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DEĞERLİ KATILIMCILAR, 

Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen XXIII. Ulusal 
Farmakoloji Kongresi 7-10 Eylül 2015 tarihlerinde Hacettepe 
Üniversitesi Kongre Merkezi, Ankara’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 
yedincisi ile Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu’muzun organize ettiği 
Klinik Toksikoloji sempozyumunun altıncısı yapılacaktır. 

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. E. Pelin Kelicen Uğur başta olmak 
üzere, bilimsel kurula, kongrenin bilimsel ve sosyal içeriğini 
oluşturmak için göstermiş oldukları gayret için çok teşekkür 
ederim. 

XXIII. 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


 viii 



 ix 

Kongre Programı 

7 Eylül 2015 Pazartesi 

17:00-17:30 Kongre Açılışı* 

17:30-18:30 Açılış Konferansı 
S. Hakan Orer, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi  

18:30 Açılış Kokteyli 

*Kongre açılışı Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müze’sinde 
(http://www.erimtanmuseum.org) gerçekleştirilecektir. 
Adres: Kale Mahallesi, Gözcü Sokak No:10, 06240, Altındağ, Ankara 
 

 

 

8 Eylül 2015 Salı 

 Salon A Salon B 
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Konferans1: Bias Agonizma ve 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  

09:30-
11:00 

Panel1: Büyüme Hormon 
Reseptörleri 
Büyüme Hormon 
Reseptörlerinin G Protein 
Kenetli Reseptörler ile 
Transaktivasyonu 
Hakan Gürdal, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Büyüme Hormon 
Reseptörlerinin Bloke 
Edilmesinin Kanser Tedavisinde 
Klinik Önemi 
Hakan Akbulut, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Panel2: Senesens, Otofaji ve 
Apoptosis 
Senesens ve Kanser: Rock'un Rolü 
Var mı? 
Mustafa Ark, Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 

Otofaji ve Kanser 
Devrim Gözüaçık, Sabancı 
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri F. 

Apoptoz ve Kanser İlişkisi 
Engin Ulukaya, Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

11:00-
11:30 

Kahve Arası 

http://www.erimtanmuseum.org/
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Patogenezinde Ortak Etiyolojik 
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Salon D 
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17:30-
18:30 

 İş Toplantısı: Farmakoloji Alanında 
TÜBİTAK'a Sunulan Proje Başvuruları 
Nasıl Olumlu Sonuçlanır? 
H. Ongun Onaran, A. Tanju 
Özçelikay ve  Bahar Tunçtan 
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Dünden Günümüze Madde 
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Konferans3: Using Mouse 
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İmmünofarmakoloji 
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Fakültesi 
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Akademisi  

12:30-
13:30 

Öğle Arası ve Poster Sunumları (P-087/P-172) 
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14:30 

Konferans4: The Development 
of the Neural Map of Space in 
the Hippocampal Formation 
Francesca Cacucci 
Institute of Behavioural 
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14:30-
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Panel7: Deneysel Araştırma 
Etiği 
Hayvan Deneylerinde Etik 
Kurulların Önemi ve Çalışma 
Prensipleri 
Fatma Alev Akdoğan Kaymaz, 
İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi 

Hayvan Deneylerinin Tarihçesi 
ve Hayvan Deneyleri Etiği 
Altan Armutak, İstanbul 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Hayvan Deneylerinde 
Farmakolojik Prensipler 
Alper Okyar, İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Panel8: Farmakogenetik 
Uygulamalar 
Farmakogenetikte Fenotipleme 
Uygulamaları 
Ümit Yaşar, Hacettepe Üniversitesi 
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P-Glikoprotein Farmakogenetiği 
Canan Uluoğlu, Gazi Üniversitesi Tıp 
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18:00 Kongre Kapanışı   

19:30 Gala Yemeği*  

*Gala yemeği biletlerinizi ücreti karşılığında kongre kayıt masasından temin 
edebilirsiniz. 

Adres: Türkiye Barolar Birliği, Litai Konukevi (http://www.litaihotel.com), 
İlhami Soysal Sk. No:3 06520, Balgat, Ankara 

 

http://www.litaihotel.com/
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Ne durumdayız? 
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Sonuçlarının sunumu, Fırsatlar 
ve Zorluklar (GZFT analizi) 
Canan Uluoğlu, Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
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YL Eğitim Programı Deneyimi 
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Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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Lisansüstü Eğitim Sempozyumu 
Sonuçları 
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11:30 

Kahve Arası 
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KTÇG Konferansı: İşyeri Madde 
Kullanımı ve Testi 
Serap Annette Akgür, Ege 
Üniversitesi Madde Bağımlılığı, 
Toksikoloji ve İlaç Bilimleri 
Enstitüsü 

KFÇG Çalıştayı: 
Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans ve 
Doktora Programı 

12:30-
13:30 

Öğle Arası  
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European Network of 
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Türk Farmakoloji Derneği 23. Ulusal Farmako-
loji Kongresi  

Konferans 
[08.09.2015, SALON A, 08:30-09:30] 

Bias Agonizma ve β-Adrenerjik Reseptörlerde Gi, Gs, 

Arrestin Seçiciliği 
H. Ongun Onaran 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Bias agonizma, özellikle G proteinlerine kenetli reseptörlerde (GPCR), re-
septörün birden fazla transduser proteini ile etkileşebildiği durumlarda or-
taya çıkabilen bir farmakolojik olgudur. Bu olgunun temelinde, ortosterik 
ligandların reseptöre bağlanmasıyla oluşturduğu değişikliklerin transduser 
proteinler tarafından farklı şekillerde algılanabileceği, böylece uyarılacak 
yolakların ligandın niteliğine bağlı olarak değişebileceği, yani bir ligandın 
aynı reseptörde farklı transduserler için farklı efikasilere sahip olabileceği 
gerçeği yatmaktadır. Son yıllarda bu olgu, anlaşılabilir nedenlerle GPCR 
farmakolojisinde yeni bir renk olarak görülerek yoğun bir biçimde araştırıl-
maktadır. Ancak, “mutlak olmayan” bias-agonizmanın deneysel olarak teş-
his edilmesiyle ve bias’ın ölçülebilmesiyle ilgili kuramsal ve deneysel sorun-
lar henüz çözülebilmiş değildir. Burada sunlan çalışmada 1) literatürde yay-
gın olarak kullanılan bias-ölçüm yöntemlerine ek olarak dört farklı yöntem 
önerilmiş, 2) tüm bu yöntemlerin özellikleri in-silico olarak incelenmiş, ve 
3) bu yöntemler, Gs, Gi proteinleri ve arrestinlere kenetlenebilen 2-

adrenoseptör sisteminde deneysel olarak sınanmıştır. Bu çalışmalarda re-
septör-G proteini ya da reseptör arestin kenetlenmesi BRET ilkesine dayalı 
yöntemlerle doğrudan ölçülmüş, G proteini ya da arestin aktivasyonunun 
sonuçları ise G proteini üzerinde nükleotid-değişimi, adenilat siklaz aktivas-
yonu, cAMP oluşumu, ERK fosforilasyonu gibi distal noktalarda değerlendi-
rilmiştir. Sinyal yolaklarının çeşitli düzeylerde değerlendirildiği bu çalışma-
larda, yaygın olarak kullanılan yöntemlerin bias-agonizmanın ilke olarak 
mümkün olmadığı durumlarda bile “bias” teşhis edilebildiği belgelenmiş ve 
bu sonuçlar hem metodolojik, hem deneysel, hem de kuramsal açıdan ay-
rıntılarıyla tartışılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada test edilen 40 adet 2-AR li-

gandının fonksiyonel seçicilik gösterebilmelerine, literatürde bir kısmının 
bias-agonist olarak teşhis edilmiş olmasına rağmen gerçek bias gösterme-
dikleri sonucuna varılmıştır. 

 

Bu çalışmalar kısmen TÜBİTAK 113S909 numaralı proje tarafından destek-
lenmiştir. 
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Panel: Büyüme Hormon Reseptörleri 
[08.09.2015, SALON A, 09:30-11:00] 

Büyüme Hormon Reseptörlerinin G Protein Kenetli 

Reseptörler ile Transaktivasyonu 
Hakan Gürdal 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Epidermal büyüme faktörü (EGF) ve reseptörü (EGFR) birçok önemli hücre 
fonksiyonunda rol oynamaktadır.  Özellikle EGFR’nin uyarılması sonucunda 
aktive olan transkripsiyon faktörleri hücre proliferasyonunda artışa ve hi-
pertofiye neden olmaktadır. Bu etki genellikle uzun süreli (kronik) EGFR 
aktivitesi ile oluşmaktadır. Fakat son zamanlarda bu reseptörlerin uyarıl-
ması ile görülen anlık (akut) etkiler de önem kazanmıştır.  EGFR endojen 
salınan büyüme hormon ligandları ile uyarılır. Fakat son zamanda yapılan 
çalışmalar EGFR’nin dolaylı olarak α-,β-adrenerjik  (AR), 5-HT, anjiyotensin 
ve bradikinin reseptörleri gibi, G-protein kenetli reseptörler (GPCR) aracılığı 
ile de uyarılabildiğini göstermiştir. Bu tür EGFR uyarımları transaktivasyon 
olarak tanımlanmıştır. 

