAMAT TRANSPORTER TİP 1, KAŞINTI, SEFTRİAKSON. 
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P-162 
8-OH-DPAT FİZİKSEL MORFİN BAĞIMLILIĞI GELİŞTİRİLEN FARE-
LERDE KRONİK UYKU KISITLAMASI İLE ŞİDDETLENEN YOKSUNLUK 
BELİRTİLERİNİ AZALTIR 
Ş. Remzi Erdem1, Kaan Akın2, Dilara Alpan2, H. Övgehan Aydoğan2, Ender 
Ergüder2, Y. Ozan Saraçoğlu2, Canberk Usta2, Oğuzhan Ekin Efe1, Seda 
Kurşunlu Çal1 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: İştah ve uyku ile ilişkisi bilinen, santral polipeptid nörot-
ransmiterlerden oreksinin bağımlılık sürecinde rol oynaması olasıdır. Orek-
sinerjik nöronlar bağımlılıkla ilişkili VTA, n.accumbens ve lateral septum 
bölgeleriyle bağlantılıdır. Hipotalamus ve beyin sapındaki monoaminerjik 
nöronları uyarıp düzenli ateşleme yapmalarını sağlayarak uyanıklık halinin 
devamlılığından sorumlu olan oreksinerjik nöronların deşarjları uyku sıra-
sında azalır. Serotonin oreksinerjik nöronlar üzerinde düzenleyici etki gös-
terir. Oreksinerjik nöronlardaki postsinaptik serotonin 5-HT1A reseptörleri-
nin uyarılması oreksin salıverilmesini azaltır.  
Bu çalışmada kronik uyku yoksunluğu yaratılan farelerde oreksinerjik de-
şarjın etkilenerek madde bağımlılığına yatkınlığın artacağı ve bu yatkınlığın 
5-HT1A agonisti ile azaltılacağı varsayımları kuruldu. 
Morfin bağımlılığı oluşturulan farelerde uyku yoksunluğu ve/veya 5-HT1A 
reseptör agonisti 8-OH-DPAT (8-hidroksi-2-(di-n-propil-amino)tetralin hid-
robromür) uygulamalarının, nalokson ile oluşturulan yoksunluk belirtileri 
üzerine etkilerini araştırmak amaçlandı. 

YÖNTEM: 24 adet genç erişkin, erkek Swiss albino fare (39,3±1,1 g) rast-
gele olarak 4 eşit gruba ayrıldı. Gruplar K (kontrol), KD (8-OH-DPAT), UY 
(uyku yoksunluğu), UYD (UY+8-OH-DPAT) şeklinde oluşturuldu. Uyku yok-
sunluğu ilk gün 24 saat, sonraki 11 gün 6 saat/gün (1300-1900), 8-OH-
DPAT (0,25mg/kg/gün,s.c.,12gün), morfin (10mg/kg/gün,i.p., 5. günden 
itibaren 8 gün), nalokson (2mg/kg,tek-doz,i.p.,son gün) biçiminde uygu-
landı. Çok Platformlu Su Tankı düzeneği ile farelerin belirlenen süre boyun-
ca uyumaları, özellikle REM uykusuna girmeleri engellendi. Deney süresince 
farelerin günlük vücut ağırlığı değişimleri kaydedildi, 8-OH-DPAT’ın etkisi 

vücut sıcaklığındaki değişim ile izlendi. Son gün nalokson uygulamasından 
önceki 10 dakika ve sonraki 30 dakika boyunca farelerde fiziksel morfin 
yoksunluğu belirtileri (kıvranma-gerinme-sıçrama-eşeleme- şahlanma-
stereotipik baş hareketleri-silkinme-havayı koklama) gözlendi, açık alan 
testinde yatay hareketlilikleri incelendi. Veriler Kruskal-Wallis varyans ana-
lizi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Farelerde fiziksel morfin bağımlılığının geliştiği, uyku kısıtla-
masının fiziksel morfin yoksunluğunun göstergelerinden kıvranma ve ge-
rinme davranışlarını artırdığı, 8-OH-DPAT uygulamasının bu belirtileri azalt-
tığı saptandı. Uykusuzluk uygulanan gruplarda vücut ağırlıkları arttı. 



349 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Lateral hipotalamik oreksinerjik nöronlarda uyku 

sırasında preoptik bölgeden salıverilen GABA'nın aracılık ettiği inhibisyonun 
ortadan kalkmasıyla artan oreksin miktarının iştahı ve fiziksel morfin ba-
ğımlığını artırması, 5-HT1A reseptörlerinin uyarılmasının oreksinerjik deşarjı 
baskılaması olasıdır. 
Bu çalışma Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir (DA 
13/16). 

ANAHTAR KELİMELER: 5-HT1A, 8-OH-DPAT, MORFİN BAĞIMLILIĞI, 
OREKSİN, UYKU YOKSUNLUĞU 
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P-163 
KARVAKROL VE TİMOLÜN ANALJEZİK ETKİSİNDE HİDROKSİL MO-
LEKÜLÜNÜN ROLÜ 
Ayça Çakmak, Süleyman Aydın 
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, Eskişehir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Karvakrol ve timol aromatik bitkilerin uçucu yağlarında 
doğal olarak bulunan ve sentezle de elde edilebilen bileşiklerdir. Timolün, 
GABAerjik ve adrenerjik reseptör antagonizması, voltaja bağlı kalsiyum ve 
sodyum kanalları ile geçici reseptör potansiyel (Transient Receptor Poten-
tial, TRP) kanallarının inhibisyonu; karvakrolün ise kolinesteraz enzimi, 
prostaglandin ve COX-2 inhibisyonu, nitrik oksit salıverilmesinin inhibisyo-
nu, TRP kanallarının inhibisyonu, düz kas gevşetici, antinosiseptif ve anti-
enflamatuvar etkileri bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, karvakrol ve timo-
lün molekül yapısındaki hidroksil grubunun pozisyonunun, farmakolojik et-
kisiyle ilişkisini araştırmaktır. Bu amaçla Terpinen-4-ol kullanılarak karşılaş-
tırma yapılmıştır. 

YÖNTEM: Kuyruk kıstırma ve kuyruk daldırma yöntemleriyle mekanik ve 
termal aljezik uyarıya karşı karvakrol, timol ve terpinen-4-ol'ün 3 ayrı doz-
da (10,50,100 mg/kg;i.p.) analjezik etkileri Balb/c fareler üzerinde test 
edilmiş, opioiderjik ve TRP kanalları üzerindeki etki mekanizmaları araştı-
rılmıştır. Ölçümler, test maddesi uygulanmasından 30 dakika sonra yapıl-
mış ve deneklere uygulanan aljezik uyarı 15 saniye ile sınırlandırılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar tek yönlü varyans analizi ve TukeyHSD çoklu karşılaş-
tırma istatistiksel yöntemleri ile değerlendirilmiş, P<0.05 anlamlı kabul 
edilmiştir.  
%analjezi = ((test sonrası değeri - test öncesi değeri)/(15-test öncesi de-
ğeri)*100)  

BULGULAR: Karvakrol ve timolün mekanik aljezik uyarıya karşı kuyruk 
kıstırma testlerinde antinosiseptif etki gösterdiği ancak termal aljezik uyarı-
ya karşı etkisiz olduğu, antinosiseptif etkinin TRP kanal blokörü rutenyum 
kırmızısı ile antagonize olduğu, terpinen-4-ol'ün her iki yöntemde etkisiz 
olduğu bulunmuştur. Uygulanan 3 farklı doz birlikte değerlendirildiğinde, 
10mg/kg dozunda etki gözlenmediği, 50mg/kg dozunda sadece karvakro-
lün, 100mg/kg dozunda timol ve karvakrolün etkili oldugu, terpinen-4-ol’un 

etkisiz olduğu ve timolün karvakrolden daha az etkili olduğu bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Moleküllerin kimyasal yapılarındaki hidroksil gru-
bunun karvakrolde 2nci karbonda, timolde 3ncü karbonda ve terpinen-4-
ol’de 4ncü karbonda olması nedeniyle, hidroksil grubunun orto konumda 
olmasının maddenin kuvvetli analjezik etkili olmasına, meta konumda ol-
ması analjezik etkisinin azalmasına para konumda olması ise analjezik etkili 
olmamasına yolaçtığı düşünülmüştür. Rutenyum kırmızısı ile etkinin anta-
gonize olması nedeniyle karvakrol ve timol’un etki mekanizmasından TRP 
ve kalsiyum kanallarının sorumlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: KARVAKROL, TİMOL, TERPİNEN-4-OL, ANALJEZİ, 
TRP KANALI 
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P-164 
İNSAN NÖROBLASTOMA HÜCRE KÜLTÜRÜNDE AROMATAZ İNHİBİS-
YONUNUN SELADİN-1 DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Hande Karahan, Pelin Kelicen Uğur 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Selective Alzheimer’s disease indicator-1 (seladin-1) ko-
lesterol sentezinde rol oynayan ve Alzheimer’a duyarlı beyin bölgelerinde 
düzeyi azalan bir enzimdir. Aromataz enzimi de, kolesterolden estrojen bi-
yosentezinin son basamağında rol alan ve nöroprotektif etkinliği gösterilen 
bir enzimdir. Alzheimer gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıklarda düzeyi 
azalmakla birlikte dışarıdan stres koşullarının oluşturulması durumunda ko-
ruyucu/kompansatuvar mekanizma olarak düzeyi artmaktadır. Bu çalışma-
da Alzheimer’a karşı koruyucu etkinliği olduğu düşünülen bu iki enzim ara-
sındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM: Bu amaçla çalışmada insan nöroblastoma SH-SY5Y hücre hattı 
kullanılmıştır. Hücreler %10 FBS’li kültür vasatında %70 kaplama oranına 
ulaştığında tedaviye alınmıştır. Aromataz enzim inhibisyonunun seladin-1 
düzeyine etkisini incelemek için tedavi grubuna 8 μM aromataz inhibitörü 
letrozol uygulanmıştır. Tedaviden 24 saat sonra hücreler lizise uğratılarak 
total ekstre elde edilmiştir. Total ekstre numuneleri SDS-PAGE ile sürük-
lenmiş ve protein ekspresyon düzeyleri Western blot yöntemi ile değerlen-
dirilmiştir. Bantlar kemilüminesans kiti ile Kodak Image görüntüleme sis-
teminde görüntülenmiş, ImageJ programı ile analiz edilmiştir. Seladin-1 
protein düzeyi β-aktine göre normalize edilmiştir. 

BULGULAR: Aromataz inhibitörü letrozol (8 μM; 24 saat) uygulanan grupta 
seladin-1 düzeyinin kontrole göre arttığı görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Aromataz inhibisyonu sonucu, nöron koruyucu 
estradiol sentezindeki azalmanın hücrelerde stres kaynağı olarak algılandığı 
ve aromataz ekspresyonundaki artış gibi seladin-1 düzeyinin de koruyu-
cu/kompansatuvar mekanizma olarak arttığı düşünülmektedir.  
* Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 112S135 no’lu proje kapsamında destek-
lenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: SELADİN-1, AROMATAZ, ALZHEİMER, LETROZOL, 
SH-SY5Y 
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Endokrin Sistem Farmakolojisi 
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P-165 

Sunulmadı. 
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P-166 
STREPTOZOTOSİN İLE DENEYSEL DİYABET OLUŞTURULAN RAT-
LARDA DİYETTEKİ BORUN HİPOGLİSEMİK ETKİSİ 
Nur Akman1, Hülya Özdemir2, Gökhan Oto2, İhsan Alacabey1 
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Van 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada deney hayvan modellerinde borik asit ola-
rak alınan borun streptozotosin ile deneysel diyabet oluşturulan ratlar üze-
rinde antihiperglisemik etkinliği ile bazı vitamin ve mineraller üzerindeki 
etkisi incelendi. 

YÖNTEM: Çalışmada 48 adet ortalama 200-220 gr ağırlığında erkek Wistar 
albino ratlar kullanıldı. Kontrol grubu hariç diyabet oluşturmak için strepto-
zotosin (45 mg/kg) periton içi (ip) yolla uygulandı. Standart diyet alan 
Kontrol, 250, 500 ve 1000 ppm borik asit içeren yem alanlar (4.1, 8.2 ve 
15.0 mg bor/kg canlı ağırlık), her gün 6U /kg dozunda insülin alanlar ve 
diyabet olup standart pelet yem ile beslenenler olmak üzere, 6 grup oluştu-
ruldu (n=8). 

BULGULAR: İkinci hafta diyabet geliştikten sonra, farklı dozlarda borik asit 
içeren yemle beslenen gruplarda, referans olarak kabul edilen; Kontrol, İn-
sülin ve Diyabet gruplarına göre kan şekerinde anlamlı artışlar olduğu tes-
pit edildi (p<0.05). Çalışmamızda, diyabet ve 250 ppm borik asit ilave 
edilmiş yem ile beslenen gruplarda, serum vitamin A ve vitamin E düzeyle-
rinde anlamlı düşüş gözlenirken (p<0.05), vitamin D3 düzeyinde önemli bir 
değişim gözlenmemiştir. 250, 500, 1000 ppm gruplarında; Cu ve K düze-
yinde, 1000 ppm grubunda Zn düzeyinde ve diyabet grubunda ise Na, Mg 
ve Zn düzeylerinde anlamlı düşüş (p<0.05) gözlenirken, diyabet grubunda 
serum Fe düzeyinde anlamlı bir artış (p<0.05) tespit edilmiştir. Diğer yan-
dan tüm gruplarda Al düzeyinde ise istatistik olarak önemli değişiklik göz-
lenmemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, bor mineralinin ratlarda kan şekeri-
ni düşürmediği, aksine yükselterek hiperglisemik bir etki gösterdiği; vita-
min ve mineral düzeyleri de birlikte değerlendirildiğinde, borun diyabet te-
davisinde uygun bir ajan olmadığı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİHİPERGLİSEMİK AKTİVİTE, DENEYSEL DİYA-

BET, BOR, VİTAMİN, MİNERAL 
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P-167 
A549 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSER HÜCRE HATTINDA G-
PROTEİNİ İLE İLİŞKİLİ ÖSTROJEN RESEPTÖRÜNÜN (GPER1) ROLÜ 
Akif Hakan Kurt1, Bekir Mehmet Kelleci2 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 
AbD, Kahramanmaraş, 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 
AbD, Kahramanmaraş 

GİRİŞ VE AMAÇ: Akciğer kanseri, dünyada her iki cinste en fazla ölüme 
yol açan kanser türüdür. Tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık olarak %85’ini 
küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) oluşturmaktadır. Epidemiyolojik 
çalışmalar kadınlarda akciğer kanserinin aynı yaştaki erkeklere göre daha 
az sıklıkta görüldüğünü ortaya koymuştur. Yakın zamana kadar, östrojen 
yanıtına sadece klasik östrojen reseptörlerinin (ER α ve β) aracılık ettiği bi-
linmektedir. Ancak, son birkaç yıl içinde yapılan çalışmalar G-proteini ile 
kenetli östrojen reseptörünün (GPER1) varlığını göstermiştir. Diğer yandan, 
bu reseptöre özgül bir ajan olan G-1 (1-[4-(6-bromobenzo[1,3]dioksol-5il)-
3a,4,5,9b-tetrahidro-3H-siklopenta [c]kinolin-8-il]-etanon) geliştirilmiştir. 
Küçük hücreli dışı akciğer kanser hücrelerinde G-1’in proliferasyonu ve 
apoptozu etkileyip etkilemediğine ilişkin bir veri bulunmamaktadır. Bu ne-
denle, bu çalışmada A549 KHDAK hücre hattında GPER1 agonisti G-1’in 
hücre proliferasyonu üzerine olan etkisi araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Bu çalışmada Amerikan Tip Kültür Koleksiyonundan (ATCC) te-
min edilen A549 hücreleri kullanıldı. Hücreler %10 fetal sığır serumu (FBS)/ 
%1 Penisilin/streptomisin/ %1 glutamin içeren DMEM %5 CO2 ve 37 Co’de 
kültüre edildi. Hücreler, 96’lı kuyucuklara 10.000 hücre olacak şekilde ekil-
di. A549 hücreleri, GPER1 agonisti G-1 (10-8-10-5 M) ile 48 ve 72 saat in-
kübe edildi. Hücre proliferasyonunu değerlendirmek amacı ile MTT (3-(4, 5-
dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolyum bromid) ve WST-8 hücre prolife-
rasyon kiti kullanıldı. İstatistiksel değerlendirilme için ANOVA takiben post 
hoc Bonferroni testi kullanıldı. P<0.05 olan değerler anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: 48 ve 72 saat 10-6 ve 10-5 M G-1 uygulanan grubun, kontrol 
(alkol) grubuna göre hücre proliferasyon düzeylerinin düşük olduğu ve fark-
lılığın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Östrojenin ERα ve ERβ reseptörleri aracılığıyla kü-
çük hücreli dışı akciğer kanser üzerindeki birçok etkisi bilinmesine rağmen, 
GPER1’in küçük hücreli dışı akciğer kanser üzerine olan etkileri hakkında 
bilgi kısıtlıdır. Küçük hücreli dışı akciğer kanser hastalarının tedavisinde 
GPER1 reseptörü yeni bir hedef olabilir. 
Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (BAP-2013/1-27M) 
tarafından desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: A549, AKCİĞER, GPER1, KANSER, ÖSTROJEN 



356 

 

P-168 
SIÇANLARDA P-NONİLFENOL VE BİR NONANOİLBENZAMİD TÜRE-
VİNİN İZOLE UTERUS DÜZ KASI ÜZERİNE ETKİLERİ VE MEKANİZ-
MALARININ ARAŞTIRILMASI 
Fikriye Yasemin Özatik1, Bilgin Kaygısız1, Kevser Erol1, Yasemin Dündar2, 
Tijen Önkol2, Mustafa Fethi Şahin2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, Eskişehir 
2Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ksenoestrojenler, deterjanlar, herbisidler, pestisitler gibi 
maddelerin kullanılmasına bağlı olarak doğada biriken ve östrojenik etkileri 
olan maddelerdir. p-Nonilfenol (p-NP) ksenoestrojen etkisi gösteren mad-
delerden birisidir. Bu çalışmada p-NP ve 2-hidroksi-5-nonanoilbenzamid 
bileşiğinin uterus kasılmaları üzerindeki etkileri ve bu etkilerde genomik ve 
genomik olmayan mekanizmalar ve β2-adrenoseptörlerin rolünü araştırma-
yı amaçladık. 

YÖNTEM: Diestrus siklusundaki dişi Sprague Dawley sıçanların uterus do-
kuları izole organ banyosunda çalışıldı. p-NP (10-9 M, 10-8 M, 10-7 M, 10-6 
M) ve pozitif kontrol olarak kullanılan 17-β-E2 (10-5 M)’ün spontan ve KCl 
ile oluşturulan uterus kasılmaları üzerindeki etkileri değerlendirildi. Ayrıca 
p-NP ile aktinomisin D (gen transkripsiyon inhibitörü), sikloheksimid (pro-
tein sentez inhibitörü), fulvestrant (saf estrojen reseptör antagonisti), 2-
hidroksi-5-nonanoilbenzamid, propranolol (20 µM) (β-adrenoseptör anta-
gonisti) ve noradrenalin (5 µM) (α-adrenoseptör agonisti) kombine edilerek 
KCl (40 mM) kasılmaları üzerindeki etkileri çalışıldı. 

BULGULAR: p-NP spontan uterus kasılmalarını konsantrasyon bağımlı ola-
rak inhibe etti. p-NP’ün spontan kasılmaları en fazla inhibe eden konsant-
rasyonu (10-6 M) ile 17-β-E2 arasında anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). 
p-NP’ün spontan kasılmalar üzerindeki inhibitör etkisi aktinomisin D 
(p<0,001), sikloheksimid (p<0,001), fulvestrant (p<0,001) ve 2-hidroksi-
5-nonanoilbenzamid (p<0,001) tarafından geri çevrildi. KCl ile oluşturulan 
kasılmalar üzerinde 17-β-E2 (10-5 M) p-NP’e (10-6 M) göre daha fazla in-
hibitör etki gösterdi. p-NP’ün KCl kasılmaları üzerindeki inhibitör etkisi no-
radrenalin tarafından geri çevrildi (p<0,05). Propranolol p-NP’ün KCl kasıl-
maları üzerindeki inhibitör etkisini geri çevirmekle birlikte bu, istatistiksel 

olarak anlamlı değildi (p>0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: p-NP spontan uterus kasılmalarını yaklaşık olarak 
17-β-E2 kadar inhibe etmektedir ve inhibitör etkisinde hem genomik hem 
de genomik olmayan mekanizmaların rolünün olabileceği ancak β2-
adrenoseptörlerin rolünün olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca 2-hidroksi-5-
nonanoilbenzamid uterotonik aktivite göstermekte olup p-NP’ün etkisini ge-
ri çevirmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİUTEROTONİK AKTİVİTE, 2-HİDROKSİ-5-
NONANOİLBENZAMİD, KSENOÖSTROJEN, 17-Β-ESTRADİOL, P-
NONİLFENOL 
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P-169 
POSTMENAPOZAL RAT MODELİNDE MELATONİNİN CİLT KÖK HÜCRE 
VE EKSTRASELÜLER MATRİKS-İLİŞKİLİ MOLEKÜL DÜZEYLERİNE 
ETKİSİ 
Serap Uslu1, Gülperi Öktem2, Ayşegül Uysal2, Burak Cem Soner3, Serap Ar-
bak4, Ümit İnce5 
1Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Patoloji La-
boratuvar Teknikleri Programı 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD 
3N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 
4Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD 
5Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Menopoz sonrası cilt bağ dokusu üzerinde birçok değişik-

lik gözlenmektedir. Bu süreçte östrojen düzeylerinde azalma sonucu kuru-
ma, atrofi, su tutma kapasitesinde ve kollajen miktarında azalma, epider-
mis ve dermis kalınlığında azalma, elastikiyette azalma, yara iyileşmesinde 
azalma gözlenir. Melatonin, N-asetil-5-metoksitriptamin, pineal bez tarafın-
dan salgılanan bir hormondur. Oksidatif stres ile ilişkili olduğu, hem kendi 
başına antioksidan özellik gösterdiği hem de indirekt olarak antioksidan 
özelliğe sahip olduğu gösterilmiştir. Melatoninin cilt fonksiyonları ve yapısı 
üzerine olan etkileri gösterilmiştir. Bu etkiler cilt hücrelerinde eksprese edi-
len hücre yüzey ve nükleer reseptörler aracılığı ile gerçekleşir. Çalışmadaki 
amacımız, postmenopozal ratların ciltlerindeki kök hücre ve ekstraselüler 
matriks ilişkili moleküller üzerine melatonin etkisini değerlendirmektir. 

YÖNTEM: 45 dişi wistar-albino sıçan kontrol grubu, grup A (Overektomi), 

grup B (Overektomi + 4 hafta süre ile 10 mg/kg/gün i.p. melatonin), grup 
C (Overektomi + 4 hafta süre ile 30 mg/kg/gün i.p. melatonin), grup S 
(shem + 4 hafta süre ile 10 mg/kg/gün i.p. melatonin) olmak üzere beş 
gruba ayrıldı.. Overektomi sonrası 12.haftada ventral cilt örnekleri alındı. 
Elastik lif ve bazal membran kalınlığının değerlendirilmesi amacı ile hema-
toksilen eozin, periyodik asit-metilamin gümüş, elastik van Gieson boyama 
teknikleri kullanıldı. Epidermis, dermis ve subkutanöz yağ tabakasının ka-
lınlıkları histomorfometrik olarak değerlendirildi. İmmunohistokimyasal bo-
yama yöntemleri ile fibroblast büyüme faktörü β (FGF β), kollajen tip I, kol-
lajen tip III, fibronektin, β-katenin, c-kit, klf-4, c-myc değerlendirilmesi 
gerçekleştirildi. 

BULGULAR: Tüm gruplarda melatonin uygulamasından sonra FGF β, tip I 

kollajen, tip III kollajen, Fibronektin, β katenin, klf-4, c-myc immunoreaksi-
tivitelerinde artış gözlendi. OVX grubunda epidermal kalınlık, cilt altı yağ 
tabakası ve elastik lifler anlamlı olarak azalmışken melatonin alan gruplarda 
anlamlı artış gözlendi. Her ne kadar dermal tabakada kalınlaşma gözlenme-
sine rağmen bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamız melatonin uygulamasının, postmeno-
pozal sıçan ciltlerinde kök hücre ve ekstrasellüler matriks-ilişkili moleküller-
de azalmayı engellediğini göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: MENOPOZ, MELATONİN, CİLT, KÖK HÜCRE, 

EKSTRASELÜLER MATRİKS 
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P-170 
MELATONİN UYGULAMASININ ASPİRİNE BAĞLI DENEYSEL KARA-
CİĞER TOKSİSİTESİNDE FAYDALI ETKİLERİ 
Hakan Parlakpınar1, Mustafa Sağır1, Alaaddin Polat2, Nigar Vardı3, Ahmet 
Acet1 
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Malatya 
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Malatya 
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AbD, Malatya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yüksek doz ya da uzun süreli aspirin kullanıldığında mide 
mukozası başta olmak üzere çeşitli dokularda hasar gelişir. Aspirin ve me-
tabolitlerinin hücrelerde serbest radikallere yol açması bu hasar mekaniz-
malarından birisidir. 
Melatonin güçlü bir antioksidan ve serbest radikal süpürücü özellik gösterir. 
Bu çalışmada aspirinin karaciğer dokusundaki toksik etkisi üzerine melato-
ninin koruyucu ve tedavi edici özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 40 adet Wistar Albino rat her grupta 8 hayvan olacak şekilde 
randomize olarak 5 gruba ayrıldı: 
1. Kontrol grubu; 
2. Aspirin grubu (ASA); 200 mg/kg (i.p.) tek doz  
3. Aspirin öncesi melatonin grubu; aspirin uygulamasından 45 dakika önce 
5 mg/kg (i.p.) melatonin  
4. Aspirin sonrası melatonin grubu; aspirin uygulamasından 45 dakika son-
ra 5 mg/kg (i.p.) melatonin  
5. Melatonin grubu; 5 mg/kg (i.p.) melatonin 
Deney protokolünü takiben alınan karaciğer doku örneklerinden biyokimya-
sal (MDA, SOD, KAT, GPx, GSH ve MPO) ve histopatolojik analizler yapıldı. 

BULGULAR: Aspirin uygulanan grupta kontrol grubuna göre MDA ve MPO 
seviyeleri hücresel hasar ve inflamasyon bulguları olarak artmışken; SOD, 
KAT, GPx ve GSH düzeyleri ise istatistiksel anlamlı olarak azalmış bulundu. 
Melatonin tedavisi tüm bu değişiklikleri düzeltti. Histopatolojik incelemeler-
de ASA grubunda belirgin caspase-3 boyanması, bozulmuş hepatosit hücre 
sınırları, artmış kupfer hücre sayıları, sinüzoidlerde dilatasyon ve konjesyon 
izlendi. Melatonin uygulaması karaciğerdeki histomorfolojik değişikliklerin 
çoğunu düzeltti. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Aspirin kolay ulaşılabilir bir ilaç olması sebebi ile 
bazen hekime danışmadan bile kullanılmaktadır. Hekim tedavisi altında iken 
yüksek dozlarda kullanım sonucu, idiyosenkrazi ya da çocukların kazara 
fazla sayıda ilaç yutması gibi sebeplerden dolayı ölümcül olabilen karaciğe-
rin de dahil olduğu organ yetmezlikleri gelişebilmektedir. Şu anda insanlar-
da bazı hastalıkların tedavisinde kullanımına onay verilen melatoninin yapı-
lacak ileri çalışmalar neticesinde aspirine bağlı karaciğer hasarının tedavi-
sinde de kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: ASPİRİN, MELATONİN, KARACİĞER 
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P-171 
4TLM, 4THM, 4TBM HÜCRE DİZİLERİNDE FLUOKSETİNİN DOKSO-
RUBİSİN DUYARLILIĞI ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİNİN GÖSTE-
RİLMESİ 
Gül Özbey, Selvinaz Dalaklıoğlu Taşatargil, Nuray Erin 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, Antalya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Antikanser (terapötik) etkilerini DNA sentez inhibisyonu 
yoluyla oluşturan doksorubisin sağ kalım oranlarındaki üstünlüğü nedeniyle 
meme kanseri tedavisinde uygulanan kemoterapi protokollerinde sık kulla-
nılan bir kemoterapötiktir. İlaç direncinde enerji bağımlı ilaç taşıyıcı prote-
inlerin fazla eksprese edilmesi halen kazanılmış direncin en yaygın nedeni-
dir. Meme kanseri p-glikoprotein (p-gp) ekspresyonundaki artışın antikan-
ser ilaçlara çoklu ilaç direnci gelişmesi ile korele olduğu kanser türleri ara-
sında yer almaktadır. Selektif serotonin gerialım inhibitörlerinin prototipi 
olan fluoksetinin antidepresan etkilerine ek olarak p-gp’yi inhibe ederek 
kemoterapötik ilaçların hücre içi konsantrasyonlarını arttırdığı bilinmektedir. 
Bu çalışmanın amacı farede metastatik meme kanseri hücre dizisi olarak 
bilinen 4T1 hücrelerinin karaciğer, kalp ve beyin metastazlarından elde edi-
len hücre dizilerinde (4TLM, 4THM ve 4TBM) doksorubisin duyarlılıklarını, 
fluoksetinin bu hücrelerde doksorubisin duyarlılıkları üzerindeki etkilerini ve 
fluoksetinin olası etkilerinin p-glikoprotein aracılı olup olmadığını göster-
mektir. 