Çalışmalarımız α1-adrenoseptörler (α1-AR) ve -adrenoseptörler (-AR) 

aracılı EGFR transaktivasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. Katekolaminlerin 
uyarısı ile bu reseptörlerin EGFR’yi aktive edebilmesinin birçok farklı fizyol-
jik ve fizyopatolojik sonuçları olacağı açıktır. Özellikle kronik EGFR aktivitesi 
ile oluşabilecek, örneğin kardiyovasküler hipertrofi, kanser gelişimi gibi pa-
tolojilerin altında söz konusu olan adrenoseptörlerin rolünü aydınlatmak 
oldukça önemlidir. 

Önceki çalışmalarımızda α1-AR aracılı EGFR tarnsaktivasyon mekanizmasını 
aydınlatmaya yöneldik ve α1-AR aracılı EGFR transaktivasyonunun meka-
nizmasını sıçan aorta düz kası, A7R5 düz kas ve Chinese Hamster Ovary 
(CHO) hücrelerinde araştırdık. 

Damar düz kasında, A7R5 hücrelerinde ve ayrı ayrı  α1a,b,d-AR alt tiplerini 
içiren CHO hücrelerinde adrenerjik agonistlerin EGFR transaktivasyonuna 
neden olduğunu saptadık. Transaktivasyonun ileri sürülen en önemli meka-
nizmalarından biri GPCR’ların uyarımı ile artan matriks metalloproteinaz 
(MMP) aktivitesi ve buna bağlı olarak endojen salınımı artan büyüme faktör 
ligandlarının (proteinlere bağlı EGF) EGFR’yi uyarmasıdır. Bu yolağı engel-
lemek amacı ile MMP inhibitörü (hücre dışı ortama EGFR ligandı salınımının 
engellenmesi) veya EGFR reseptör antikoru setuksimab (EGFR’ye hücre dışı 

ligand bağlanmasının engellenmesi) kullanmamıza rağmen α1-AR aracılı 
EGFR transaktivasyonunun engellenmediği gözlemlendi. Ayrıca hücre dışı 
EGF ligandlarının bağlanamadığı eritropoetin (EPO) reseptör parçası ve hüc-
re içi EGFR parçasından oluşan (EPOR)/EGFR kimerik reseptörünün de α1-
AR aracılığı ile transaktive olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar EGFR transak-
tivasyonunun önceden ileri sürüldüğü gibi hücre dışından olmadığını ve ak-
sine hücre içinden bu sinyalin gerçekleştiğini göstermektedir.  

α1-AR uyarıldığında kalsiyum kalmodulin kinaz II, PI3-kinaz, Src proteinle-
rinin aktive olduğu ve Ca2+ kalmodulin inhibitörü (W7), Ca2+ kalmodulin 
kinaz II inhibitörü (KN93), Src inhibitörü (PP2), PI3-kinaz inhibitörü 
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(LY294002) veya EGFR kinaz inhibitörü (AG1478) ile α1-AR aracılı EGFR 

transaktivasyonunun engellenebildiği tespit edilmiştir. W7 aynı zamanda 
α1-AR aracılı Src ve PI3-kinaz aktivasyonunu da inhibe etmiştir. Benzer şe-
kilde, PP2 de PI3-kinaz aktivasyonunu inhibe etmiştir. Dolayısıyla sinyalin 
Ca2+ kalmodulin ile başladığı ve sonrasında sırasıyla Src ve PI3-kinazın 
aracılık ettiği bulunmuştur. α1-AR uyarımının ayrıca ERK1/2 ve Akt protein-
lerini de aktive ettiği fakat bu aktivasyonların EGFR inhibitörü AG1478 tara-
fından engellenmediği, böylelikle ERK1/2 ve Akt aktivasyonunun EGFR 
transaktivasyonundan bağımsız olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu yolağın, 
ERK1/2 veya Akt inhibitörleri kullanılarak yapılan deneyler sonucunda α1-
AR aracılı EGFR transaktivasyonunu engellemediği görülmüştür. 

Çalışmalarımızın sonuçları adrenerjik reseptörlerin hücre içi yolak ile EGFR 
reseptörlerini aktive edebildiğini göstermiştir. Bu yolağın kanser hücre pro-
liferasyonunun regülasyonunda önemli olabileceği düşünülmüş ve adrener-
jik reseptörler aracılı EGFR transaktivasyonu ile ilgili çalışmalara kanser 
hücrelerinde devam edilmiştir. Bu amaçla özellikle adrenerjik reseptörleri 

içeren meme ve prostat kanseri hücreleri seçilmiştir. Meme kanseri hücre-
leri östrojen, progesteron ve HER-2 (insan epidermal büyüme faktör resep-
törü 2) reseptörlerini bulundurmalarına göre farklı guruplara ayrılmaktadır. 
Ayrıca bu reseptörlerin hiçbirini bulundurmayan meme kanseri hücreleri, 
üçlü-negatif hücreler olarak tanımlanmaktadır (örneğin MB231).Bu hücreler 
tedaviye en dirençli kanser hücreleri arasında olup 2-AR’yi yüksek düzey-
lerde içermektedir. Önceki çalışmalarımızda -AR ifade eden CHO hücrele-

rinde -AR uyarılması ile pEGFR, pERK1/2 ve pAKT düzeylerinde artış sap-

tadık. Dolayısıyla MB231 hücrelerinde -AR uyarısı ile EGFR transaktivasyo-

nu ve hücre proliferasyonu araştırıldı. 

Diğer kanser hücresi önceki çalışmalarımızın devamı olması nedeniyle α1-
AR’leri içeren DU145 prostat kanser hücresi olarak belirlendi ve α1-AR ara-
cılı EGFR transaktivasyonu ve bu reseptörler aracılı uyarının hücre prolife-
rasyonuna etkisi bu hücrelerde araştırıldı. 

Bu panelde söz konusu olan kanser hücrelerinde yapmış olduğumuz çalış-
maların sonuçları ve bu doğrultuda adrenerjik resepörlerin kanser hücrele-
rinde EGFR’nin aktivasyonunu ve hücre proliferasyonunu nasıl etkileyebile-
ceği ele alınacaktır. 

 

Büyüme Hormon Reseptörlerinin Bloke Edilmesinin 

Kanser Tedavisinde Klinik Önemi 
Hakan Akbulut 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kanser gelişimi sürecinde büyüme faktörleri ve bu faktörlerin reseptörleri 
anahtar rol oynar.  Tümör hücrelerinin çoğalmasında ve tümör dokusunun 
büyümesinde ve metastaz sürecinde en önemli basamaklardan birini oluş-
turan anjiyogenez sürecinde bu reseptörler anahtar rol oynar. Bunlardan 
özellikle vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörleri (VEGFR), insan 
epidermal büyüme faktörü reseptör ailesi (HER1-4)i platelet kaynaklı  bü-
yüme faktörü reseptörü (PDGFR) ve fibroblast büyüme faktörü reseptörü 
(FGFR) ve insülin benzeri büyüme faktörü reseptörlerini (IGFR) bloke eden 
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ilaçlar son yıllarda onay alarak klinikte kullanılmaya başlanmıştır. Kanser 

tedavisinde büyüme faktörü reseptörler başlıca monoklonal antikorlar  veya 
reseptörün tirozin  kinaz aktivitelerini bloke eden küçük moleküllerdir.  Bü-
yüme faktörü reseptörlerini hedefleyen ilaçlar arasında en parlak sonuçlar 
HER2 ye karşı geliştirilen trastuzumab monklonal antikoru ile elde edilmiş-
tir. Trastuzumab erken evredeki meme kanserli hastalarda adjuvan tedavi-
nin parçası olarak kullanıldığında yaklaşık %5-10 arasında mutlak sağkalım 
avantajı (şifa) sağlamaktadır. Yine trastuzumab ile metastatik hastalarda 
genel sağkalımda yaklaşık %20’lik bir iyileşme elde edilmektedir. HER2 yi 
hedefleyen bir diğer monoklonal antikor (pertuzumab) ile de meme kanse-
rinde iyi sonuçlar elde edilmiştir.  HER1’i (EGFR) hedefleyen monoklonal 
antikorlar  (cetuximab, panitumumab) K-RAS ve N-RAS mutasyonu bulun-
durmayan metastatik kolorektal kanserli hastalarda  kemoterapi ile birlikte 
kullanıldığında sağkalımda anlamlı iyileşmeler sağlamaktadır.  VEGFR yi he-
defleyen ramicurumab da yakın zamanda mide ve akciğer kanserlerinde 
kemoterapi ile birlikte kullanılmak üzere onay almıştır.   

Kanserli hastalarda büyüme faktörü reseptörlerinde özellikle tirozin kinaz 
bölgelerinde çok sayıda mutasyon olması ve bu mutasyonların ligand bağ-
lanmasına gerek olmaksızın büyüme sinyallerini çekirdeğe doğru iletmesi, 
küçük moleküller ile bu aktivitlerin baskılanması stratejilerini gündeme ge-
tirmiştir. Bu amaçla geliştirilen çok sayıda tirozin kinaz inhibitörü halen kli-
nik araştırmalarda denenmektedir. 2015 yılı ortası itibariyle büyüme faktö-
rü reseptörlerinin aktivitelerini baskılayan toplam 17 adet tirozin kinaz inhi-
bitörü (TKI) onay alarak çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılmaya baş-
lanmıştır. Onay alarak klinikte kullanılmaya başlanan TKI’lar genellikle bir-
den fazla moleküldeki tirozin kinaz aktivitesini baskılayan multikinaz inhibi-
törleridir. Epidermal growth faktör reseptör (HER) ailesini hedefleyen 5 mo-
lekül (afatinib, erlotinib,, gefitinib, lapatinib, vandetanib) onaylanarak piya-
saya girmiştir. VEGFR lerini hedefleyen onaylı toplam 8 ajan bulunmaktadır 
(axitinib, cabozantinib, lapatinib, lenvatinib, pazopanib, ponatinib, regora-
fenib, sorafnib, sunitinib, vandetanib). PDGFR’nü hedefleyen 10 molekül 
(axitinib, dasatinib, imatinib, lapatinib, lenvatinib, nilotinib, pazopanib, po-
natinib, regorafenib, sorafenib, sunitinib). Fibroblast büyüme faktörü respe-
törünü (FGFR) hedeflyeen 5 ajan (lapatinib, lenvatinib, pazopanib, ponati-
nib, regorafenib onay almıştır. IGF1R nü hedefleyen molekül sayısı diğerle-
rine göre azdır. Bugün için IGF1R tirozin kinaz aktivitesini baskılayan ve 
klinikte kullanım için onay almış bir molekül (ceritinib) bulunmaktadır. Tiro-
zin kinaz inhibitörü ilaçlarla elde edilen klinik yarar çoğu zaman kısıtlı ol-
maktadır. Özellikle EGFR mutasyonlarının driver olarak etki olduğu kanser 
türlerinde (özellikle akciğer kanseri) bu reseptörlerin inhibe edilmesi ile 
(EGFR- TKI) dramatik tümör yanıtları elde edilebilmektedir. Erlotinib ve ge-
fitinib ile EGFR mutasyonu olan metastatik akciğer kanserli hastaların med-
yan sağkalım sürelerinde belirgin iyileşme izlenmiştir.   

Kanser gelişmesi ve çoğalması sürecine katılan yolakların ve moleküllerin 
çokluğu ve karmaşıklığı geliştirilmiş olan hedefe yönelik tedavilere primer 
ve sekonder direnci de beraberinde gündeme getirmektedir. Olası ciddi yan 
etkiler büyüme faktörü reseptör inhibitörlerinin kombine kullanımlarını kısıt-
layan önemli bir sorundur. 
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Panel: Senesens, Otofaji ve Apoptosis 
[08.09.2015, SALON B, 09:30-11:00] 

Senesens ve Kanser: Rock'un Rolü Var mı? 
Mustafa Ark 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
 

İlk kez Hayflick ve arkadaşları tarafından tanımlanan hücresel senesens, 
hücrelerin metabolik ve transkripsiyonel olarak aktif olmalarına rağmen ka-
lıcı olarak hücre siklusundan çıkarak çoğalma yeteneklerini kaybetmeleridir 
Bu olaya senesens, bu şekle dönüşen hücrelere de senesent hücre den-
mektedir. Senesens ortaya çıkma nedenine göre iki sınıfa ayrılmaktadır. 
Birincisi ‘replikatif senesens’, hücrede intrinsik mekanizmalar aracılığıyla 
(telomer kısalması, telomer yapısının bozulması ve telomeraz ekspresyonu-
nun azalması gibi nedenlerle telomer erozyonu) tetiklenen uzatılmış prolife-
rasyonun ardından meydana gelen senesens tipidir. İkincisi ise, ekstrinsik 
stresler (onkojen aktivasyonu, oksidatif stres, DNA hasarı, ilaç tedavisi) 
aracılığıyla telomer hasarı olmaksızın tetiklenen göreceli olarak hızlı oluşan 
-birkaç gün sürecek şekilde- senesens tipi olan ‘stresle indüklenen pre-
matür senesens’tir (stress-induced premature senescence). Senesent ha-
le gelen hücrelerde bazı karakteristik morfolojik değişiklikler gözlemlen-
mektedir. Senesent hücrelerde gözlenen bu morfolojik değişiklik-
ler(genişlemiş ve düzleşmiş çok çekirdekli hücre morfolojisi) senesent hüc-
relerinin belirlenmesinde tanımlayıcı özelliklere sahip olmalarının yanında 
fonksiyonel öneme de sahiptirler. Senesent hücrelerde, hücrenin çevresi ile 
iletişimini sağlayan hücre membran yapısındaki bu değişiklikler ile çok çe-
kirdeklilik gerek sinyal ileti mekanizmaları gerek gen transkripsiyonu ge-
rekse hücresel sekretuvar aktiviteler üzerinde değişikliklere neden olarak 
bu hücrelerin fonksiyonel özelliklerini önemli ölçüde değiştirebilir.Hücresel 
senesensin malignant trasformasyon için risk taşıyan hücrelerin büyümesini 
engelleyen potent tümör baskılayıcı bir mekanizma olduğu ise son zaman-
larda fark edilmiştir. Bu nedenle yine son yıllarda tümör gelişimini bloke 
etmek için onkolojide senesens agonist tedavi yaklaşımı önem kazanmıştır. 

 

Küçük G proteini Rho ve onun downstream efektörü Rho kinaz (Rock) yola-
ğı ise hücre proliferasyonu, migrasyonu, kontraksiyonu ve apoptoz gibi çok 
çeşitli fizyolojik ve patolojik olayda yer almaktadır. Küçük G proteini Rho A, 
downstream efektörü Rock ve Rock’un fosforile ederek aktive ettiği ERM 
proteinlerinin -aktin hücre iskeleti üzerindeki düzenleyici etkilerinden dola-
yı- hücre morfolojisinin oluşumunda önemli rollerinin olduğu bilinmektedir. 
Bu çalışmalar senesens ile rho/rock yolağı arasında önemli bir ilişki olabile-
ceğine işaret etmektedir. Ancak kanser hücrelerinde ilaçla indüklenen sene-
sens ve rho/rock yolağı ve efektörlerinin senesent hücre morfolojisinin geli-
şimi üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu konuşmada ilaçla-
indüklenen senesent hücre morfolojisi ve rho/rock yolağı arasındaki olası 
bağlantı grubumuz tarafından yapılan çalışmalar ışığında değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. 
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Otofaji ve Kanser 
Devrim Gözüaçık 
Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Prog-
ramı. e-posta: dgozuacik@sabanciuniv.edu 

Otofaji, hücre içi makro moleküllerin ve organellerin bir kesecik içine alına-
rak lizozomlara yönlendirilmesi ve lizozomla birleşerek burada parçalanma-
sına yol açan bir mekanizmadır. Kısa ömürlü proteinlerin ubikitin-
proteazom sisteminde parçalanmasına karşın, uzun ömürlü proteinler ve 
hücre içi organeller otofaji sistemi tarafından parçalanırlar ve oluşan yapı 
taşları (örn. amino asitler) hücre kullanımı için yeniden kazandırılırlar. Son 
on yılda yapılan çalışmalar otofajinin, metabolizmanın düzenlenmesi, mor-
fogenezis, hücre farklılaşması, yaşlanma, stres yanıtları, bağışıklık yanıtları 
ve hücre içi patojenlerin yıkımında etkin bir rol oynadığını ortaya koymuş-
tur. Ayrıca araştırmalar, otofaji bozukluklarının, kanser, bazı kalıtsal hasta-
lıklar ve nörodejeneratif hastalıklar gibi önemli sağlık sorunlarının nedenleri 
arasında yer aldığını göstermektedir.  
Konuşmamda, laboratuvarımda keşfettiğimiz ve otofaji yolaklarını düzenle-
diğini bulduğumuz RNA ve proteinlerle ilgili en son veriler sunulacaktır. Bu 
moleküllerin sağlık ve hastalıktaki, özellikle kanserdeki görevleri ile tanı ve 
tedavi açısından önemleri tartışılacaktır. 

*Bu çalışma TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı tarafından 112T272 ve 114Z982 numaralı projeler ile 
desteklenmiştir. 
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Apoptoz ve Kanser İlişkisi 
Engin Ulukaya 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fizyolojik şartlar altında, vücudumuzdaki tüm hücreler doğarlar, genetik 

olarak programlandıkları belirli bir süre kadar yaşarlar ve sonra ölürler. Bu 
söz konusu hücre ölümü apoptoz (ya da apoptozis) olarak bilinir. Ayrıca, bir 
şekilde (virüs, çevresel nedenler, vs) DNA’sı hasarlanmış hücreler de orga-
nizmanın zarar görmemesi için kendilerini öldürürler (“cell suicide”) ve bu-
nu organizmanın yararı için yaparlar. Bu şekildeki hücre ölüm şekli de 
apoptoz’dur. 

Apoptoz ile kanser arasında çok sıkı bir ilişkinin varlığı bilinmektedir. Za-
manı geldiğinde ölemeyen hücrelerin (apoptozu bozuk hücrelerin) potansi-
yel bir kanser hücresi olduğunu düşünebiliriz. Hücrelerin apoptozdan nasıl 
kaçtıkları konusunda birçok mekanizma bulunmaktadır. Hücre ölüm resep-
törlerindeki mutasyonlar, aşırı Bcl-2 artışı, aşırı antiapoptotik proteinlerin 
varlığı, aşırı telomeraz aktivitesi, p53 gen mutasyonları gibi birçok meka-
nizma hücrelerin apoptozdan kaçmalarına neden olmaktadır. Apoptozla 
kanser arasındaki ilişki sadece apoptozun kanser gelişimindeki rolü ile sınırlı 
değildir. Tedaviye duyarlılık/direnç ve hasta survisi ile de ilişki bulunmakta-
dır. 