YÖNTEM: 4TLM, 4THM ve 4TBM hücre dizilerinin doksorubisine duyarlılıkla-
rı ve fluoksetinin doksorubisin duyarlılıkları üzerindeki etkisi, WST-1 hücre 
proliferasyonu testi kullanılarak çalışılmıştır. P-gp’yi yüksek oranda ekspre-
se ettiği bilinen böbrek dokusu homojenatında, 4T1, 4TLM, 4THM ve 4TBM 
hücrelerinde p-gp ekspresyonu western blot yöntemi ile çalışılmıştır. 

BULGULAR: 4TLM, 4THM ve 4TBM hücrelerinde doksorubisinin hücre proli-
ferasyonu üzerindeki inhibitör etkisine ait IC50 (inhibitör konsantrasyon 
50) değerlerinin logaritmaları fluoksetin (1µM) varlığında ve yokluğunda 
karşılaştırıldığında, fluoksetinin sadece 4TLM hücrelerinde doksorubisin du-
yarlılığını arttırdığı gösterilmiştir (Şekil 1, Tablo 1). Western blot yöntemi 
kullanarak yapılan p-gp ölçümlerinde, böbrek dokusu homojenatında p-gp 
gösterilmesine karşın, 4T1, 4TLM, 4THM ve 4TBM hücrelerinde p-gp göste-

rilememiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen sonuçlar, fluoksetinin (1µM) in vitro 
hücre kültürü ortamında 4TLM hücrelerinde doksorubisinin etkinliğini po-
tansiyalize ettiğini, ancak bu potansiyalizasyonunun p-gp aracılı olmadığını 
göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: P-GLİKOPROTEİN, 4LM, DOKSORUBİSİN, FLUOK-
SETİN, DUYARLILIK 
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4TLM Hücrelerinde Fluoksetin (1µM) Varlığında ve Yokluğunda 
Doksorubisine Ait Doz-Yanıt Grafiği 
 
 
4TLM, HM, BM Hücrelerinde Fluoksetin (1µM) Varlığında ve Yoklu-
ğunda Doksorubisine Ait IC50 Değerlerinin (nM olarak) Logaritma-
ları 

Metastatik 
Hücre Dizileri 

Doksorubisin Fluoksetin-
doksorubisin 

Analiz sonuçları 

4TLM* 1,338 ± 0,05098* 0,5747 ± 0,1326* p<0.0001* 

4THM 1,368 ± 0,03404 1,494 ± 0,1732 p=0.4845 

4TBM 1,532 ± 0,1284 1,634 ± 0,1368 p=0.5933 

Tedavi gruplarının karşılaştırılmasında unpaired t-test kullanılmıştır. 
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P-172 
MONONÖROPATİ OLUŞTURULAN FARELERDE MEZENKİMAL KÖK 
HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN AĞRI DAVRANIŞI İLE ELEKTRO-
FİZYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK KARAKTERLER ÜZERİNE ETKİSİ 
Olcay Ergürhan Kıroğlu1, Arash Alizadeh Yegani1, Erkan Maytalman1, Musta-
fa Emre2, Suzan Zorludemir3, Soner Mete1, Fazilet Aksu1 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AbD 
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kök hücre tedavisi birçok nörodejeneratif hastalığın iyi-

leşmesinde endojen tamir sürecini uyardığı için umut olmuştur. Ancak nö-
rodejeneratif hastalıklar grubundan periferik nöropatilerde kök hücre uygu-
laması ile ilgili çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada, deneysel mononö-
ropati (MNP) oluşturulan farelerde mezenkimal kök hücre (MKH) uygulama-
sının nöropatik ağrı üzerine etkilerinin incelenmesi, ayrıca siyatik sinir ve 
soleus kası üzerine etkilerinin elektrofizyolojik ve histopatolojik olarak araş-
tırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Farelerde sağ siyatik sinir ligasyonu ile mononöropati oluşturul-
duktan iki hafta sonra lezyonlu bölgede kas içine lokal mezenkimal kök 

hücre (MKH) enjeksiyonu yapıldı. Naive, kontrol+MKH, nöropatik, nöropa-
tik+MKH gruplarında altıncı, onuncu, yirmidördüncü haftalarda soğuk allo-
dini (cold-plate) ve termal aljezi (tail-flick) testleri yapıldı. Yirmidördüncü 
haftada sağ soleus kası siyatik sinirle birlikte çıkarılarak kas membran po-
tansiyeli ve sinir aksiyon potansiyeli ölçüldü. Ayrıca siyatik sinir ve soleus 
kası histopalojik olarak incelendi. Sonuçlar One-Way ANOVA / Bonferronni 
testiyle değerlendirildi. 

BULGULAR: MNP gruplarının cold plate latensinde, naïve, kontrol+MKH, 
MNP+MKH gruplarına göre önemli azalma görüldü. Tail-flick latensinde ise 
MNP ile diğer gruplar arasında önemli fark belirlenmedi.MNP’li grubun sağ 
soleus kasının membran potansiyeli ve siyatik sinir aksiyon potansiyeli di-
ğer tüm gruplara göre önemli derecede azaldı. Genlik değerlerinde MNP’li 
grupta diğer gruplara göre azalma, depolarizasyon ve repolarizasyon de-
ğerlerinde ise artış tespit edildi. Histopatolojik incelemelerde, kontrol grup-
larında normal kas görünümü ve vaskülarizasyon gözlendi. Sinir prepara-

tında küçük myelinize akson dağılımı, normal endonörium belirlendi. MNP 
grubunda geniş grup kas lif atrofisi, komşu kas liflerinde kompansatuar hi-
pertrofi ve internal nukleus artışı gözlendi. Sinir liflerinde büyük myelinize 
aksonlarda kayıp, büyük rejenere aksonal gruplar, endonöriumda fibrozis 
gözlendi. MKH uygulanan MNP grubunda ise kas ve sinir preparatlarındaki 
bu değişimlerin normale dönmeye başladığı gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: MNP’li hayvanlarda MKH uygulanması sonucu an-
tiallodinik etki gösterilmiştir. MNP’li grupta membran potansiyeli ve aksiyon 
potansiyelinde meydana gelen değişikliklerin MKH uygulanmasıyla kısmen 
düzeldiği ortaya konmuştur. Histopatolojik incelemelerde bu bulgular des-
teklenmiştir. Sonuç olarak MNP’nin tedavisinde MKH uygulamasının umut 
vadeden bir tedavi olabileceği söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ALLODİNİ, AKSİYON POTANSİYELİ, FARE, MEMB-

RAN POTANSİYELİ, MEZENKİMAL KÖK HÜCRE, MONONÖROPATİ 
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P-173 
LOKAL VE SİSTEMİK MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYO-
NUNUN MONONÖROPATİ OLUŞTURULAN FARELERDE NÖROPATİK 
AĞRI ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Olcay Ergürhan Kıroğlu, Erkan Maytalman, Arash Alizadeh Yegani, Fazilet 
Aksu 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Adana 

GİRİŞ VE AMAÇ: Son yıllarda çalışmalarda kök hücre uygulamasının nöro-
patik ağrıda etkili olduğu bildirilmektedir. Çalışmaların çoğunda mezenkimal 
kök hücreler (MKH) hasarlı bölge civarına lokal uygulanmıştır. Ancak, 
MKH’lerin migrasyon özelliği olduğu bilinmektedir.  
Çalışmamızda, periferik uygulamanın etkinliğini araştırmak amacıyla mono-
nöropatili farelerde lokal ve periferik MKH uygulanarak motor koordinasyon 
ve ağrı üzerine etkileri karşılaştırılmıştır. 

YÖNTEM: Farelerde siyatik sinir ligasyonu ile mononöropati oluşturulduk-
tan 24 saat sonra kas içine (lokal) ve kuyruk veninden (periferik) MKH uy-
gulandı. Kontrol, sham, nöropati (NP), nöropati+ lokal MKH, nöropati+ pe-
riferik MKH ve nöropati+ lokal ve sistemik MKH gruplarında dördüncü, al-
tıncı, onuncu haftalarda soğuk allodini (Cold-plate, CP) ve motor koordi-
nasyon (rota rod, RR) testleri yapıldı. Bulgular One-Way ANO-
VA/Bonferronni testiyle değerlendirildi. 

BULGULAR: Nöropatik farelerde Cold Plate Latensi (CPL), kontrol ve sham 
grubuna göre 4. haftadan itibaren azaldı ve etki 10. haftaya kadar devam 
etti Bu sonuçlar nöropati oluştuğunu ve kendiliğinden iyileşme olmadığını 
gösterdi. Lokal ve periferik MKH uygulanan gruplarda ise CPL’nin nöropati 
grubuna göre 4. haftadan itibaren arttığı ve 10. haftaya kadar etkinin de-
vam ettiği bulundu. Lokal uygulama ile elde edilen etkiler 6. ve 10. hafta-
larda periferik uygulamaya göre daha belirgindi. Bu bulgular hem lokal hem 
de periferik uygulanan MKH’nin nöropatiye bağlı soğuk allodiniyi düzelttiği, 
ancak lokal uygulamanın daha etkin olduğunu ortaya koydu.Benzer bulgu-
lar RR testinde de bulundu. Nöropatik farelerde RR değerleri, kontrol ve 
sham grubuna göre dördüncü, altıncı ve onuncu haftalarda azaldı. Lokal ve 
periferik MKH uygulan gruplarda ise dördüncü haftadan itibaren anlamlı dü-
zelme olduğu tespit edildi. Ayrıca 6. ve 10. haftalarda lokal MKH uygulama-

sının periferik uygulamadan daha etkili olduğu ortaya kondu.Lokal ve peri-
ferik MKH’nin birlikte uygulandığı grupların ise tek yoldan (lokal veya peri-
ferik) MKH uygulamaya üstünlüğü olmadığı görüldü.  

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, nöropatik ağrıda lokal ve periferik 
mezenkimal kök hücre uygulamasının hem ağrının hem de motor fonksi-
yonların düzelmesinde potansiyel bir tedavi yöntemi olabileceğini ve lokal 
uygulamanın, periferik uygulamaya göre daha etkili olabileceğini düşün-
dürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ALLODİNİ, MEZENKİMAL KÖK HÜCRE, MONONÖ-
ROPATİ, MOTOR KOORDİNASYON 
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P-174 
LOKAL VE SİSTEMİK MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYO-
NUNUN MONONÖROPATİ OLUŞTURULAN FARELERDE ELEKTROFİZ-
YOLOJİK KARAKTERLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRIL-
MASI 
Olcay Ergürhan Kıroğlu1, Arash Alizadeh Yegani1, Erkan Maytalman1, Musta-
fa Emre2, Fazilet Aksu1 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AbD, Adana 

GİRİŞ VE AMAÇ: Deneysel periferik nöropati modellerinde davranışsal 
gözlemler yanı sıra sinir aksiyon potansiyeli ve kas membran potansiyelinin 
özellikleri gibi elektrofizyolojik ölçümler de önemli bilgiler verir. Son yıllarda 
üzerinde durulan periferik nöropatilerde, mezenkimal kök hücre (MKH) uy-
gulamasının etkilerinin araştırıldığı bazı çalışmalarda da elektrofizyolojik 
parametrelerin değişiminin incelendiği görülmektedir. Ancak bu çalışmalar 
oldukça yenidir. Ayrıca MKH’lerin lezyonlu bölgeye migrasyonu ile ilgili elek-
tofizyolojik çalışmalarda yetersizdir. 
Çalışmamızda, mononöropati yapılan farelerde lokal ve periferik mezenki-
mal kök hücre (MKH) uygulamasının siyatik sinir aksiyon potansiyeli ve so-
leus kası membran potansiyeli üzerine etkinlerinin karşılaştırılması amaç-
lanmıştır. 

YÖNTEM: Farelerde siyatik sinir ligasyonu ile mononöropati oluşturulduk-
tan 24 saat sonra lokal ve periferik MKH uygulandı. Bu hayvanlarda onuncu 
haftada çıkarılan doku Krebs solüsyonu içeren banyo ortamına alındı ve 
mikroelektrod kayıt tekniğiyle siyatik sinir aksiyon potansiyeli ve soleus ka-
sı membran potansiyeli ölçüldü. Naive, sham, nöropati (NP), nöropati+lokal 
MKH ve nöropati+periferik MKH grupları oluşturuldu.  
Bulgular One-Way ANOVA/Bonferronni testiyle değerlendirildi. 

BULGULAR: Nöropatik farelerde sağ soleus kasının membran potansiyeli 
naïve, sham, nöropati+ lokal MKH ve nöropati+ periferik MKH gruplarına 
göre önemli derecede azaldı. MNP’li grubun, siyatik sinir aksiyon potansiye-
li, naïve, sham, nöropati+ lokal MKH ve nöropati+periferik MKH gruplarına 
göre önemli derecede azaldı. Genlik değerlerinde MNP’li grupta diğer grup-
lara göre azalma, depolarizasyon ve repolarizasyon değerlerinde ise artış 

tespit edildi. MNP’li gruplarda lokal MKH uygulamasıyla aksiyon potansiye-
lindeki değişimin periferik MKH uygulamasına göre daha iyi olduğu belirlen-
di. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, mononöropati oluşturulan farelerde 
lokal ve periferik mezenkimal kök hücre uygulamasının hem solues kas 
membran potansiyelini hem de siyatik sinir aksiyon potansiyelini kısmen 
düzelttiğini göstermiştir. Ayrıca lokal MKH uygulamasının, periferik MKH 
uygulamasına göre sinir ve kas rejenerasyonunda daha etkili olabileceğini 
düşündürmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: AKSİYON POTANSİYELİ, MEMBRAN POTANSİYELİ, 
MEZENKİMAL KÖK HÜCRE, MONONÖROPATİ 
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P-175 
RAPAMİSİNİN DİYABETİK RETİNOPATİDEKİ OKSİDATİF HASARA 
VE ANJİOGENİK MEDİATÖRLERE ETKİSİ 
Gökhan Özdemir1, Metin Kılınç2, Yusuf Ergün3, Elif Şahin2 
1Göz Hastalıkları ABD, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-
tesi, Kahramanmaraş 
2Biyokimya ABD, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Kahramanmaraş 
3Farmakoloji ABD, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
Kahramanmaraş 
GİRİŞ VE AMAÇ: Diyabette gelişen mikroanjiopatide oksidatif hasarın 
önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı diyabetik retino-
patide rapamisinin oksidatif stres ve anjiogenik hormonlara etkisini incele-
mekti. 