Apoptozisin kanser kliniğinde prognostik bir değer taşıyabileceğini gösteren 
çalışmalar yayınlanmaya başlamıştır. Özellikle dokulardaki apoptotik in-
deksin belirlenmesi hasta prognozunu tahmin etmede yardımcı olabilir mi 
sorusuna yanıt olarak araştırılmıştır. Fakat elde edilen sonuçların birbiriyle 
çelişkili oldukları görülmektedir. Özellikle kanser hastalarında yapılan çalış-
malarda apoptotik indeksin artışı mı yoksa azalışı mı hasta yararınadır so-
rusuna tutarlı bir yanıt alınamamıştır. Son yıllarda, apoptozise özgü bir se-
rum belirtecinin kanser hastalarının prognozunun belirlenmesinde yardımcı 
olabileceği belirtilmiştir. Bu belirteç, M30 antijen olarak da isimlendirilen 
kaspazla kırılmış sitokeratin 18’dir. Gerçekten de, M30 antijenin kanser 
hastalarında diagnostik ve prognostik açıdan önemli bir belirteç olmaya 
başladığı görülmektedir. Bazal M30 antijen değerlerinin akciğer kanseri 
hastalarında sürviyi tahmin etmede kullanılabilecek bir belirteç olabileceği 
rapor edilmiştir (Ulukaya, 2007). Ayrıca, meme kanserli hastalarda tedavi-

ye yanıt veren hastaların serumunda M30 antijen değerleri daha yüksek 
bulunmuştur (Demiray, 2006; Ulukaya, 2011). M30 antijen serumda ölçü-
lebildiği için klinikte rutin kullanıma uygun bir belirteç olarak göze çarp-
maktadır. Dolayısıyla M30 antijen bir farmakodinamik belirteçtir (Linder, 
2010). M30 antijeni her ne kadar kanser hastalarının tedavisinin etkinliğini 
belirlemede/izlemede ümit vaat edici gözükmekte ise de gene de tartışmalı 
noktalar bulunmaktadır. Bu konuşmada tüm bu konulara açıklık getirilecek-
tir. 
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Konferans 
[08.09.2015, SALON A, 11:30-12:30] 

Hydrogen Sulphide Pathway and Inflammation 
Raffaella Sorrentino 
Department of Pharmacy, University of Naples Federico II, D. Montesano 
49, 80131 Naples 

Inflammation is a complex physiopathological process that involves vascu-
lar changes that facilitate the recruitment of cells. It is now widely accepted 
that all the inflammation phases e.g. onset, active and resolving involve 
synthesis and release of several mediators from competent cells. When the 
inflammation starts the first mechanism involved is the vasodilatation cau-
sed by several mediators released by endothelium and by inflammatory 
cells such as macrophages, mastocytes and later by neutrophils. One of the 
key pathway involved in the inflammation is the arachidonic acid cascade 
that in concert with other cytokines and second messengers amplifies the 
process. This phase s followed by the resolution phase, an active process, 
leading to resolution of inflammation. Thus, the inflammation is characteri-
zed by a series of morphological and biochemical features. To date gaseous 
substances are recognized to be signalling factors/molecules among them 
nitric oxide, carbon monoxide and more recently hydrogen sulfide (H2S) are 
the best characterized. These molecules share some commons and due to 
their simple chemical structures they can freely diffuse across membranes, 
have short half-lives and do not use receptors to mediate their effect but 
they can cause protein modification. In particular protein modification may 
account for the double edged nature of this mediator depending on the dif-
ferent condition status (physiologic/pathologic), body district, species and 
to the concentration of the gaseous mediator. In this context several evi-
dence underline the role of H2S in inflammation and it looks like that it has 
a role not only in the onset, and it depends upon the condition considered 
(clinical, experimental).  

Inflammation is a common feature of several pathologies such as hyper-
tension, atherosclerosis, diabetes, neurological disorders and cancer. The-

refore, it is not surprising that H2S can have a role in these pathologies 
showing often opposite roles. The effect of H2S in inflammation and inf-
lammatory based diseases involves several effects such as vasorelaxation, 
chemiotaxis, apoptosis and interfere with the main signalling pathways. In 
the future it will be crucial to define the pathologies where it is necessary 
to boost or inhibit the hydrogen sulfide pathway in order to exploit its the-
rapeutic potential. 
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Panel: Vasküler Sistemde Hidrojen Sülfürün Ö-
nemi 
[08.09.2015, SALON A, 14:00-15:00] 

Erektil Fonksiyonda Hidrojen Sülfürün Rolü 
Günay Yetik Anacak 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Ereksiyon korpus kavernozumun düz kas hücrelerindeki gevşeme yanıtının 
artması ve kasılma yanıtının azalmasına yol açan vasküler, nörolojik ve  
endokrin faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucu gelişir. Erektil disfonksiyon 
(ED) erkeklerde seksüel aktivite için gereken penil ereksiyonunun başlatıl-
ması veya sürdürülmesindeki yetersizlik durumunun sürekliliği veya tekrar-
laması olarak adlandırılır (2. Uluslararası seksüel fonksiyon bozuklukları 
konsültasyon toplantısı - Paris, 28 Haziran–1 Temmuz 2003). İlginç olarak 
ED ve kardiyovasküler hastalıkların gelişmesi ve ilerlemesinde rol aldığı gö-
rülen pek çok risk faktörü ortaktır. Bu ortak risk faktörleri arasında yaygın 
olarak görülen yaş, hiperkolesterolemi, obezite, diyabet ve sigaranın yanısı-
ra inflamasyon, hipoksi, homosisteinemi gibi daha az bilinen risk faktörleri 
de yer almaktadır  [1]. Günümüzde penil dokunun vasküler endotelyumun-
daki bozuklukların ED’ye neden olduğu  ve ED’nin sistemik endotelyal dis-
fonksiyonun ve dolayısıyla kardiyovasküler hastalıkların erken bir belirteci 
olduğu kabul edilmeye başlanmıştır. ED nin ateroskleroz ve MI den 3-4 yıl 
önce görülmesi de ED’nin kardiyovasküler hastalıklar için bir marker olarak 
değerini ortaya koymaktadır.  [2]. 

Günümüzde  kardiyovasküler hastalıklarda ve ED tedavisinde en önemli 
hedeflerden biri NO/sGC yolağıdır. NO’nun keşfi sinyal molekülleri ilgili kla-
sik görüşün değişmesine neden olmuştur. Klasik nörotransmiterlerin aksine 

gazotransmiterler veziküllerde depolanmaz, uyarı sonrası sentezlenir, egzo-
sitoz olmadan hücreye serbestçe girebilir ve membrana bağlı bir reseptör-
den bağımsız olarak da sinyal yolağını aktifleyebilir. Hidrojen sülfit (H2S) 
endojen olarak üretilen, NO ve karbon monoksitten (CO) sonra keşfedilen 
üçüncü gaz yapılı sinyal molekülüdür. H2S’in memeli dokularındaki varlığı 
80’li yıllarda bile bilinmekte olmasına rağmen metabolik bir atık olarak gö-
rülmüş ve fizyolojik önemi ihmal edilmiştir. H2S’in endojen bir medyatör 
olduğu ilk kez Abe ve Kimura tarafından beyindeki etkilerinin gösterilmesi 
ile ortaya konmuştur  [3].  

H2S, L-sistein aminoasitinden 3 enzim aracılığıyla üretilir; sistatiyon-beta-
sentaz ( CBS) , sistatiyon -gamma-lyase (CSE) ve 3-mercaptopruvat sül-
fürtransferaz (MPST). H2S’in vazodilatör, antiinflamatuvar, antioksidan ve 
kardiyoprotektif etkilerinin yanısıra erektil fonksiyonda da görev aldığı orta-
ya konmaya başlanmıştır. Günümüzde erektil disfonksiyon (ED) tedavisi 
için cGMP’nin parçalanmasına engel olarak cGMP miktarını artıran selektif 
PDE-5 inhibitörü olarak sildenafil kullanılmaktadır. H2S’ de PDE enzimini 
inhibe ederek cGMP yolağını aktive etmektedir. Ayrıca H2S erektil fonksi-
yonda önemli rolü olan testosteronun izole damarlardaki direkt gevşetici 
etkisine de  aracılık etmektedir. H2S donörlerinin kavernöz dokuya enjeksi-
yonu sıçanlarda kavernosal kan basıncında önemli düzeyde artışa ve peni-
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sin uzamasına neden olmaktadır. CSE inhibitörü dl-propargilglisin (PAG) 

verilmesi ise kavernöz siniri uyarısının neden olduğu perfüzyon basıncındaki 
artışı engellemektedir. Bu bilgiler ışığında H2S’in erektil fonksiyonda önemli 
bir rolünün olacağı  [4] ve erektil disfonksiyon tedavisinde de alternatif bir 
yolak olabileceği öngörülmeye başlanmıştır.  