YÖNTEM:  Erkek Wistar sıçanlar üç gruba randomizasyonla dağıtıldı. Kont-
rol grubu (grup 1), üzerlerinde hiçbir işlem uygulanmamış sağlıklı hayvan-
lardan oluştu. Diyabet grubundaki (grup 2) sıçanlara intraperitoneal strep-
tozotosin (60 mg/kg) enjekte edilerek diyabet oluşturuldu. Rapamisin gru-
buna (grup 3) streptozotosine ek olarak oro-gastrik gavaj yöntemiyle her 
gün 1 mg/kg rapamisin son 1 ay boyunca her gün verildi. Bütün gruplar 3 
ay takip edildi. Üç ayın sonunda sıçanlar öldürüldü ve biyokimyasal oksida-
tif stres parametreleri (malondialdehid ve nitrotirozin) ile birlikte vasküler 
endotelyal büyüme faktörü, hipoksiyle indüklenebilen faktör-1α ve pigment 
epitelyum kaynaklı faktör retinada ölçüldü 

BULGULAR:  Diyabet grubunda kontrol grubuna kıyasla retinal malondial-
dehid ve nitrotirozin düzeyleri yükselmişti. Ancak rapamisin bu değerlerin 
yükselmesini anlamalı olarak azalttı. Benzer olarak kanda diyabet grubunda 
yükselmiş olan malondialdehid rapamisin grubunda düşüktü. Diyabet gru-
bunda artmış olan retinal vasküler endotelyal büyüme faktörü, hipoksiyle 
indüklenebilen faktör-1α ve pigment epitelyum kaynaklı faktör düzeyleri 
rapamisin verilen grupta ise istatistiksel olarak daha azdı.  
TARTIŞMA VE SONUÇ: Rapamisinin diyabete bağlı oksidatif hasara karşı 
koruyucu ve anjiogenik hormonları azaltıcı bir etkisi bulunabilir. Bu nedenle 
rapamisin diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesinde kullanılabilecek 

bir ajan haline gelebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: RAPAMİSİN, DİYABETİK RETİNOPATİ, OKSİDATİF 
STRES, NİTROTİROZİN, VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, Hİ-
POKSİYLE İNDÜKLENEBİLEN FAKTÖR-1α, PİGMENT EPİTELYUM KAYNAKLI 
FAKTÖR 
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P-176 
TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜ MOTESANİB VE SEÇİCİ COX-2 İNHİ-
BİTÖRÜ DUP-697’NİN KOLOREKTAL KANSER HÜCRE HATTI ÜZE-
RİNDE TEK BAŞLARINA VE KOMBİNASYON HALİNDE ANTİ-
TÜMÖRAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Tijen Temiz Kaya1, Ahmet Altun1, Hilmi Ataseven2, Nergiz Hacer Turgut3, 
Gökhan Köylüoğlu4 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji AbD, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 
4Cumhuriyet Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kolon kanserinden etkilenen hastaların sayısı son yıllar-

da bütün dünyada artmaktadır ve artık kolon kanseri en önde gelen ölüm 
nedenlerinden biridir. Anjiyogenez, karsinogenez sürecinde önemli bir fak-
tördür. Anjiogenez inhibisyonu esas olarak vasküler endotelyal büyüme 
faktörü (VEGF) ailesi ve tirozin kinaz reseptörlerinin blokajı yoluyla kolorek-
tal kanser gibi özel hastalıklarda hastaların genel sağ kalım süresini uzat-
mak için klinik fayda sağlamaktadır. Motesanib küçük moleküllü oral kulla-
nımı olan VEGF tirozin kinaz reseptörleri (VEGFR) 1, 2 ve 3 ve trombosit 
kaynaklı büyüme faktörü tirozin kinaz reseptör (PDGFR) inhibitörüdür. Sik-
looksijenaz-2 enzimi (COX-2) tümör büyümesi ve apoptozis direncinde 
önemli rol oynar, aynı zamanda tümör hücreleri metastazına katkıda bulu-
nur. DuP-697 seçici COX-2 inhibitörüdür. Bu çalışmada, motesanib ve DuP-
697’nin insan kolorektal kanser hücre hattında tek başlarına ve kombine 
halde hücre çoğalması, anjiyogenez ve apoptoz üzerindeki etkilerini araş-
tırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: Kolorektal kanser hücre hattı olarak Şap Enstitüsü’nden temin 

edilen HT29 hücre hattı kullanıldı. Gerçek zamanlı hücre analizi (RTCA, 
xCELLigence) sistemi motesanib ve DuP-697’nin kolorektal kanser hücre 
proliferasyonu üzerindeki etkilerini belirlemek için kullanıldı. Apoptozis, An-
nexin-V boyama ile tespit edilirken, bu ilaçların anjiyogenez etkisi koryoal-
lantoik membran modeli ile belirlendi. 

BULGULAR: Motesanib ve DuP-697’un hem tek başına hem de kombinas-
yonlarının HT29 kolorektal kanser hücreleri üzerinde anti-proliferatif, anti-

anjiyojenik ve apoptotik etkileri olduğu bulundu. Motesanib’in DuP-697 ile 
kombinasyonunda antiproliferatif, antianjiojenik ve apoptotik etkileri daha 
da arttı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, motesanib veya DuP-
697’nin tek başına kolorektal tümörlerin tedavisinde iyi bir seçim olabilece-
ğini göstermektedir. Ayrıca, artmış etkili motesanib ile DuP-697 kombinas-
yonu, bu ilaçların daha düşük dozlarda kullanılmasını sağlayarak doza ba-
ğımlı gözlenen yan etkilerin en aza indirilebilmesi veya önlenebilmesi ihti-
malini yükseltmektedir. 
Bu çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon 
Başkanlığı tarafından T-426 numara ile Grup Araştırma Projesi olarak des-
teklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANJİYOGENEZ, APOPTOZİS, DUP-697, HÜCRE 

PROLİFERASYONU, KOLOREKTAL KANSER, MOTESANİB 
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P-177 
KOLOREKTAL KANSERDE PI3K-AKT SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE 
ETKİLİ AJANLARIN TEK BAŞLARINA VE KOMBİNE OLARAK ETKİLE-
RİNİN ARAŞTIRILMASI 
Tijen Temiz Kaya1, Ahmet Altun1, Nergiz Hacer Turgut2 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ölümcül bir hastalık olan kolorektal kanser için çoklu 
kemoterapilere karşı nüks ve direnç gelişimi nedeniyle daha iyi tedavi yak-
laşımları gerekmektedir. Bu çalışma; kolorektal kanser tedavisinde etkili 
olabilecek ajan ve/veya olası ajan kombinasyonlarını belirlemek amacıyla 
tasarlanmıştır. Bu nedenle, kolorektal kanserin fizyopatolojik mekanizmala-
rında önemli rol oynadığı iyi bilinen PI3K/AKT yolağını hedefleyen ve daha 
önce kolorektal kanser hücre tipinde çalışılmamış olan NVPBEZ-235, API-1 
ve PP242 ile kolorektal kanser hücreleri üzerinde antiproliferatif etkisi oldu-
ğu bilinen LY 294002’nin tek başlarına ve kombinasyonlarının antiprolifera-
tif etkileri karşılaştırılarak incelendi. 

YÖNTEM: Kolorektal kanser hücreleri olarak DLD-1 hücre hattı kullanıldı. 
Gerçek zamanlı hücre analizi (xCELLigence) sistemi, ajanların kolorektal 
hücre çoğalması üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla kullanıldı. 

BULGULAR: Ajanlar tek başlarına uygulandıkları zaman, PI3K/mTOR çift 
yönlü inhibitörü olan NVP-BEZ’in en güçlü sitotoksik etkiye sahip olduğu ve 
PI3K inhibitörü olan LYP294002’nin ise en düşük sitotoksik etkiye sahip ol-
duğu gözlendi. Ajanların IC50 değerlerine göre sıralaması şu şekildeydi: 
NVP-BEZ<PP242<API-1<LY294002. Kombinasyonlar tek başına yapılan 
uygulamalar ile karşılaştırıldığında değerleri daha üstün değildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma gösteriyor ki, PI3K/AKT yolağı hedef-
lendiği zaman; kombine ilaç tedavisi yerine, yüksek afiniteli ve etkili tek bir 
ajanla hedefe yönelik spesifik tedavi yapılması daha uygun olacaktır. Ayrıca 
kolorektal kanser için özellikle PI3K/AKT sinyal ileti yolağını etkileyen ajan-
lardan özellikle NVP-BEZ, hedefe yönelik tedavi açısından konvansiyonel 
tedavilere bir alternatif olabilir.  
Bu çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon 
Başkanlığı tarafından T-468 numara ile Bireysel Araştırma Projesi olarak 

desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: API-1, KOLOREKTAL KANSER, LY 294002, NVP-
BEZ-235, PI3K/AKT SİNYAL İLETİ YOLAĞI, PP242 
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P-178 
SIÇANLARDA RADYASYONA BAĞLI DERİ HASARINA KARŞI 
COENZYME Q10’UN ETKİSİ 
Hülagü Barışkaner1, Şengal Bağcı Taylan1, Haldun Şükrü Erkal2, Duygu 
Dursunoğlu3, Bahadır Öztürk4 
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, Konya 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AbD, Sakarya 
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji AbD, Konya 
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AbD, Konya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmamızda radyoterapi kaynaklı deri hasarında 
CoenzimQ10 (CoQ10)’un etkisini araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: 3-4 aylık erkek wistar albino sıçan kullanılan bu çalışmada kont-
rol grubunda n=10 (Grup 1), sadece CoQ10 verilen grupta n=10 (Grup 2), 
sadece radyoterapi uygulanan grupta n=10 (Grup3) ve radyoterapi ile bir-
likte CoQ10 verilen grupta n=10 (Grup 4) olacak şekilde sıçanlar rastgele 4 
gruba ayrıldı. Deri dokusunda Süperoksit dismutaz (SOD), Glutatyon pe-
roksidaz (GSH-Px), Katalaz (CAT) aktiviteleri ile Malondialdehit (MDA) ve 
CoQ10 seviyeleri çalışılırken serum örneklerinde ise CoQ10, MDA seviyeleri 
ve SOD aktivitelerine bakıldı. Bununla birlikte deri dokusunda hasarı tespit 
etmek için Caspase 3, Caspase 8 ve 8-hidroksideoksiguanozin (8-OHdG) 
antikorları immunohistokimyasal olarak değerlendirildi. 

BULGULAR: Grup 3’te SOD, GSH-Px ve CAT aktiviteleri azalırken, grup 
4’te ise bu aktivitelerde anlamlı bir artma gözlenmiştir (p<0.05). Dokudaki 
MDA seviyeleri grup 3’te artma gösterirken grup 4’te ise anlamlı bir şekilde 
azalmıştır (p<0.05). Serumdaki MDA seviyeleri ve SOD aktiviteleri de grup 
3 ve grup 4’te benzer farklılık göstermiştir (p<0.05). Caspase 3 ve caspase 
8 ekspresyonu grup 3’te anlamlı bir şekilde artma gösterirken (p<0.05) 
grup 4’te anlamlı olarak azalma göstermiştir (p<0.05). Bununla birlikte 8-
OHdG seviyelerinde de benzer şekilde azalma gözlenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar; sıçanlarda radyasyon kaynaklı deri 
hasarında CoQ10’un antioksidan ve koruyucu etkileri olduğunu göstermek-
tedir. 

ANAHTAR KELİMELER: SIÇAN, RADYASYON, COQ10, DOKU HASARI, AN-
TİOKSİDAN 
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P-179 
PUNİCA GRANATUM VE OLEA EUROPOEA TÜRLERİNİN FENOLİK 
ASİT İÇERİĞİNİN VE DNA KORUYUCU AKTİVİTELERİNİN ARAŞTI-
RILMASI 
Şeyda Berk1, Harun Baltaş1, Merve Ergül2, Mustafa Ergül3, Ahmet Altun4 
1Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölü-
mü, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AbD, Sivas 
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Punica granatum ve Olea europoea 
türlerinden elde edilen polar özütlerin fenolik asit içeriğini ve DNA koruyucu 
aktivitesini araştırmaktır. 

YÖNTEM: DNA koruyucu aktivite, pBR322 plasmid DNA’sının UV ve H2O2 
varlığında korunabilmesi esasına göre değerlendirilmiştir. Fenolik asit anali-
zi Agilent HPLC serisi 1200 cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR: Punica granatum türüne ait polar özüt 0.02, 0.04 ve 0.05 
mg/ml konsantrasyonlarda, UV ve H2O2 varlığında scDNA’yı korumuştur. 
Bitki içerisinde en yüksek düzeyde tespit edilen fenolik asit içeriği olan pro-
tokateşik asit miktarı 845,618 mg.g-1 olarak tespit edilmiştir. Bunu 
725,333 mg.g-1 ile gallik asit; 220,952 mg.g-1 ile ferulik asit izlemiştir. 
Olea europoea türüne ait polar özüt de 0.02, 0.04 ve 0.05 mg/ml konsant-
rasyonlarda, UV ve H2O2 varlığında scDNA’yı korumuştur. Bitki içerisinde 
en yüksek düzeyde tespit edilen fenolik asit içeriği olan kafeik asit miktarı 
679,464 mg.g-1 olarak tespit edilmiştir. Bunu 590,178 mg.g-1 ile vanilik; 
376,785 mg.g-1 ile o-kumarik; 321,532 mg.g-1 ile p-hidroksibenzoik ve 
96,219 mg.g-1 ile klorojenik asit izlemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen sonuçlara göre; Punica granatum ve 
Olea europoea türlerinin güçlü DNA koruyucu aktiviteye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan literatür araştırmaları sonucunda bu bitkilere ait fenolik 
asit içeriklerine ve DNA koruyucu aktivitelerine ilişkin herhangi bir bulguya 
rastlanmamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: PUNİCA GRANATUM, OLEA EUROPOEA, PBR322, 
HPLC, DNA KORUYUCU ETKİ 
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P-180 
THYMUS HERBA-BARONA TÜRÜNÜN FENOLİK ASİT İÇERİĞİNİN, 
SİTOTOKSİK VE DNA KORUYUCU AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMA-
SI 
Mustafa Ergül1, Şeyda Berk2, Harun Baltaş2, Merve Ergül3, Ahmet Altun4 
1Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AbD, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölü-
mü, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Thymus herba-barona türünden 
elde edilen polar özütün fenolik asit içeriğinin, antikanser etkinliğini ve DNA 
koruyucu aktivitesini araştırmaktır. 

YÖNTEM: 96'lık well plate’in her bir kuyucuğunda 10.000 hücre olacak şe-
kilde 100 µl hücre süspansiyonu eklenerek deney grupları oluşturulmuştur. 
C6 hücreleri üzerine Thymus herba-barona polar özütünün konsantrasyonu 
0.03-0.06-0.125-0.25-0.5 ve 1 mg/ml olacak şekilde uygulanarak, özütün 
kanser hücrelerinin proliferasyonu üzerindeki etkisi XTT testi ile değerlendi-
rilmiştir. DNA koruyucu aktivite, pBR322 plasmid DNA’sının UV ve H2O2 
varlığında korunabilmesi esasına göre değerlendirilmiştir. Fenolik asit anali-
zi Agilent HPLC serisi 1200 cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR: 0.125, 0.25, 0.5 ve 1 mg/ml özüt konsantrasyon varlığında 
C6 hücre proliferasyonunun kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlam-
lı bir şekilde azaldığı (p<0.05) tespit edilmiştir. IC50 değeri Thymus herba-
barona için 0,24 mg/ml, olarak belirlenmiştir. Polar özüt ayrıca 0.02, 0.04 
ve 0.05 mg/ml konsantrasyonlarda, UV ve H2O2 varlığında scDNA’yı koru-
muştur. Bitki içerisinde tespit edilen vanilik asit miktarı 842,105 mg.g-1 
olarak tespit edilmiştir. Bunu 258,283 mg.g-1 ile klorojenik asit izlemiştir. 
Ayrıca çok az miktarda rozmarinik asit tespit edilmiştir (0,213 mg.g-1). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen sonuçlara göre; Thymus herba-barona 
türünün C6 hücre hattı üzerinde güçlü antikanser etki ve güçlü DNA koru-
yucu aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan literatür araştırmaları 
sonucunda bu bitkiye ait fenolik asit içeriği, sitotoksik ve DNA koruyucu ak-
tivitesine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: THYMUS HERBA-BARONA, GLİOBLASTOMA, 
PBR322, HPLC. 
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P-181 
PUNİCA GRANATUM VE OLEA EUROPOEA TÜRLERİNİN SİTOTOKSİK 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Merve Ergül1, Mustafa Ergül2, Şeyda Berk3, Harun Baltaş3, Ahmet Altun4 
1Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AbD, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölü-
mü, Sivas 
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Glioblastoma diğer adıyla glioblastoma multiforme, bü-
tün beyin tümörlerinin içinde tedavi edilmesi en zor olan ve en sık rastlanan 
primer kötü huylu beyin tümörü olması sebebiyle önemli sağlık sorunların-
dan birisidir. Literatürde bitkisel özütlerin kanser hücreleri üzerindeki sito-
toksik etkilerini araştıran birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı 
Punica granatum ve Olea europoea türlerinden elde edilen polar özütlerin 
rat C6 glioblastoma ve insan T98G glioblastoma hücre hatları üzerindeki 
antikanser etkinliğini ve DNA koruyucu aktivitelerini araştırmaktır. 

YÖNTEM: 96'lık well plate’in her bir kuyucuğunda 10.000 hücre olacak şe-
kilde 100 µl hücre süspansiyonu eklenerek deney grupları oluşturulmuştur. 
C6 ve T98G hücreleri üzerine Punica granatum ve Olea europoea polar 
özütlerin konsantrasyonları 0.03-0.06-0.125-0.25-0.5-1 mg/ml olacak şe-
kilde uygulanarak, özütlerin kanser hücrelerinin proliferasyonu üzerindeki 
etkisi XTT testi ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Her iki bitki içinde; 0.125, 0.25, 0.5 ve 1 mg/ml özüt kon-
santrasyon varlığında C6 ve T98G hücre proliferasyonunun kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azaldığı (p<0.05) tespit edilmiş-
tir. İnhibitör konsantrasyon 50 (IC50) değeri Punica granatum için C6 hüc-
relerinde 0,186 mg/ml, T98G hücrelerinde 0,185 mg/ml ve Olea europoea 
için C6 hücrelerinde 0,533 mg/ml, T98G hücrelerinde 0,907mg/ml olarak 
belirlenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen sonuçlara göre; Punica granatum ve 
Olea europoea türlerinin C6 ve T98G hücre hatları üzerine güçlü antikanser 
etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu bitki türlerine ait polar özütlerin 
antiproliferatif etkileri dikkate alındığında, beyin glioblastoma tedavisinde 

alternatif bir seçenek olabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PUNİCA GRANATUM, OLEA EUROPOEA, C6, T98G, 
XTT 
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Olea europoea ve Punica granatum'un Sitotoksik Etkisinin C6 ve 
T98G Hücrelerinde Değerlendirilmesi 
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P-182 
LYCOPODİUM CLAVATUM TÜRÜNÜN FENOLİK ASİT İÇERİĞİNİN, 
SİTOTOKSİK VE DNA KORUYUCU AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMA-
SI 
Şeyda Berk1, Mustafa Ergül2, Merve Ergül3, Harun Baltaş1, Ahmet Altun4 
1Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölü-
mü, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AbD, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Lycopodium clavatum türünden 
elde edilen polar özütün fenolik asit içeriğinin, antikanser etkinliğini ve DNA 
koruyucu aktivitesini araştırmaktır. 

YÖNTEM: 96'lık well plate’in her bir kuyucuğunda 10.000 hücre olacak şe-
kilde 100 µl hücre süspansiyonu eklenerek deney grupları oluşturulmuştur. 
HepG2 hücreleri üzerine Lycopodium clavatum polar özütünün konsantras-
yonu 0.03-0.06-0.125-0.25-0.5 ve 1 mg/ml olacak şekilde uygulanarak, 
özütün kanser hücrelerinin proliferasyonu üzerindeki etkisi XTT testi ile de-
ğerlendirilmiştir. DNA koruyucu aktivite, pBR322 plasmid DNA’sının UV ve 
H2O2 varlığında korunabilmesi esasına göre değerlendirilmiştir. Fenolik asit 
analizi Agilent HPLC serisi 1200 cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR: 0.125, 0.25, 0.5 ve 1 mg/ml özüt konsantrasyon varlığında 
HepG2 hücre proliferasyonunun kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde azaldığı (p<0.05) tespit edilmiştir. IC50 değeri Lycopo-
dium clavatum için 0,205 mg/ml, olarak belirlenmiştir. Polar özüt ayrıca 
çalışılan konsantrasyonlarda, UV ve H2O2 varlığında scDNA’yı korumamış-
tır. Bitki içerisinde tespit edilen o-kumarik asit miktarı 466,666mg.g-1 ola-
rak tespit edilmiştir. Bunu 242,328 mg.g-1 ile p-kumarik; 80,423mg.g-1 ile 
ferulik; 76,960mg.g-1 ile p-hidroksibenzoik asit izlemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen sonuçlara göre; Lycopodium clavatum 
türünün HepG2 hücre hattı üzerinde güçlü antikanser etkisi gözlemlenirken, 
özütün herhangi bir konsantrasyonunda DNA koruyucu aktivite tespit edil-
memiştir. Yapılan literatür araştırmaları sonucunda bu bitkiye ait fenolik 
asit içeriği, sitotoksik ve DNA koruyucu aktivitesine ilişkin herhangi bir bul-

guya rastlanmamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: LYCOPODİUM CLAVATUM, PBR322, HPLC, HEPA-
TOSELÜLER KARSİNOMA, SİTOTOKSİSİTE 
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Lycopodium clavatum'un Sitotoksik Etkisinin HepG2 Hücreleri Üze-
rinde Değerlendirilmesi 
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P-183 
KLOROJENİK ASİDİN SIÇANLARDA DİYABETİK NÖROPATİK AĞRI 
MODELİNDE ANTİHİPERALJEZİK ETKİSİ 
Deniz Bağdaş1, Hasret Yücel Özbölük2, Nilüfer Çinkılıç3, Mine Sibel Gürün2 
1Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Fakülte-
si, Uludağ Üniversitesi, Bursa 
2Tıbbi Farmakoloji AbD, Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa 
3Biyoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Klorojenik asit (5-caffeoylquinic acid, CGA) birçok bitki 
içerisinde bulunan doğal bir polifenoldür. Yapılan çalışmalar antioksidan, 
antiinflamatuar, antinosiseptif, antigenotoksik, antikanser özelliklere sahip 
olan CGA’nın glukoz-6-fosfataz aktivitesini de önleyerek glikoz emilimini 
azaltabileceğini, diyabet bulgularını ortadan kaldırabileceğini göstermiştir. 
Biz daha önceki çalışmamızda CGA’nın kronik siyatik sinir ligasyonuna bağlı 
gelişen nöropatik ağrıda antihiperaljezik etkisi olduğunu gösterdik. Bu ça-
lışmamızda da CGA’nın deneysel diyabet oluşturulmuş sıçanlarda gelişen 
nöropatik ağrı üzerine antihiperaljezik etkisini araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmada diyabet oluşturmak için Wistar Albino erkek sıçanlara 
streptozotosin (45 mg/kg) intraperitoneal tek doz enjekte edildi. Kontrol 
grubuna eş hacimde sitrat tamponu uygulandı. Enjeksiyondan sonraki 4. 
günde kan şekeri 300 mg/dl ve üzerinde olanlar diyabetik kabul edildi. De-
neyler 6 hafta sonra yapıldı ve ağrı eşiği mekanik pençe çekme testi ile de-
ğerlendirildi. Bazal değerler kaydedildikten sonra CGA (100 mg/kg) veya 
fosfat tampon (taşıyıcı kontrol; 0.5 ml) intraperitoneal yolla 14 gün boyun-
ca uygulandı. İlk ve son günler CGA enjeksiyonunu takiben 4 saat süreyle 
pençe çekme eşik değerleri izlendi. Kan şekeri aynı günlerde ölçüldü. 

BULGULAR: Sıçanların diyabet oluşturulmadan önceki pençe çekme eşik 
değerleri ile diyabet oluşturulduktan 6 hafta sonraki pençe çekme eşik de-
ğerleri arasında anlamlı fark olduğu ve belirgin hiperaljezi ile birlikte diya-
betik nöropatik ağrı tablosunun meydana geldiği gözlendi. Tek doz (tedavi-
nin ilk günü) ve kronik olarak CGA tedavisi uygulanan diyabetik sıçanlarda 
mekanik pençe çekme eşiğinin artarak antihiperaljezik etki meydana geldiği 
görüldü. Buna ek olarak kronik CGA uygulamasının sistemik kan şekerini de 
düşürdüğü gözlendi. Kontrol grubu olan nondiyabetik sıçanlarda ise tek doz 

uygulanan CGA antihiperaljezik etki göstermezken, kronik uygulanan CGA 
tedavisi hafif ama istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde antihiperaljezik etki 
meydana getirdi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, CGA’nın, diyabetik nöropatik ağrı 
modelinde antihiperaljezik etkileri olduğu ve kronik CGA tedavisinin, kan 
şekerini de düşürdüğü gözlendi. Meydana gelen antihiperaljezik etkide 
CGA’nın hem glukoregulatuar etkisi hem de daha önceki çalışmamızda gös-
termiş olduğumuz antioksidan ve antiinflamatuvar etkileri rol oynayabilir. 
[KUAP (T) 2012/37]. 

ANAHTAR KELİMELER: KLOROJENİK ASİT, DİYABET, NÖROPATİK AĞRI, 
ANTİHİPERALJEZİK 
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P-184 
NON STEROİDAL ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLARIN KOLOREKTAL 
DİSTANSİYONLA İNDÜKLENEN VİSERAL AĞRI MODELİNDE ETKİ-
LİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Veysel Baskın1, S. Sırrı Bilge1, Ayhan Bozkurt2, Arzu Erdal Ağrı1, Fatih İlka-
ya1, Hasan Güzel1, Yüksel Kesim1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, Samsun 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamızın amacı, non steroidal antiinflamatuar ilaçla-
rın kolorektal distansiyonla indüklenen viseral ağrı modelindeki etkisini 
araştırmaktır. 

YÖNTEM: Deneysel protokol Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Etik Kuru-
lu tarafından onaylanmıştır. (HADYEK/42). Erkek Sprague-Dawley (250-
300 g) sıçanların anestezisi ketamin (50 mg/kg;ip) ve klorpromazin (25 
mg/kg;i.p) ile sağlandı. Elektromiyografik (EMG) sinyallerin kaydı için 80 
µm çapında iki adet bipolar teflon kaplı Ni/Cr tel elektrodlar abdominal eks-
ternal oblik kasa yerleştirildi. Maddelerin uygulanabilmesi için juguler vene 
kateter yerleştirildi. Elektrodlar ve kateter, deri altından ilerletilerek ense-
den dışarı ağızlaştırıldı. Sıçanlar cerrahi sonrasındaki 1 haftalık süreçte 
günde 1-3 saat Bollman kafeslerinde bekletilerek deneysel koşullara alıştı-
rıldı. Viseral ağrının değerlendirilmesinde kolorektal distansiyon (KRD) yön-
temi uygulandı. EMG sinyalleri PowerLab veri kazanım sistemi kullanılarak 
kaydedildi ve integrali alındı. Kolorektal basınç, aparatının ucundaki balo-
nun enjektördeki havayla şişirilmesiyle 80 mmHg’ye çıkartıldı ve 20 sn bu 
değerde tutuldu. KRD, maddelerin verilmesinden önce (0. dakika) ve 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. dakikalarda uygulandı. Deney sonrasında 
kolorektal basınç (KRB) öncesindeki 20 saniyedeki ve KRB sırasındaki 20 
saniyedeki eksternal oblik kastan kaydedilen elektromiyografik sinyallerin 
integralleri alındı. 