2009 yılında Sorrentino ve arkadaşları tarafından da insan penil dokusunda 
CSE ve CBS enzimlerinin penil dokunun düz kas hücrelerinde eksprese edil-
diğinin ve endojen H2S üretiminin L-sistein ile uyarıldığının gösterilmesiyle, 
bu yolağın erektil fonksiyon ve disfonksiyonda önemli rol alabileceği düşü-
nülmeye başlanmıştır. Hem H2S hem de L-sistein penil dokuda endotelden 
ve NO’den bağımsız ve KATP kanal aktivasyonuna bağlı gevşeme yanıtına 
neden olmaktadır. Bu nedenle, endotelyal disfonksiyon görülen hastalıklar-
da nitrik oksitin yetersiz olduğu durumlarda düz kaslarda bol miktarda üre-
tilebilen H2S yolağını hedefleyen ilaçlar ED için alternatif bir çözüm olabilir. 
Oysa H2S önceleri kötü kokusu ve çevresel toksik etkileri nedeniyle ilaç he-
defi olarak değil kaçınılması gerekli bir molekül olarak tanımlanmıştır.  

H2S’in endojen olarak vücutta üretiliyor olması ve terapotik potansiyeli ne-
deniyle H2S donörleri veya H2S regülatörlerine yönelik bilimsel çalışmalar 
son birkaç yıldır hız kazanmaya başlamıştır  [5]. İlginç olarak kırmızı şarapta 
ve üzüm kabuğunda bulunan resveratrol (RVT) de H2S gibi kardiyoprotek-
tif, antioksidan ve vazodilatör etkiler göstermektedir. Dahası  RVT’ ün vas-
küler etki mekanizmasında yer alan yolaklarla H2S’in alt sinyal yolakları 
benzerlik göstermektedir. Her ikisi de KATP kanalının açılmasına ve SIRT 
aktivasyonuna neden olmaktadır. Resveratrolün aortada  [6] gevşeme 
yanıtına neden olduğu ve vazodilatör etkisine KATP kanal aktivasyonunun 
aracılık ettiği  rapor edilmiştir. Ayrıca en iyi bilinen SIRT-1 aktivatörlerinden 
biri RVT dür  [7]. İlginç olarak tüm bu ortak mekanizmaların üzerine hem 
RVT  [8-10] hem de H2S’in  [11] PDE inhbisyonu yaptığı gösterilmiştir. Dahası 
hem RVT’ün  [12] hem de H2S’in  [13] testosteron düzeyini artırdığı ve bunun 
erektil fonksiyondaki etkilerine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca 
H2S’in vasküler dokularda NADPH oksidaz kaynaklı reaktif oksijen üretimini 
azalttığı ve  superoksiti yakalayan bir scavenger olarak antioksidan etkiler 
oluşturduğu gösterilmiştir  [14-16].  

RVT’ün kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu olabileceğini bildiren pek 
çok çalışma rapor edilmiştir. Gerçekten de RVT Fransızların bolca tükettiği 
kırmızı şarapta bulunmaktadır ve “Fransız paradoksu” olarak bilinen yağlı 
besinlerce zengin diyetle beslenmeye rağmen fransızlarda kardiyovasküler 
hastalıkların görülme sıklığının az olmasının, kırmızı şarapta bolca bulunan 
resveratrolün koruyucu etkielrinden kaynaklandığı düşünülmketedir. Trans-
Resveratrol sadece şarapta değil, üzüm kabuğu, ananas gibi pek çok farklı 
bitkide varolan ve antiinflamatuvar, antioksidan, kalori kısıtlayıcı ve 
yaşlanma karşıtı (anti-aging) etkileri olan doğal bir fitoaleksindir. Yakın 
zamanda üç çalışma RVT’ün diyabete ve hipertansiyona bağlı erektil 
disfonksiyonda koruyucu olabileceğini gösterilmiştir  [17-19]. RVT’ ün vasküler 
etkilerinden genellikle NOS aktivitesini artırması sorumlu tutulmuştur. An-
cak RVT’ün endotelden bağımsız vazodilatör etkileri de mevcuttur. Son 3 

yılda yapılan çalışmalar RVT’ün erektil disfonksiyonda yararlı olabileceğini 
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göstermiştir. 2015 de yayınlanan bir çalışmada ise RVT’ün fare korpus ka-

vernosumunda gevşetici etkileri olabileceği ancak bu etkiye nitrik oksit, 
sAMP veya COX yolağının katkı sağlamadığı bildirilmiştir  [20]. Laboratuvarı-
mızda yaptığımız çalışmalarda da RVT’ün penil dokudaki vasküler koruyucu 
etkilerine H2S’in aracılık edebileceğini bulduk. Çalışmamızda  RVT’ün penil 
dokuda hem bazal hem uyarılmış H2S düzeylerini artırdığı ve direkt vazodi-
latasyona neden olduğunu gördük. Üstelik L-sistein ile oluşturulan H2S ba-
ğımlı gevşeme yanıtının da RVT ile önemli düzeyde arttığını gösterdik.  Bu 
etkilerin NOS inhibitörü varlığında değil H2S sentez inhibitörü varlığında 
anlamlı düzeyde azalması, RVT’ün erektil fonksiyon üzerindeki olumlu etki-
lerine H2S’in aracılık ettiğini göstermiştir. Egzojen olarak verilen H2S do-
nörlerinin neden olduğu gevşeme yanıtında RVT’ün etki etmemesi, RVT’ün 
penil dokuda oluşturduğu gevşeme yanıtındaki artışa H2S downstream me-
kanizmalardan ziyade endojen H2S üretiminin katkı yaptığını ortaya koy-
muştur.  

Özellikle endotelyal disfonksiyona bağlı NO’nun yeterince üretilmediği 
diyabet, hiperkolesterolemi vb şiddetli ED görülen durumlarda RVT gibi H2S 
sentezini artıran moleküllerin alternatif bir tedavi olarak önem taşıyabilir. 
Bu bilgiler ışığında H2S hedefleyen ilaçların araştırılması ve geliştirilmesi ED 
tedavisinde umut verici olabilir.  
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Safen Vende Hidrojen Sülfür Yanıtları ve Kaveola İliş-

kisi 
F. İlkay Alp Yıldırım 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Hidrojen sülfür (H2S), nitrik oksit (NO) ve karbon monoksit (CO) ile birlikte 
biyolojik olarak aktif bir gaz ailesini teşkil etmektedir. Endojen olarak 
üretilebilen ve fizyolojik konsantrasyonlarında biyolojik 
fonksiyonları/yolakları etkileyebilen bu gazlar, gazotransmitter olarak 
adlandırılmaktadır. H2S, CO ve NO’dan sonra üçüncü gazotransmitter olarak 
kabul edilmekte, organizmada pek çok fizyolojik ve patolojik süreçte rol 
oynamaktadır (Wang 2002). 

H2S, renksiz, uçucu, yanıcı ve karakteristik güçlü çürük yumurta kokusuna 
sahip suda çözünebilen bir gazdır. Uzun yıllardır toksik bir gaz olduğu bili-
nen H2S’in fizyolojik önemi, 1996 yılında Abe ve Kimura tarafından yeni bir 
nöromodülatör olarak adlandırılmasıyla ortaya konmuştur (Abe ve Kimura, 
1996). H2S memelilerde başlıca L-sistein’den sistatyonin beta sentaz (CBS), 
sistatyonin gama liyaz (CSE), 3-merkaptopirüvat sülfürtransferaz (MPST) 
ve sistein aminotransferaz (CAT) enzimleri aracılığıyla sentezlenmektedir. 
CSE başlıca vasküler ve vasküler olmayan düz kas hücrelerinde, karaciğer-
de ve endotel tabakasında; CBS ise karaciğer, böbrek, beyinde hipokampus 
ve beyincikte yüksek miktarda eksprese olmaktadır. CAT, MPST ile birlikte 
beyin ve vasküler endotel tabakasında H2S üretimine katkıda bulunmakta-
dır (Szabo 2007). 

H2S’in bir çok sistem üzerindeki etkisi mercek altına alınmasına karşın, kar-
diyovasküler sistem ve inflamasyon üzerindeki rolü en dikkat çekici araş-
tırma alanlarından biri olmuştur. H2S’in hayvan kaynaklı vasküler yapılar-
daki gevşetici etkisini ortaya koyan çalışmalar olmasına karşın (Bełtowski J 
ve Jamroz-Wiśniewska 2014), insan kaynaklı damar yataklarındaki etkisinin 
değerlendirildiği çalışmalar izole insan internal meme arteri ile yürütülen 
tek bir çalışma ile sınırlıdır (Webb ve ark. 2008). 

Kaveola, organizmada pek çok hücre tipinde bulunan, primer olarak 
glikospingolipidler, kolesterol ve integral membran proteini olan kaveo-
linlerden oluşmuş özelleşmiş plazma membran invajinasyonlarıdır. G-
proteini kenetli reseptörler, IP3 duyarlı kalsiyum kanalları, plazma mem-
bran kalsiyum ATPaz pompası, non-reseptör kinazlardan olan src ailesinin 
üyeleri, protein kinaz C  gibi sinyal transdüksiyonunda önemli rol oynayan 
çeşitli proteinlerin kaveolada yer aldığının gözlemlenmesi kaveolalara sinyal 
üretim merkezi özelliği kazandırmakta ve kaveolar yapı bütünlüğünün söz 

konusu proteinlerin etkisinde önemli bir rolü olduğuna işaret etmektedir  
(Lisanti ve ark. 1994). Gazotransmitter olarak adlandırılan NO ve CO’nun  
sentezinden sorumlu olan sırasıyla  eNOS (endotelyal nitrik oksit sentaz) 
(García-Cardeña G ve ark. 1997) ve HO-1 (hem oksijenaz-1) gibi enzim-
lerin (Kim ve ark. 2004) kaveolada yer aldığı  ve kaveolanın temel proteini 
olan  kaveolin-1 ile fiziksel olarak etkileştiği ve söz konusu enzimlerin  ak-
tivitesinin negatif olarak düzenlendiği gösterilmiştir. Ancak kaveolanın yapı-
sal bütünlüğünün H2S ile indüklenen yanıtlar üzerindeki etkisinin değerlen-
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dirildiği bir çalışma bulunmamaktadır.  Bu amaçla, çalışmamızda bypass 

greft materyali olarak sıklıkla kullanılan izole insan safen veninde H2S’in 
konsantrasyon bağımlı etkilerinin, bu etkiye aracılık eden mekanizmaların 
ve kaveolar bütünlüğün öneminin araştırılması hedeflenmiştir. İzole insan 
safen  venlerinde H2S donörü NaHS (10-9-3x10-3 M) noradrenalin ile önce-
den kastırılmış dokularda konsantrasyon bağımlı gevşeme cevaplarına ne-
den olmuştur. NaHS’nin safen venler üzerindeki gevşetici etkisi ve/veya 
dokuların NaHS’e duyarlılığı NOS inhibitörü ve KATP kanal inhibitörü varlığın-
da  azalmıştır. Metil β-siklodekstrin inkübasyonu (10-2 M, 1 saat) aracılığıyla 
kaveola deplesyonu yapılan dokularda asetilkolin ve NaHS ile indüklenen 
gevşeme cevaplarının anlamlı düzeyde azaldığı belirlenmiştir. Bulgularımız, 
izole insan safen veninde H2S’in konsantrasyon bağımlı olarak gevşetici etki 
gösterdiğini ve söz konusu gevşetici etkiye NO ve KATP kanallarının aracılık 
ettiğini ortaya koymaktadır (Yamakoğlu  ve ark. 2015). Kaveola deplesy-
onu yapılmış izole insan safen venlerinde H2S donörü NaHS’in gevşetici 
etkilerinin azalması, sinyal transdüksiyonunda önemli rol oynayan çeşitli 
proteinlerin ve iyon kanallarının (Örn. KATP kanalları) lokalize olduğu ve 
sinyal üretim merkezi olarak kabul edilen kaveolar yapının bütünlüğünün 
H2S cevaplarında rolü olabileceğini göstermektedir. 
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Panel: Kronik Hastalıkların Patogenezinde Ortak 
Etiyolojik Faktör Olarak İnflamasyon 
[08.09.2015, SALON B, 14:00-15:00] 

Kronik İnflamasyon, Mikroçevre ve Kanser 
Nuray Erin 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kanser gelişimi ve yayılımından sorumlu patolojik değişiklikler kanser hüc-
resiyle sınırlı olmayıp, kanser hücresini çevreleyen fibroblastları, endotel 
hücrelerini ve immün hücreleri de içermektedir. Yakın dönemde yapılan ça-
lışmaların pek çoğu normal hücrenin kanser hücresine dönüşürken geçirdiği 
fenotipik ve genotipik değişikliklerden lokal kronik mikro inflamasyonun so-
rumlu olduğunu göstermektedir. Kronik inflamasyon kanser hücresinin olu-
şumunu tetiklediği gibi, kanser hücresi özelliği kazanmış hücrelerden salı-
nan mediatörler, inflamatuar yanıtın artmasına ve uzamasına neden olmak-
tadır. Artan inflamasyon tümöre karşı gelişen immüniteyi baskılamakta ve 
kanser hücresinin lokal ve sistemik invazyonuna neden olmaktadır.  

Kanser ve inflamasyon arasındaki iki yönlü etkileşimi örneklemek adına, 
yakın dönemde tamamladığımız iki çalışmadan bu sunumda bahsedilmek-
tedir (1,2).   İlk çalışma, kanser hücresinden salınan ve inflamatuar yanıtı 
tetikleyen mediatörlerden biri olan MIP-2 (CXCL2 insan homoloğu) üzerine 
odaklanmıştır. MIP-2’nin etkilerine aracılık eden reseptörlerden CXCR2’nin 
ekspresyonu ve fonksiyonları ile MIP-2 salınım kinetiği metastatik meme 
kanseri modelinde araştırılmıştır. CXCR2 antagonistleri meme kanseri teda-
visinde denenmektedir, fakat CXCR2’nin metastatik hücrelerdeki fonksiyonu 
ve düzeyi bilinmemektedir. Çalışmada MIP-2 sekresyonunun  metastatik 
hücrelerde yüksek düzeyde  olduğu bulunmuştur. CXCR2 ekspresyonunun 

ise, beyine metastaz yapmış meme kanseri hücrelerinin yaklaşık % 
50’sinde bulunurken karaciğere metastaz yapan hücrelerin %20 den daha 
az bir kısmında var olduğu gösterilmiştir.CXCR2 antagonistinin, CXCR2 
ekspresyonu yüksek olan hücrelerin proliferasyonunu baskıladığı gözlen-
miştir.  Bu sonuçlar MIP-2’nin CXCR2 üzerinde kanser hücresinin proliferas-
yonunu tetiklediğini göstermektedir. MIP-2 özellikle kemoatraktan bir mo-
lekül olup, salındığı çevreye nötrofilleri çağırmaktadır ve kanser hücresinin 
lokal inflamatuar yanıtı tetiklemesinden sorumlu, önemli moleküllerden bi-
ridir. MIP-2 immün hücreler tarafından da salınmaktadır ve önceki çalışma-
lar ve bizim sonuçlarımız immün hücrelerden salınan MIP-2’nin kanser hüc-
relerinin çoğalmasını tetiklediğini göstermektedir.  

İkinci çalışmamızda, konakçıya ait ve immün sistemin regülasyonunda rol 
oynayan faktörlerden CD200’ün meme kanserinde tümörün gelişimi ve me-
tastaz üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  CD200 immün süpresif özelliği ve 
transplantın korunmasında olası terapötik etkinliği ile gündeme gelmiş bir 
moleküldir. Daha sonra yapılan çalışmalar, CD200’ün kanser gelişimi ve 
metastaz oluşumunda, iki yönlü rol oynayabileceğini göstermiştir. Bu du-
rumun mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızda CD200’ün 
olası anti-tümöral etkisinin anti-inflamatuar etkisine bağlı olabileceği ve inf-
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lamasyonla seyreden metastatik meme kanseri modelinde koruyucu olabi-

leceği hipoteziyle yola çıkıldı.  4THM metastatik meme kanseri model kulla-
nılarak, primer tümör ve sistemik metastaz gelişimi ile kansere karşı gelişi-
ne immün yanıt CD200 genini fazla eksprese eden (CD200 transgenik) ve 
CD200R1 (CD200 reseptör 1) geni silinmiş farelerde araştırılmıştır.  
CD200’ün fazla ekspresyonu 4THM modelinde hem primer tümör gelişimini 
hem de metastazı önemli derecede azaltırken anti-tümöral immüniteyi art-
tırdığı bulunmuştur. Bu sonuçlar kronik inflamasyonun anti-tümöral immü-
niteyi baskıladığını göstermekte ve etkin anti-inflamatuar tedavinin kanser-
de gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. 

Kaynaklar 
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cer Res Treat. 2015 Feb;150 

2.  Erin N, Podnos A, Tanriover G, Duymuş O, Cote E, Khatri I, Gorczynski 
RM. Bidirectional effect of CD200 on breast cancer development and me-
tastasis, with ultimate outcome determined by tumor aggressiveness and a 
cancer-induced inflammatory response. Oncogene. 2014 Sep 29;0. doi: 
10.1038/onc.2014.317. 
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Diabetus Mellitus’da İnflamasyonun Rolü 
Mustafa Kemal Balcı 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Diyabette inflamasyon 3 farklı basamakta incelenebilir: 

1-Prediyabet döneminde inflamasyon. 

2-Diyabetin kronik komplikasyonlarının gelişiminde inflamasyon. 

3-Diyabet tedavisinde inflamasyonun önlenmesinin yeri ve klinik sonuçları. 

Yaşayan bir hücrede; hücrenin yaşamını sürdürmek için gerekli olan enerji-
nin kullanımı sırasında oluşan reaktif oksijen ürünleri (ROS) ve oksidatif 
(OS) antioksidant sistem tarafından nötr hale getirilerek hücrenin temel 
yapı taşlarının zarar görmesini engeller. Oksidatif sistem ve antioksidant 
sistem arasındaki dengeyi bozan hücre içi ve hücre dışı olaylar sonrası ok-
sidatif sistem baskın çıkarsa hücrenin temel yapı elemanları değişikliğe uğ-
ramaya başlar. Bunların içinde en önemli olay lipid peroksidasyonudur.  
DNA hasarları, organellerdeki fonksiyon bozuklukları hücrelerde ve bu hüc-
relerin bütünü olan sistemlerde fonksiyon bozukluklarına yol açar.  