BULGULAR: Parasetamol 200, 400, 600 mg/kg dozunda viseromotor ya-
nıtta değişiklik yapmadı. Meloksikam 2 ve 4 mg/kg dozlarında etki göster-
mezken 6 mg/kg dozunda viseromotor yanıtı kontol grubuna göre anlamlı 
olarak azalttı (p<0,05). Metamizol 200 mg/kg dozunda yanıtlarda değişiklik 
yapmazken 400 ve 600 mg/kg dozlarında viseromotor yanıtı azalttı 

(p<0,05, p<0,01). Deksketoprofen 2 ve 4 mg/kg dozlarında viseromotor 
yanıtta değişiklik oluşturmazken 6 mg/kg dozunda kontrol grubuna göre 
anlamlı olarak azalttı (p<0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Metamizol, deksketoprofen ve meloksikam kolo-
rektal distansiyonla indüklenen viseral modelinde antinosiseptif etki gös-
termektedir. 
Bu çalışma OMÜ Araştırma Fonu PYO.TIP.1904.11.024 nolu projesiyle des-
teklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: NON STEROİDAL ANTİİNFLAMATUARLAR, VİSE-
RAL AĞRI, SIÇAN 
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P-185 
KLOROJENİK ASİDİN DİYABETİK SIÇANLARDA OLUŞTURULAN AK-
SİYEL PATERNLİ EPİGASTRİK CİLT FLEBİ MODELİNDE FLAP YAŞA-
YABİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Deniz Bağdaş1, Betül Çam Etöz2, Musa Özgür Özyiğit3, Nilüfer Çinkılıç4, Zül-
fiye Gül5, Sevda İnan Öztürkoğlu3, Naciye İşbil Büyükcoşkun2, Kasım Öz-
lük2, Mine Sibel Gürün5 
1Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Fakülte-
si, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye. 
2Fizyoloji AbD, Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye. 
3Patoloji AbD, Veteriner Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye. 
4Biyoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türki-
ye. 
5Tıbbi Farmakoloji AbD, Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Klorojenik asit (5-caffeoylquinic acid, CGA) yapısal ola-
rak kafeik asit ile (L)-kuinik asit arasında ester formunda olan doğal bir po-
lifenoldür. CGA’nın antioksidan, antiinflamatuar, antinosiseptif etkilerinin 
yanında yara iyileşmesini hızlandırıcı etkisi de bulunmaktadır. Bununla bir-
likte kafeik asit ile yapılan çalışmalarda flap yaşayabilirliğinin arttığının gös-
terilmiş olmasına rağmen şu ana kadar CGA’nın flap yaşayabilirliği üzerine 
etkisi ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Biz de bu çalışmamızda 
klorojenik asidin aksiyel paternli epigastrik cilt flebi modeli oluşturulan di-
yabetik sıçanlardaki flap yaşayabilirliği üzerine etkilerini ve etkide rol oyna-
yan mekanizmaları araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: Wistar erkek sıçanlar kullanıldı. Diyabet streptozotosin (45 
mg/kg, i.p.) ile oluşturuldu. Enjeksiyondan sonraki 4. günde kan şekeri 300 
mg/dl ve üzerinde olan sıçanlar diyabetik kabul edildi ve deneylere 6 hafta 
sonra başlandı. Sevofluran anestezisi altında abdominal duvarda tüyleri 
temizlenen sıçanlarda 8 x 3 cm büyüklüğünde, sağ süperfisyal inferior epi-
gastrik artere (SİEA) dayalı olarak flap kaldırıldı. Takiben flap pedikülü üze-
rinde insizyon yapılarak SİEA’ya ulaşıldı. Flap dokusunu besleyen tek arter 
SİEA kalacak şekilde femoral arter proksimaline ve distaline damar klempi 
konularak femoral arter içerisine 30 gauge incelikte enjektörle enjeksiyon-
lar yapıldı. Klorojenik asit (0.2, 1 ve 5 mg/0.5 ml fosfat tampon içinde) ve-

ya fosfat tampon (taşıyıcı kontrol; 0.5 ml) SİEA aracılığıyla intraarteriyel 
yolla tek sefer uygulandı. Enjeksiyondan 10 dakika sonra reperfüzyon sağ-
landı. Postoperatif 7. günde sıçanlar sakrifiye edilerek flebin son durumunu 
gösteren görüntü alındı. Distal flap bölgesinden histopatolojik ve biyokim-
yasal incelemeler için doku örnekleri alındı. Doku malondialdehit, redükte 
glutatyon ve süperoksit dismutaz düzeyi ölçüldü. 

BULGULAR: Elde edilen bulgular CGA’nın, flap dokusunda nekrozu önledi-
ğini ve flap yaşayabilirliğini arttırdığını göstermiştir. Buna ek olarak CGA, 
flap dokusunda malondialdehit düzeyini azaltırken; redükte glutatyon ve 
süperoksit dismutaz seviyelerini de arttırmıştır. Biyopsi örneklerinde ise be-
lirgin neovaskülarizasyon etkisi meydana getirdiği görülmüştür. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, CGA’nın flap yaşayabilirliği üzerine 

olumlu etkisi olduğu, bu etkiye CGA’nın antioksidan ve anjiogenezisi artırıcı 
etkisinin aracılık edebileceği düşünülmüştür.  
Proje destek no: [KUAP (T) 2012/37]. 

ANAHTAR KELİMELER: KLOROJENİK ASİT, DİYABET, FLAP YAŞAYABİLİR-
LİĞİ, ANTİOKSİDAN, ANJİOGENEZİS 
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P-186 
HSP90 İNHİBİTÖRÜ GELDANAMİSİN'İN METASTATİK POTANSİYELİ 
FARKLI HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ 
Şule Kale, Nuray Erin 
Akdeniz Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Antalya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserler ara-
sında ikinci sırada yer almaktadır. Meme kanseri genellikle lenf düğümü, 
akciğer, karaciğer ve beyne metastaz yapmaktadır. Tümör hücrelerinin me-
tastatik özellikleri farklılık göstermektedir. 
HSP90 (Heat Shock Protein 90), fizyolojik koşullarda proteinlerin stabilizas-
yonunu sağlar. Stres koşullarında HSP90’nın sentezi hızlanır ve normalin 2-
10 katına çıkabilir. Bunun nedeni, hücrelerin sağkalımını arttırmaktır. Kan-
ser hücrelerinin sağkalımında gerekli olan proteinlerin çoğu HSP90 tarafın-
dan stabilize edilir. Bu çalışmanın amacı farklı metastatik potansiyele sahip 
hücrelerde Geldanamisin'in proliferasyona etkisini görmektir. 

YÖNTEM: Çalışmada Balb/c farelerde spontan olarak gelişen meme kanseri 
hücre dizisi 4T1, bu dizinin karaciğer metastazı yapan hücre dizisi 4TLM ve 
metastatik olmayan fare meme kanseri hücre hattı 67NR üzerinde HSP90 
inhibitörü Geldanamisin’in hücre proliferasyonu üzerine etkileri incelenmiş-
tir. Hücreler 96 kuyucuklu platelere 1000-4000 hücre/kuyucuk olacak şe-
kilde %5 FBS'li besiyeri kullanılarak ekildikten 48 saat sonra %0,2 ya da 
%5 FBS’li besiyeri ile farklı dozlarda Geldanamisin tedavisi uygulanmıştır. 
Tedaviden 24-48 saat sonra hücre proliferasyonu WST (Cell Proliferation 
Reagent WST-1, Roche) ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Geldanamisin %0,2 FBS’li besiyerinde 0,1 μmol dozunda uy-
gulandığında 4TLM’de hücrelerin %69’u, 4T1’de hücrelerin %62’si 24 saat 
içinde ölürken 67NR'de sadece %17 oranında hücre ölümü gözlenmiştir. 
Ayrıca %5 FBS içeren besiyerinde 0,01 μmol Geldanamisin dozu 67NR hüc-
relerini proliferasyon açısından etkilemezken 4TLM’de %11, 4T1’de %40 
oranında proliferasyonu inhibe etmiştir. %5 FBS varlığında daha yüksek 
dozda (0,1 μmol) Geldanamisin’in etkileri ise hücreler arasında benzerlik 
göstermiştir ( 67NR’de %52, 4TLM’de %58, 4T1’de %66 azalma). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Metastatik olmayan hücre hattı 67NR’nin prolife-
rasyon açısından diğer hücre hatlarına göre Geldanamisin’e karşı daha du-

yarsız olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar metastatik hücrelerin stres anında 
(serum yoksunluğu gibi) canlılıklarını korumada HSP90’nın önemli olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca daha önceki sonuçlarımız özellikle 4TLM ‘nın çok 
hızlı prolifere olduğunu göstermektedir. Serumsuz ortamda proliferasyon 
stresi HSP90 aktivitesinin yokluğunda hücreleri ölüme götürüyor olabilir. 
Çalışmada kullanılan metastatik hücre hatlarında Geldanamisin’in hangi 
metastatik proteinleri etkilediği henüz bilinmemekle beraber bu konuda 
araştırmalarımız devam etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MEME KANSERİ, METASTAZ, HSP90 İNHİBİTÖRÜ, 
GELDANAMİSİN 
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P-187 
KARACİĞER METASTAZI OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL METASTATİK 
MEME KANSERİ FARE MODELİNDE, DOKSORUBİSİN TEDAVİSİ İLE 
FLUOKSETİN-DOKSORUBİSİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ANTİ-
NEOPLASTİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Gül Özbey, Selvinaz Dalaklıoğlu Taşatargil, Nuray Erin 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Fare metastatik meme kanseri hücre dizisi olarak bilinen 
4T1 hücrelerinin karaciğer (4TLM) metastazlarından elde edilen hücre dizi-
lerinde bir selektif serotonin gerialım inhibitörü olan fluoksetinin (1µM), in 
vitro hücre kültürü ortamında doksorubisinin antikanser etkinliğini potansi-
yalize ettiğini gözlemledik. Bu çalışmanın amacı, in vitro ortamda gözlem-
lediğimiz bu etkinin in vivo ortamda da gözlenip gözlenmediğini araştırmak-
tır. 

YÖNTEM: 4TLM hücreleri (1x10-5) 8 haftalık balb-c dişi farelerin sağ üst 
meme dokusuna enjekte edildikten 2 gün sonra 4 grup oluşturulmuştur; 
Kontrol (1X PBS, ip, 28 gün) (n=6), Fluoksetin (3mg/kg/gün, ip, 28 gün) 
(n=6), Fluoksetin (3mg/kg/gün, ip, 28 gün) - Doksorubisin (5 mg/kg 4 kez, 
ip) (n=6), Doksorubisin (5 mg/kg 4 kez, ip) (n=6). Her grup için sağkalım 
ve tümör ağırlıkları değerlendirilmiştir. Ayrıca fluoksetin ve kontrol grubun-
daki farelerin lenf nodları ve dalakları kültüre edilerek sitokin salıverilimi 
indüklenmiş (lipopolisakkarid, konkanavalin A ve 40 gray radyoterapi uygu-
lanmış 4TLM hücreleri ile) ve sonrasında TNF-α düzeylerinin belirlenmesi 
için hücre sekretomları toplanmıştır. 

BULGULAR: Deney grupları sağ kalım açısından karşılaştırıldığında fluokse-
tin-doksorubisin kombinasyonu alan grupta sağ kalımın diğer gruplardan 
daha kısa olduğu gözlenmiştir (Tablo 1). Fluoksetin ve kontrol grubundaki 
farelerin TNF-α düzeyleri karşılaştırıldığında, fluoksetin alan grubun lenf 
nodu kültürlerinde TNF-α düzeylerinin kontrol grubundan daha düşük olma-
sına karşın, dalak kültürlerinde TNF-α düzeyleri kontrol grubundan daha 
yüksek bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Fluoksetinin ve doksorubisinin tek ilaç olarak uy-
gulandığı gruplarda sağkalımın kombinasyon alan gruptan daha uzun olma-
sı, fluoksetin ve doksorubisinin in vivo olarak birlikte uygulandığında fluok-

setinin doksorubisinin toksisitesini arttırabileceğini düşündürmüştür. Fluok-
setin alan grupta kontrol grubuna göre inflamatuar bir sitokin olan TNF-α 
düzeylerinin dalak kültürlerinde daha yüksek, lenf nodu kültürlerinde daha 
düşük bulunması, fluoksetinin sistemik inflamatuar yanıtı arttırdığı, lokal 
inflamatuar yanıtı azaltabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: İN VİVO, FLUOKSETİN, DOKSORUBİSİN, 4TLM, 
SAĞKALIM 
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Karaciğer metastazı oluşturulmuş deneysel metastatik meme kan-

seri fare modelinde, grupların sağkalım açısından karşılaştırılması 

Gruplar Ortalama ± SEM değerleri 

Kontrol 25.500 ± 1.310 gün 

Fluoksetin 27.000 ± 0.4472 gün 

Fluoksetin – doksorubisin* 16.167 ± 2.701* gün 

Doksorubisin 24.833 ± 2.120 gün 

Tedavi gruplarının karşılaştırılmasında one-way ANOVA testi, post-hoc test 
olarak da Tukey-Kramer testi kullanılmıştır. Post-hoc test karşılaştırmala-
rında fluoksetin-doksorubisin grubu, diğer grupların hepsinden istatiksel 
olarak farklıdır (*p=0.0021). 
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P-188 
PHELLAVİN’İN İNSAN MEME KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNE OLAN 
APOPİTOTİK VE SİTOTOKSİK ETKİLERİ 
Ayşenur Aydoğar1, Recep Bayram1, Akçahan Gepdiremen1, Zeynep Güneş 
Özünal2 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Farmakoloji AbD 
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 
GİRİŞ VE AMAÇ: Son zamanlarda yapılan bir çok çalışmadan sonra, Phel-
lodendron bitki türlerinden elde edilen bileşikler, farklı kanser tiplerini de 
içeren çeşitli hastalıkların önlenmesinde ilgi kazanmıştır. Bu çalışmada, 
Phellodendron lavallei bitkisinden izole edilen bir flavonoid olan Phellavin’in 
in vitro koşullarda insan meme kanseri hücreleri (MCF-7) üzerindeki apop-
totik ve sitotoksik etkileri araştırılmıştır. 

YÖNTEM: MCF-7 hücreleri 20.000 hücre/kuyu olacak şekilde 96 kuyucuklu 
kültür kabına ekildi. Hücreler Phellavin’in değişik konsantrasyonları (1000 
MikroM, 100 MikroM, 10 MikroM, 1 MikroM, 0,01 MikroM, 0,001 MikroM) ve 
kontrol olarak DMSO (%0.5) ile 24, 48 ve 72 saat inkübe edildi. İnkübas-
yondan sonra MTT testi ile Phellavin’in etkili dozları belirlendi. Hücre çoğal-
masının inhibisyon mekanizması kaspaz-3 aktivite testi ve akridin-etidyum 
bromür boyaması ile test edildi. MCF-7 hücrelerine Phellavin’in IC50 dozu 
(100 MikroM), subtoksik dozu (0,01 MikroM) ve DMSO (%0.5) uygulandık-
tan sonra hücreler 24, 48 ve 72 saat inkübe edildi. İnkübasyon sürelerin-
den sonra kaspaz-3 aktivitesi tespit edildi. Ayrıca akridin-etidyum bromür 
ile boyanan apoptotik hücreler floresan mikroskobu altında gözlemlendi. 
Gruplar arası farkın saptanması için ANOVA yapılmış, anlamlılık belirlenmiş-
se post-hoc test olarak Tukey testi kullanılmıştır. 