Obezite, insülin direnci ve diabetes mellitusda kronik komplikasyonların ge-
lişmesinin temelinde artmış ROS ve OS karşısında antioksidant sistemin  iyi 
çalışmaması nedeniyle artan AGE ve RAGES etkendir. 

İnflamasyon sonucu oluşan endotel ve subendotelyal bozukluklar atherosk-
leroz gelişimiyle, buda makrovasküler olaylarla sonuçlanır.  

İnflamasyon sonucu gelişen mikrovasküler bozukluklar nöropati, nefropati 
ve retinopati gelişimiyle sonuçlanır. 

ROS ve OS gelişimini önleyen tedavi ajanları, AGE ve RAGES gelişimini ön-
leyen maddeler veya inflamasyon oluşumunda rol alan diğer maddelerin 
blokajı inflamasyonu durdurarak diyabet gelişimini, veya diyabet kompli-
kasyonlarını önleyebilir. 

Bu amaçla kullanılan klasik ajanlar olduğu gibi,  yeni ajanlarda vardır. Şu 
ana kadar elde edilen veriler ve klinik çalışma sonuçları bu konuda yeterli 
sonuçları vermemiştir.  

Şu anda primer tedavi yanında (anthipertansifler, antidiabetikler) antioksi-
dant durumu güçlendiren ajanlar daha çok kullanım alanına ve etkinliğe sa-
hiptir. 
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Özel Oturum 
[08.09.2015, SALON A, 15:00-15:30] 

Akılcı İlaç ve Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik Akılcı 

İlaç Kullanımı Eğitimi Projesi  
Canan Uluoğlu ve Özlem Coşkun 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Bu oturumda Sağlık Bakanlığı ile Türk Farmakoloji Derneği işbirliği ile yürü-
tülmesi planlanan “Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik Akılcı İlaç Kulla-
nımı Eğitimi” projesi hakkında farmakolog meslektaşlarımıza bir bilgilen-
dirme yapılacaktır. Söz konusu proje kapsamında üç günlük bir eğitim içe-
riği hazırlanmış ve Ankara Bera Otelde 15-17 Haziran 2015 tarihleri arasın-
da bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulamadan elde edilen 
tecrübe ve geri bildirimler doğrultusunda program tekrar gözden geçirilecek 
ve bir yol haritası oluşturulacaktır. 
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Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan'ı Anma Paneli 
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Anma Konuşmaları 
Mehmet Melli 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Burhan Kıran 
Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi 
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Dünden Günümüze Madde Bağımlılığı ve Bağımlılığın 

Modülasyonunda Yeni Bir Madde Olarak Agmatin 
Feyza Arıcıoğlu 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

 

Giriş 

Alkol şarabın mezopotamyada reçete edildiğine ait tabletler nedeniyle tarih-

te bildiğimiz ilk kullanılan maddedir. Zaman içerisinde şarap ile madde ba-

ğımlılığı ilişkisi kurulmaya başlamış, sonraları esrar, kenevir bitkisinin yap-

raklarının neşelenmek için kullanılışı ve afyon kullanımı gibi doğal kaynak-

lardan elde edilenler maddelerin suistimali ve son olarak da sentetik bağım-

lılık yapıcı maddeler insanlığın hayatına girmiştir. Yıllar içerisinde sentetik 

türevlerin (barbitüratler, benzodiazepinler) kullanımı ile ilgili gözlemler kır-

mızı reçete ile satılmasına karar verilerek kullanımlarının kontrol altına 

alınmasını gerektirmiştir. Madde bağımlılığı ve suistimalinin Avrupa ve 

Amerika’da önemli bir sağlık sorunu olmaya başladığı yıllarda ülkemizde 

rahmetli hocamız Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan gibi değerli bilim adamları 

bağımlılığın mekanizmasına yönelik çalışmalar yapmışlardır.  Ülkemizde 

özellikle opiyat/opioid bağımlılığı konusunda önemli çalışmaların başlatılma-

sına ve sürdürülmesine değerli katkılar sağlamışlar ve farmakoloji camia-

sında kendilerinden sonra bağımlılık konusunda çalışacak genç araştırmacı-

lara önemli bir rol model olmuşlardır. Kendilerini minnetle ve rahmetle anı-

yorum. Bu yazıda kariyerime başladığın 80’li yıllardan beri madde bağımlılı-

ğı konusunda çalıştığım en heyecan verici madde olan agmatinin endojen 

bir madde olarak özelliklerini, biyolojik önemini, morfinle ilişkisini ve madde 

bağımlılığındaki modülatör etkilerini özetlemeye çalışacağım.  

 

Agmatin 

Bir katyonik amin olan agmatin aslında bilim dünyası için çok yeni bir mad-

de değildir (Şekil 1). İlk kez 1910’da balık, bitki, kurtcuk ve bakterilerde 

varlığı gösterilmiştir. 1980’li yıllara kadar fonksiyonel önemi ile ilgili pek fik-

rimiz olmayan agmatinin daha sonra adipositlerde antilipolitik etki göster-

diği, sempatik gangliyon ve retinada nikotinik asetilkolin reseptörlerini blo-

ke ettiği, pankreasın beta hücrelerinden insülin salınımını kontrol ettiği, sı-

çan ve tavşanda sempatik aktiviteyi arttırdığı, adrenal kromafin hücrelerin-

den katekolamin salınımı kontrol ettiği, hipotalamus ve pitüiterden lüteinize 

edici hormon salıverici hormon salınımına neden olduğu, gastrik asit sek-

resyonunu arttırdığı, vasküler düz kas hücrelerinde proliferasyonu inhibe 

ettiği ve böbrekte nöroprotektif olduğu gibi bir çok etkisi gösterilmiştir.  

 



28 

 

 

Şekil 1.  Agmatine: (4-aminobutyl)guanidine 

Fonksiyonel çalışmalar devam ederken 1994 yılında Science dergisinde ag-

matinin beyinde sentezlenen endojen bir madde olduğu ve antihipertansif 

olarak tanıdığımız klonidini bağlandığı bölgeden uzaklaştırabilen bir madde 

olduğunun (clonidine displacing substance-CDS) tanımlanması şüphesiz bir 

dönüm noktası olmuştur. Daha sonraki yıllarda klonidin, moksonidin, rilme-

nidin gibi sempatik tonusu azaltan, plazma katekolaminlerini azaltarak kan 

basıncını düşüren alfa2-adrenoseptör ligandlarının bazı etkilerinin (trombo-

sit agregasyonunun blokajı mide asit sekresyonunun stimülasyonu gibi) al-

fa2-adrenoseptör antagonistleri ile bloke edilemezken simetidin ile engelle-

nebilmesi bu konuda ikinci önemli aşamayı başlatmıştır. O güne kadar sa-

dece alfa2-adrenoseptörlere bağlanarak etki oluşturan bu ilaçların adrener-

jik olmayan bağlanma bölgelerine bağlandıkları gösterilmiş ve daha sonra 

da bu bölgelere “imidazolin bağlanma bölgeleri” veya “imidazolin reseptör-

leri” denmiştir. İmidazolin reseptörleri hem santral hem de periferik olarak 

yaygın bir dağılım göstermekte dolayısıyla bu sistemlerle ilişkili bir dizi ce-

vaba aracılık etmektedir. Agmatin imidazolin reseptörlerinin endojen ligantı 

olarak tanımlanmıştır ve imidazolin reseptörlerinin tüm alt-tiplerine (I1, I2, 

I3) bağlanır.  

Agmatin günlük hayatta tükettiğimiz deniz ürünleri başta olmak üzere bir 

çok gıdada mevcuttur. Agmatin çeşitli organlarda, dokularda ve serumda 

farklı konsantrasyonlarda dağılım gösterir. En fazla mide, aorta, ince bağır-

sak, adrenal bez, kalp, beyin, kalın bağırsak ve plazmada bulunduğu göste-

rilmiştir, beyindeki konsantrasyonu nispeten düşüktür (Tablo 1).  

Agmatinin biyolojik etkileri araştırılırken elde edilen bulgular yeni 

bir nörotransmitter/nöromodülatör olabileceğini düşündürmüştür. Agmatin 

santral sinir sisteminde nörotransmitter/ nöromodülatör olma kriterlerinin 

çoğuna uyum göstermektedir. Buna göre;  

a. Beyinde lokal olarak arjinin dekarboksilaz enzimi aracılığıyla 

sentezlenmektedir.  

b. Santral sinir sistemindeki pek çok nöronda depolanmaktadır.  

c. Akson uçlarında küçük veziküllerde bulunmakta ve hipokampus-

ta piramidal hücreler üzerinde asimetrik eksitatör sinapslar yapmaktadır.   

d. Sinaptozomlardan Ca2+ bağımlı olarak salınmaktadır.  
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Tablo 1. Agmatinin dokularda dağılımı  

Doku Agmatin (ng/g doku) 

Mide  71,00 

Aorta 57,41 

İnce barsak 55,35 

Kalın barsak 27,86 

Dalak 17,38 

Akciğer 10,23 

Adrenal 6,97 

Böbrek 6,45 

Kalp 6,03 

Karaciğer 5,63 

İskelet kası 5,30 

Beyin 2,40 

Testis 2,04 

Plazma 2,45 

 

 

 

e. Sinaptozomlarda agmatinaz tarafından enzimatik olarak yıkım-

lanmaktadır.  

f. Selektif reuptake ile inaktive edilmektedir.  

g. Santral olarak uygulandığında sistemik etkileri vardır.  