BULGULAR:  10 MikroM Phellavin dozundan sonraki artan dozlarda 24, 48 
ve 72. saatlerde MCF-7 hücre yaşayabilirliğinde ani düşüş görülmüştür. En 
fazla apoptotik etki 0,01 MikroM konsantrasyonunun 72 saatlik uygulama-
sında tespit edilmiştir.0,01 MikroM Phellavin uygulanan MCF-7 hücrelerinde 
DMSO uygulanan gruba göre 4.4 kat daha fazla kaspaz-3 aktivitesi olduğu 
ortaya çıkmıştır. 72 saatlik 100 MikroM Phellavin uygulanan grupta ise kas-
paz-3 aktivitesi yaklaşık olarak 3,4 kat artmıştır. Akridin-etidyum bromür 
boyaması sonuçları kaspaz-3 aktivitesi testi sonuçları ile korele çıkmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ:  Phellavin'in etkisiyle meydana gelen apoptoziste, 
Phellavin'in bu etkiyi MCF-7 hücreleri üzerinde, düşük dozlarda uzun sürede 
kaspaz aktivitesinin artışı ile gerçekleştirdiği gösterilmiştir. İleride yapılacak 
moleküler ve enzimatik çalışmalar ile Phellavin'in sadece diğer kanser hücre 
tipleri üzerindeki öldürücü etkileri değil, aynı zamanda sağlıklı hücre tipleri 
üzerindeki farklı etkilerinin de aydınlatılması mümkün olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: PHELLAVİN, SİTOTOKSİK, APOPİTOTİK, MCF-7 
HÜCRE SERİSİ 
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Kaspaz 3 Düzeyleri 
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Şekil 1: Farklı Felavin konsantrasyonlarının MCF-7 hücreleri üzerindeki kas-
paz-3 seviyelerine etkisi (* için felavin konsantrasyonlarının DMSO’ya göre 
kıyaslanması p < 0,001; ** için felavin konsantrasyonlarının DMSO’ya göre 
kıyaslanması p < 0,05; # için aynı konsantrasyonlardaki (10-4 ve 10-7M) 
felavinin 24, 48 ve 72 saatlik gruplarının birbirine göre kıyaslanması p < 
0,001), (n=3).  
 

 
Şekil 2: Farklı konsantrasyonlardaki felavinin MCF-7 hücre canlılık oranları 
üzerindeki etkisi (* için en yüksek 2 konsantrasyon (10-3M, 10-4M) 24, 48 
ve 72. saatlerde p< 0,001; # için 10-5M felavin konsantrasyonu 72. saatte 
p< 0,05), (n=3). 
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P-189 
KEKİK, NANE, EKİNEZYA DROGLARININ BAZI BAKTERİLERE KARŞI 
ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
Mehtap Ünlü Söğüt1, Yüksel Kesim2, Roghayyeh Maleki Sani Maleki1, Alper 
Çiftci3, Funda Arslanoğlu4 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Samsun 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji AbD, Sam-
sun 
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Sam-
sun 

GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde değişik tıbbi bitkiler geleneksel tedavi ama-

cıyla yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada kekik (Thymus 
vulgaris), nane (Mentha piperita) ve ekinezya (Echinacea purpurea and 
flower) özütlerinin, klinik olarak önemli infeksiyon hastalıklarına neden olan 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalac-
tiae, Enterococcus faecalis, Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa 
bakterilerine karşı antibakteriyel etkinliklerinin kantitatif olarak belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Bitki özütlerinin distilasyonu clevinger apareyinden (su buharı 

distilasyonu) damıtılma ile gerçekleştirilmiştir. Damıtılan sıvıların ilk 10 
ml’si kullanılmıştır. Bitki özütlerinin antibakteriyel etkisi Minimum İnhibitör 
Konsantrasyon (MİK) yöntemi ile incelenmiştir. Steril U-tabanlı mikroplak-
lardaki Mueller Hinton Broth besiyeri içerisinde, test edilecek bakteri türle-
rinin besiyerindeki 18-24 saatlik kültürlerinden, 107 kob/ml yoğunluğunda-
ki süspansiyonları hazırlanmıştır. Hazırlanan inokulum, içerisinde bitki özüt-
leri bulunan kuyucuklara eşit miktarda aktarılmıştır. Test için her bitki özü-
tü ve mikroorganizma türü için pozitif (bitki özütü eklenmemiş) ve negatif 
(bakteri inokulumu eklenmemiş) kontroller oluşturulmuştur. Tüm plaklar 
37ºC’de 24 saat inkube edilerek; bakteriyel üremeyi tamamen inhibe eden 
ve çıplak gözle belirlenebilen en düşük bitki özütü konsantrasyonu, MİK de-
ğeri olarak hesaplanmıştır. Denemeler 2 kez tekrarlanmıştır. 

BULGULAR: Kekik, ekinezya yaprak ve çiçek özütlerinin S.aureus, 
S.agalactiae, S.dysgalactiae, E.faecalis, E.coli ve P.aeruginosa’ ya karşı MİK 

değerleri sırasıyla 0.4, 0.4, 0.4, 0.2, 0.4 ve 25 mg/ml (kekik); >40, >40, 
2, 2, >40 ve >40 mg/ml (ekinezya yaprak); 3.75, >75, 1.8, 3.75, 3.75 ve 
>75 mg/ml (ekinezya çiçek) olarak hesaplanmıştır. Nane için inhibisyon 
görülmemiş ve MİK değeri >200 mg/ml olarak değerlendirilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Antibakteriyel etki açısından kekik E.faecalis’e 
karşı en düşük MİK değeri ile en etkili, S.aureus, S.agalactiae, 
S.dysgalactiae, E.coli’ye karşı aynı konsantrasyonda etkili, en az 
P.aeruginosa’ya karşı etkili olduğu belirlenmiş olup, incelenen bitkiler içeri-
sinde kekiğin bu bakteriler üzerinde en güçlü antibakteriyel etkiye sahip 
olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak halk arasında sık olarak kullanılan bu 
bitkilerin antibakteriyel etkinlikleri belirlenmiş ve klinik tedaviye destek ola-
rak ya da koruyucu olarak kullanımının önerilebileceği kanısına varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: KEKİK, NANE, EKİNEZYA, MİK, ANTİBAKTERİYEL 
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P-190 
KERSETİN VE APİGENİN’İN A549 KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİ-
ĞER KANSER HÜCRELERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİSİNİN DEĞER-
LENDİRİLMESİ 
Ayşe Kübra Karaboğa, Eren Demirpolat, Mükerrem Betül Yerer Aycan 
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Farmakoloji AbD Kayseri 

GİRİŞ VE AMAÇ: Flavonoidler, olumlu etkileri çoğunlukla in vitro çalışma-
larla ortaya konulmuş olan, sağlık açısından çeşitli ve farklı faydalı etkilere 
sahip pek çok bitkide bulunan bileşiklerdir. Bu çalışmanın amacı flavonoid 
olan apigenin ve kersetinin A549 küçük hücreli olmayan insan akciğer epitel 
kanser hücresindeki sitotoksisitesini araştırmaktır. 

YÖNTEM: A549 hücrelerinin Xcelligence gerçek zamanlı hücre analizi ciha-
zında büyüme profilleri çıkarılmıştır. A549 hücreleri (25000 hücre/kuyu) 4 
ayrı konsantrasyonda (25 mM, 50 mM, 100 mM, 200 mM) hazırlanan 
apigenin ve kersetin ile 24 saat muamele edilmiştir. Hücre canlılığı MTT (3-
4,5-dimethylthiazolyl-2-2,5-dipenthlytetrazolium bromide) yöntemi ile öl-
çülmüştür. Kontrole göre hücre yüzde canlılığı hesaplanarak, apigenin ile 
kersetinin etkisi değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Deney sonuçlarına göre apigenin ve kersetin’in A549 hücreleri 
üzerinde doza bağımlı canlılığı azaltıcı etkisi % canlılık olarak hesaplanmış-
tır. Apigenin’in 200 mM düzeyinde hücre canlılığı %58, kersetin’in 200 mM 
düzeyinde hücre canlılığı %70 olarak gözlenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Apigenin ve kersetinin A549 hücreleri üzerinde 
doza bağımlı canlılığı azaltıcı etkisi ilk defa gösterilmiştir. Buna bağlı olarak 
akciğer kanser tedavisinde faydalı olabileceği düşünülmüştür. Apigenin ve 
kersetin'in sitotoksisite mekanizmasının aydınlatılması ileri dönem çalışma-
larda planlanmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: A549, APİGENİN, KESRETİN, MTT, XCELLIGENCE 
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P-191 
IL1β İLE MPGES-1 ENZİMİ İNDÜKLENMİŞ A549 HÜCRELERİNDE 6-
GİNGEROL VE 6- SHOGAOL’ÜN CANLILIĞA ETKİSİ 
Eren Demirpolat, Ayşe Kübra Karaboğa, Mükerrem Betül Yerer Aycan 
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Farmakoloji AbD Kayseri 

GİRİŞ VE AMAÇ: Prostaglandinler biyoaktif moleküllerdir ve enflamasyon-
dan kansere kadar pek çok patolojide rol oynamaktadırlar. COX-2 ekspres-
yon düzeyleri normal hücrelerle kıyaslandığında kanserleşmiş hücrelerde 
artış göstermekle beraber, COX-2 inhibitörü kullanımının kanserde profilak-
tik olduğu bilinmektedir. Bu artışın ise, prostaglandin E2 (PGE2) aracılığıyla 
yönetildiği düşünülmektedir. Dolayısıyla kardiyovasküler yan etkileri sebe-
biyle kullanımı kısıtlanan COX-2 inhibitörlerine, mikrozomal prostaglandin E 
sentaz 1 (mPGES-1) inhibitörleri veya PGE2 reseptör antagonistleri alterna-
tif olabilir. mPGES-1 inhibitörlerinin antienflamatuar, antihipertansif, anti-
kanserojen ve analjezik etkileri olabileceği düşünülürken, gelecekte yeni bir 
ilaç grubu olacağı öngörülmektedir. Prostaglandinlere yapıca benzerliği ile 
beraber antienflamatuar etkileri iyi bilinen ve Zingiber officinalis bitkisinde 
bulunan 6-gingerol ile 6-shogaol potansiyel mPGES-1 inhibitörleridir. Bu 
çalışmada A549 küçük hücreli olmayan insan akciğer epitel kanseri hücrele-
rinde ilgili moleküllerin antikanserojen etkileri araştırılmaktadır. 

YÖNTEM: 6-gingerol ve 6-shogaol (25,50,100,200 μM)’ ün hücre canlılığı 
üzerindeki etkileri, IL1β (1ng/ml) ile mPGES-1 enzimi indüklenmiş A549 
hücrelerinde Xcelligence gerçek zamanlı hücre analizi (GZHA) cihazı ve me-
til tetrazolyum bromür (MTT) testi ile gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerde 
mPGES-1 inhibitörü olduğu bilinen kurkumin pozitif kontrol olarak seçilmiş-
tir 

BULGULAR: GZHA sonucunda IL1β ile muamele olan hücrelerin proliferas-
yon hızının ve 24 saatlik hücre endekslerinin IL1β’ ya maruz kalmamış hüc-
relere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Farklı zamanlarda ve hücre 
sayılarında yapılan deney sonuçlarına göre 6-shogaolun 100 μM düzeyinde 
hücre endeksini %94 (A549) ve %92 (IL1β A549); 200 μM düzeyinde %92 
(A549) ve %97 (IL1β A549) azalttığı gözlenmiştir. MTT sonuçlarına göre 6-
shogaol için Sigma plot ile hesaplanan 24 sa IC50 değeri 62 μM (A549) ve 
63 μM (IL1β A549)’ dır. 6-shogaol, kurkumine benzer derecede inhibisyon 

göstermiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: 6-Shogaol, MTT ve GZHA deneylerinde birbirine 
paralel olarak canlılıkta belirgin derecede inhibisyon göstermiştir. İlgili mo-
lekülün bu etkisinin hangi mekanizmalarla oluştuğu araştırmaya değerdir.  
Bu çalışma Erciyes Üniversitesi BAP birimi tarafından TDK-2013-4297 ko-
duyla doktora tez projesi olarak desteklenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: 6-SHOGAOL, 6-GİNGEROL, KURKUMİN, MPGES-1, 
A549 
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P-192 
TÜRKİYE’DEKİ FARMAKOLOJİK MADDE İÇEREN TIBBİ CİHAZLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
İrfan Kayabaşı1, Nuray Bağcı1, Nedim Durmuş2, Fatih Tan1, Talip Uzun1, 
Saim Kerman1 
1Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tıbbi cihazlar insanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonu-
nu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağla-
mayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından destekle-
nebilen ürünler olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi cihazlar cerrahi eldivenden 
in vitro implatlara, kompleks tomografi cihazlarından stentlere kadar geniş 
bir alanı kapsamaktadır. Klinik teşhislerin büyük bir kısmının tıbbi cihazlar 
yardımıyla hızlı ve etkin yapıldığı sonrasında farmakolojik tedaviye geçildiği 
düşünülürse her iki alanın ne kadar iç içe geçtiği daha iyi anlaşılır. 

YÖNTEM: Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yıllık 
2000 civarında tıbbi cihazlarla ilgili olumsuz olay başvurusu yapılmaktadır. 
Bunların önemli bir kısmı kemoterapötiklerin in vitro salınımı için kullanılan-
lar oluşturmaktadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tıbbi cihazları daha 
sıkı denetim ve gözetim altında tutmak için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulu-
sal Bilgi Bankası’nı (TİTUBB) kurmuş ve tüm ürünler kayıt altına alınmıştır. 
Çalışmada TİTUBB kayıtları esas alınmıştır. 

BULGULAR: Türkiye yıllık 1,7 milyar dolar medikal cihaz ithalatıyla kemo-
terapötiklerin ithalatının yanında azımsanmayacak düzeydedir. Dünyada 
ilaç sektörünün hacmi 1 trilyon dolar iken tıbbi cihaz sektörünün de 350 
milyar dolar civarında olduğu görülmektedir. İlaç sektöründe olduğu gibi 
tıbbi cihaz sektöründe de ihracatın ithalatı karşılama oranı çok düşük kal-
maktadır. Türkiye’de şu an itibariyle 3602 tıbbi cihaz firması faaliyet gös-
termektedir. Toplam firma sayısı içerisinde imalatçı firma sayısı 1333 tür. 
Türkiye pazarında bulunan toplam tıbbi cihaz kategorisinde sayılan ürün 
sayısı 2994595 tir. Sağlık Bakanlığı tarafından bu güne kadar 3000 civarın-
da ürünün denetimi yapılmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Ülkemizde tıbbi cihaz ihtiyacı ilaçlarla birlikte sü-
rekli değişim ve gelişim göstermektedir. Aynı zamanda ilaç piyasasında ol-

duğu gibi tıbbi cihaz piyasası da sosyal güvenlik kurumu üzerinde büyük bir 
yük oluşturmaktadır. 2012 verilerine göre toplam ihracat 156 milyon, itha-
latı ise 1. 6 milyar dolardır. İlaçlarda olduğu gibi tıbbi cihazlar için de AR-GE 
çalışmalarına önem verilmeli ve şirket-üniversite birliktelikleri sağlanmalı-
dır. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOLOJİK MADDE İÇEREN TIBBİ CİHAZLAR 
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P-193 
HASTANE ECZANESİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMINA SAĞLIK BA-
KANLIĞI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME ESASLARININ ETKİSİ 
Celalettin Semih Kunak1, Mürüvvet Songut Kunak2 
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD 
2Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

GİRİŞ VE AMAÇ: Türkiye’de ilaç harcamalarının her geçen gün artış kay-
dettiği görülmektedir. SGK’nın gerek yıllık ilaç harcamasının, gerekse tedavi 
giderlerinin 2008- 2012 yılları arasında devamlı artış gösterdiği izlenmekte-
dir. Sınırlı kaynak kullanımında adalet ilkesi gereğince bu kaynağın akılcı bir 
biçimde paylaştırılmasının gerekli olduğu açıktır.  
DSÖ, 2002 yılında ilaçların akılcı kullanımını teşvik etmek amacıyla yayım-
ladığı raporunda akılcı olmayan ilaç kullanımının önlenmesine yönelik etraflı 
başlıkları ortaya koymuştur. Bu bağlamda ilaçların daha akılcı kullanımlarını 
teşvik etmeye yönelik “12 temel girişim”den söz edilmiştir. 
1. İlaç politikalarını düzenlemek için yetkilendirilmiş multi-disipliner ulusal 
bir yapılanma, 
2. Klinik rehberlerden yaralanma, 
3. İlk seçenek tedavileri esas alan temel ilaç listesi oluşturma, 
4. Bölgelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi komiteleri kurma, 
5. Probleme dayalı akılcı ilaç kullanımı eğitimini mezuniyet-öncesi dönemde 
vermeyi sağlama, 
6. Hizmet-içi sürekli tıp eğitimleri düzenleme, 
7. Kurumsal çerçevede gözetim, denetim ve geri bildirim sistemlerini geliş-
tirme, 
8. İlaçlar hakkında bağımsız bilgi kaynaklarını kullanma, 
9. İlaçlar ve tedavi hakkında halk eğitimi yapmak, 
10. Etik olmayan mali teşviklerden kaçınma, 
11. Uygun ve zorunlu düzenlemeleri hayata geçirme, 
12. İlaç tedariki 

YÖNTEM: Bu çalışmamızda 110 yataklı Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi’nin 2011 ve 2012 yıllarındaki faaliyeti incelenmiştir. 

BULGULAR: Türkiye'de sağlık harcamalarının karşılanmasında çok yüksek 
bir paya sahip olan SGK'nın 2008- 2012 yılları arasındaki ilaç giderleri ve 

devlet hastanesi tedavi giderleri tabloda sunulmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hastane eczanelerinde kullanılan ilaçların teminin-
de akılcı ilaç kullanım esaslarına uyulması önem taşımaktadır. Sağlık per-
soneline hastane döner sermayesinden ek ödeme yapılmasını düzenleyen 
Sağlık Bakanlığı’nın 2006 tarihli yönetmeliği, döner sermaye ödemelerinde 
hastanenin karlılığını, verimliliğini, etkinliğini değil, cirosunun yüksekliğini, 
personele dağıtılacak miktarın belirlenmesine esas almaktadır. Bu durumda 
daha çok ilaç tüketmek ve daha pahalı ilaç tercihi adeta teşvik edilmekte-
dir. 
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Sonuç olarak gerek DSÖ’nün önerileri, gerek akılcı ilaç kullanımının gerek-

leri ve gerekse de ülke ekonomisinin şartları ile uyumlu olmadığı düşünülen 
bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesinin SGK’nın ilaç ve tedavi gider-
lerinin kontrolüne katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ, HASTANE ECZANESİ, DÖNER SER-
MAYE 
 
SGK İlaç ve Tedavi Giderleri 

YIL 
İLAÇ GİDERLERİ 

(milyar lira) 

DEVLET HASTANELERİ 
TEDAVİ GİDERLERİ 

(milyar lira) 

2008 10.717 7.325 

2009 13.161 7.875 

2010 13.547 9.584 

2011 14.144 11.255 

2012 14.300 16.746 

Kaynak:SGK verileri 
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Anahtar Kelime Dizini 
(Anahtar kelime dizini yazarların kendi bildirileri için uygun 
gördükleri anahtar kelimelerden oluşturulmuştur) 

A549, 355, 386, 387 

AAV6 ARACILI GEN TRANSFERİ, 
340 

ABCB1, 124, 125, 190 

ABSANS EPİLEPSİ, 323, 335 

ACH, 178 

AÇIK ALAN TESTİ, 318 

ADİPONEKTİN, 306 

ADİPOSİT, 297 

ADJUVANT ARTRİT, 342 

-2 ADRENERJİK RESEPTÖR AGO-

NİSTİ, 310 

-ADRENOSEPTÖRLER, 84 

ADMA, 98, 287, 289, 292, 294, 
296 

ADVERS ETKİLER, 221, 233 

AGMATİN, 327 

AGOMELATİN, 141, 281 

AĞRI, 137, 138, 362 

AİLE HEKİMİ, 108, 204, 206, 207 

AKCİĞER, 355, 386 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI, 108, 198, 
200, 204, 205, 206, 207, 224, 232, 
235, 267, 268, 270, 389, 390 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI MODEL-
LEMESİ, 232 

AKROLEİN, 134 

AKSİYON POTANSİYELİ, 362, 364 

ALFA AMANİTİN, 245, 247 

ALFA-ADRENERJİK RESEPTÖR AN-
TAGONİST, 290 

ALFA-SİNÜKLEİN, 339, 340 

ALKALEN FOSFATAZ, 211 

ALKOL, 117 

ALKOL YOKSUNLUĞU, 117 

ALLODİNİ, 362, 363 

ALTYAPI AĞI, 222, 223 

ALZHEİMER HASTALIĞI, 189, 346, 
351 

AM-1241, 133 

AM-251, 326, 336, 337 

AMANITA PHALLOIDES, 255 

AMANITA VERNA, 255 

AMANİTİN, 255 

AMFETAMİN, 243 

AMİGDALA, 328, 329 

AMİNO ASİT, 344 

4-AMİNOPİRİDİN (4-AP), 282, 283 

AMİTRİPTİLİN, 334 

AMLODİPİN, 289 

ANALJEZİ, 343, 350 

ANALJEZİKLER, 108 

ANJİYOGENEZ, 366, 379 

ANJİYOTENSİN (1-7), 342 

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ 
ENZİM İNHİBİTÖRLERİ, 353 

ANKET, 198, 200, 224 

ANKSİYETE, 210, 321 

ANTİBAKTERİYEL, 385 

ANTİBİYOTİK, 109, 202, 203, 219 

ANTİBİYOTİKLER, 204 

ANTİDEPRESAN, 4, 86, 237, 330 

ANTİDEPRESAN AKTİVİTE, 4, 86 

ANTİEPİLEPTİK, 113, 147, 227, 
240 

ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR, 227 

ANTİEPİLEPTİKLER, 257 

ANTİHİPERALJEZİK, 329, 376 

ANTİHİPERGLİSEMİK AKTİVİTE, 
354 

AM-251, 336 

ANTİOKSİDAN, 162, 174, 177, 
178, 288, 368, 379 

ANTİOKSİDAN ETKİ, 162, 177, 178 

ANTİPSİKOTİK, 237, 279, 341 

ANTİPSİKOTİKLER, 279 

ANTİUTEROTONİK AKTİVİTE, 356 

API-1, 367 

APİGENİN, 386 

APOPİTOTİK, 383 

APOPTOZİS, 275, 366 
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ARGİNİN, 310 

ARJİNİN VASOPRESSİN, 277 

AROMATAZ, 147, 351 

ARTERİYAL BASINÇ, 342 

ASETİLKOLİN, 133 

ASETOMİNOFEN, 254 

ASPİRİN, 288, 358 

ASTIM, 167 

AT2 RESEPTÖR, 98, 304 

ATOMOKSETİN, 334 

ATORVASTATİN, 242, 299, 313 

ATRİYUM, 282, 283 

AYÇİÇEK YAĞI, 183 

AZATİOPRİN, 239 

BAĞIMLILIK, 259, 320, 327 

BAKIR(1) ŞELATÖRÜ, 164 

BARSAK İSKEMİ/REPERFÜZYON 
HASARI, 133 

BASINÇ MİYOGRAFI, 308 

BAY 61-3606, 119, 293 

BAZAL ENOS AKTİVASYONU, 165 

BEHÇET HASTALIĞI, 130, 193 

BELLEK, 321, 338, 341 

BESLENME DESTEĞİ, 110 

BETA AMANİTİN, 247 

BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER, 
347 

BİLİŞSEL FONKSİYONLAR, 324 

BİTKİSEL ÜRÜN, 110, 221 

BİYOLUMİNESANS, 195 

BNCT, 275 

BOR, 354 

BSO, 301 

BUN, 144, 156 

BUPRENORFİN/NALOKSAN, 259 

C3A HUMAN HEPATOCYTE CELL LI-
NE, 247, 248, 251 

C57BL/6, 346 

C6, 370, 372, 373 

CB1 RESEPTÖRÜ, 336 

CDP-KOLİN, 328, 329 

CEA, 329 

CERRAHİ, 218, 219 

CGMP, 277, 278 

CGP42112A, 304 

CIVA, 121 

CİLT, 357, 378 

COENZYME Q10, 144, 368 

COQ10, 144, 368 

COX-2, 132, 350, 366, 387 

CURCUMİN, 114 

CYP 1A2, 233 

CYP2C19, 22, 128, 129, 130, 192 

CYP2C19*17, 128, 130 

CYP2C9, 22, 185, 193 

ÇALIŞMA DAVRANIŞLARI, 266 

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ, 104 

ÇÖZÜCÜ, 183 

ÇÖZÜNÜR GUANİLAT SİKLAZ, 278 

D VİTAMİNİ, 211 

DATURA STROMONIUM, 250 

DAVRANIŞ, 200, 224 

DEA/NO, 278 

DEĞER, 273 

DEHİDROEPİANDROSTERON, 312 

DENEYSEL DİYABET, 354 

DEPRESYON, 125, 190, 215, 258, 
330 

DERİ TOKSİSİTESİ, 245 

DERİDEN EMİLİM, 245 

DETRUSOR, 148, 169, 170 

DİHİDROKAİNİK ASİT, 347 

DİKEN-DALGA DEŞARJ, 335 

DİLTİAZEM, 298 

DİPİRON, 336 

DİYABET, 110, 146, 148, 284, 285, 
353, 376, 379 

DİYABETES MELLİTUS, 110, 171, 
172 

DİYABETİK RETİNOPATİ, 175, 365 

DMSO, 112, 183, 286, 289, 299, 
313, 383, 384 

DNA KORUYUCU ETKİ, 369 

DNFB, 167 

DOĞUMSAL ANOMALİ, 237, 238, 
239, 240, 241, 242 

DOKSİSİKLİN, 310 

DOKSORUBİSİN, 99, 360, 381 

DOKU HASARI, 368 

DOPAMİN, 116, 343 
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DOZ, 109, 185, 284, 311 

DÖNER SERMAYE, 389, 390 

DTK, 119, 293 

DUP-697, 132, 366 

DUYARLILIK, 124, 360 

DÜZ KAS, 105, 148, 163, 277, 
278, 281, 356 

E7080,KOLOREKTAL KANSER, 132 

E-BÜLTEN, 249 

ECZACININ ROLÜ, 235 

EEG, 35, 36, 40, 112, 325, 335 

EKİNEZYA, 385 

EKOKARDİYOGRAFİ, 291, 311 

EKSTRASELÜLER MATRİKS, 357 

ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI, 151, 
152, 158, 159, 160 

ENDOKANNABİNOİD, 138, 326, 
337 

ENDOTEL, 4, 85, 121, 145, 172, 
284, 285, 303, 308, 310, 313, 316, 
342 

ENDOTEL BAĞIMLI HİPERPOLARİ-
ZAN FAKTÖR, 172 

ENDOTEL DİSFONKSİYONU, 4, 85, 
120, 121, 285 

ENDOTEL FONKSİYONU, 316 

ENDOTELİN-1, 277 

ENDOTOKSİN, 103 

ENFLAMASYON, 119, 183, 293 

eNOS, 2, 28, 29, 31, 85, 101, 120, 
121, 122, 135, 145, 158, 161, 165, 

284, 285, 287, 289, 294, 296, 316 

eNOS AKTİVASYONU, 120, 135 

ENZİM İMMUNOASSAY, 243 

ENZİM İNDÜKSİYONU, 233 

EPİLEPSİ, 113, 147, 240, 257, 262 

EPİZODİK BELLEK, 346 

EPOKSİJENAZLAR, 158 

EPOKSİTLER, 160 

EREKTİL DİSFONKSİYON, 135, 
152, 153, 161, 165 

ERGOTAMİN, 242 

ERGOTİYONEİN, 121 

ESSİTALOPRAM, 321 

17--ESTRADİOL, 356 

ETANERSEPT, 322 

ETİL ALKOL, 254 

ETİL PİRÜVAT, 162 

ETKİLEŞME, 196, 230 

ETKİN MADDE, 208 

ETKİNLİK, 190, 215, 216 

FAAH, 47, 48, 137, 138, 337 

FAKTÖR VII, 185 

FALLOTOKSİN, 255 

FARE, 105, 164, 167, 335, 338, 
362, 381 

FARMAKOGENETİK, 126, 127, 128, 
185, 192 

FARMAKOKİNETİK ETKİLEŞİMLER, 
233 

FARMAKOLOJİ, 266, 268, 271 

FARMAKOLOJİ DERS BAŞARISI, 
266 

FARMAKOLOJİ EĞİTİMİ, 268 

FARMAKOLOJİK MADDE İÇEREN 
TIBBİ CİHAZLAR, 388 

FARMAKOLOJİK ÖNKOŞULLAMA, 
300 

FDA, 10, 13, 67, 70, 71, 107, 242, 
252 

FENİTOİN, 227, 257 

FENOBARBİTAL, 227 

FENOFİBRAT, 243 

FENOTİP, 128, 130, 193 

FETAL VALPROAT SENDROMU, 262 

FETOTOKSİSİTE, 240 

FİNASTERİD, 320 
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