 

Agmatinin beyindeki konsantrasyonu diğer bazı nörotransmitter-

lerle kıyaslanabilecek düzeydedir ve yaygın olarak bulunur (Tablo 2).  

 

 

 

Tablo 2. Agmatinin beyin bölgelerinde dağılımı  

Beyin bölgeleri Agmatin (ng/g doku) 

Pons/Medulla 627±84 

Frontal korteks 433±110 

Orta beyin 497±90 

Hipotalamus 481±107 

Hipokampus 348±15 

Serebellum 188±45 
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Agmatinerjik nöronlar özellikle üst beyin sapı ve hipotalamusta oldukça 

yaygın bulunur. Alt beyin sapında ise nukleus traktus solitarii, pontin pa-

rabrakial kompleks ve periventriküler alanlar olan laterodorsal nukleus, lo-

kus seruleus, nukleus rafe dorsalis ve periakuaduktal gri maddede lokalize-

dirler. Hipotalamusta immünoreaktif nöronlar büyük oranda dorsomedial 

nukleus, paraventriküler nukleusun parviselüler ve periventriküler bölgele-

rinde, supraoptic, perfornical, supra mamiller ve ventral premamiller çekir-

deklerde ve posterior hipotalamik bölgede yoğunlaşmışlardır. Daha az sayı-

da nöron ise arkuat nukleus ve lateral hipotalamik alanın kaudal kısmında 

bulunmaktadır. Ön beyindeki nöronlar amigdala, septum, stria terminalis 

ve orta talamusta yer almaktadır. Agmatinle işaretli nöronlar hipokampus-

da geniş oranda piramidal hücrelerde bulunmuştur. Elektron mikroskopisi 

ile bakıldığında, piramidal hücrelerin mitokondri ve tübüler vezikülleri içinde 

sitoplazmada konsantre oldukları gösterilmiştir. Agmatinin primer olarak 

akson ve akson terminallerindeki küçük sinaptik veziküllerde bulunduğu 

gösterilmiştir. Hipokampusta agmatin presinaptik terminallerde konsantre 

edilmekte ve eksitatör sinapslar yapmaktadır. Hipokampusdaki sinapsların 

büyük çoğunluğu glutamaterjik olduğundan bu bulgulara dayanarak, en 

azından bu sistem içinde agmatinin glutamatla kolokalize olduğu gösteril-

miştir. Agmatin ayrıca astrositlerde, nöronal bağlantılı hücrelerde ve adre-

nal medullanın kromafin hücrelerinde de bulunur. 

 

Sentez, salım ve metabolizması 

Agmatin L-arjininden, arjinin dekarboksilaz (ADC) enzimi aracılığıyla sen-

tezlenen bir amindir. 1995 yılında Regunathan ve arkadaşları tarafından 

yapılan bir çalışmada ADC’ın sıçan beyninde eksprese edildiğinin gösteril-

mesiyle, agmatinin memelilerde de sentezlendiği ve enterik bakteri veya 

diyet kaynaklı olmadığı anlaşılmıştır. ADC, memelilerde hücre membranına 

bağlı olarak bulunur. ADC beyinde en fazla striatum ve beyin sapında, en 

az ise kortekste bulunmaktadır.  Memelilerdeki  ADC  aktivitesi Mg2+  tara-

fından  artırılmakta,  Ca2+  tarafından inhibe edilmektedir. Diğer iyonlar ise 

ADC aktivitesini  değiştirmemektedir.  Kan  damarlarında, agmatinin endo-

tel ve düz kas hücrelerinde depolandığı, fakat sadece endotelde ADC eksp-

rese  edildiği  bilinmektedir.  Sinaptozomlarda ADC  aktivitesine  rastlanıl-

ması,  agmatinin  büyük  olasılıkla  nöronlarda  eksprese  edildiğini düşün-

dürmektedir.  Glia  hücrelerinde  de  ADC aktivitesinin  olduğu  gösterilmiş-

tir.  Ayrıca  agmatinin sentez edildikten sonra nöronal ve glial havuzlar  

arasında  transfer  edildiği  bilinmektedir. Diğer transmitterler gibi sinapto-

zomlardan depolarizasyonla Ca2+  bağımlı olarak salınmaktadır.  

 

Agmatinin beyindeki biyolojik inaktivasyonu, enzimatik parçalanma ve geri-

alınım ile olmaktadır. Agmatinin enzimatik parçalanmasında rol oynayan 
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enzim, agmatinaz (Agmatin üre hidrolaz)’dır. Bakterilerde  ana  metabolik  

yol,  agmatinin  bu enzim aracılığıyla putresin ve üreye dönüştürülmesidir. 

Çözünebilir bir enzim olan agmatinazın memeli beyninde de eksprese edil-

diği gösterilmiştir. Agmatinaz en çok hipotalamus ve hipokampusta ve en 

az da korteks ve striatumdadır. Bölgesel ADC ve agmatinaz konsantrasyon-

ları benzer değildir ve   belki de bu nedenle agmatin metabolizması bölge-

sel olarak seçicilik göstermektedir. Agmatinin, agmatinaz ile putresine dö-

nüşmesi, ornitinin, ornitin dekarboksilaz (ODC) aracılığıyla putresine dö-

nüşmesi ile paralellik gösterir. Ancak ornitinden ODC aracılığıyla putresin 

oluşumunun, sadece memelilerde gerçekleştiğine inanılmaktadır. Putresin-

den spermin ve spermidin oluşur.  Putresin, poliamin biyosentezinde meta-

bolik bir prekürsör olduğu için, dolayısıyla agmatin de önemli moleküllerin 

metabolik prekürsörü  durumundadır.  Bu nedenle agmatin-putresin kaska-

dının, memelilerde poliamin sentezi için özel bir metabolik yolak olduğu dü-

şünülmektedir. ADC ve agmatinazın spesifik inhibitörlerinin  bulunmaması  

agmatinin  beyindeki  fonksiyonunun  araştırılmasını  kısıtlamaktadır.  Ag-

matinin  yıkılmasını  sağlayan  bir  diğer enzim ise diamin oksidaz enzimi-

dir. Agmatin bu enzim ile guanido bütanoik asite dönüşmektedir. 

Geri-alınım çalışmaları, sıçan beyninden hazırlanan sinaptozomlarda radyo-

aktif işaretli agmatinin birikmesinin ölçümü ile yapılmıştır. Agmatinin geri-

alınımı, sıcaklığa bağlıdır  ve  sadece  yüksek  konsantrasyonlarda doygun-

luğa  ulaşabilir.  Na+/K+-ATPaz  inhibisyonu  ya  da  ekstraselüler  Na+  

replasmanından etkilenmemektedir. Agmatinin taşıyıcılarına bağlanmak için 

yarışma şekli incelendiğinde geri-alınımının noradrenalin, dopamin, seroto-

nin ya da yapısal benzer amino asit taşıyıcıları ile olmadığı, başka bir taşıyı-

cı sistem ile sağlandığı düşünülmektedir. Gerçi, agmatin bir amin olması ve 

poliaminlerin öncüsü olmasına rağmen, geri-alınımı poliaminlerden  de  

farklıdır.  Çeşitli  iyon  kanalı modülatörlerinden sadece Ca2+  kanal bloker-

leri bu geri alınımı inhibe eder. İdazoksan ve fentolamin gibi imidazolin re-

septörleri ile etkileşen ilaçlar, geri-alınımın güçlü yarışmasız inhibitörleridir. 

Sinaptozomlar aminoasit, poliamin veya monoamin taşınmasından farklı bir 

mekanizma ile agmatini geri alıp konsantre ederler. Bu transport şeklinin 

sodyum ve enerji bağımlı olduğu düşünülmektedir. Agmatin, hücreye li-

gandla kenetli iyon kanallarının voltaja bağımlı olarak çalışması ile de gire-

bilir.  

L-arjininden arjinaz aracılığı ile üre, ornitin ve son ürün olarak da putresin 

ve diğer poliaminler oluşurken nitrik oksit sentaz (NOS) aracılığıyla nitrik 

oksit (NO) ve sitrulin oluşur. Bu sentezdeki üçüncü yolak ise L-arjininden 

dekarboksilasyonla agmatin oluşması ve oluşan agmatinin agmatinaz enzi-

miyle poliaminlere ve üreye, diamin oksidazla ise guanido butanoik aside 

dönüşmesidir.   
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Biyolojik etkileri 

Agmatin çok sayıda reseptör üzerinden etkilerini oluşturmaktadır. İmidazo-

lin reseptörlerinin endojen ligandıdır ve alfa2-adrenoreseptörlerin tüm alt-

sınıflarının bağlanma bölgelerine yüksek afinite ile bağlanır. Etki profili aynı 

reseptöre bağlanan diğer maddelerden farklılık göstermektedir. Örneğin 

agmatin, klonidin gibi hem imidazolin hem de alfa2-adrenerjik reseptörlere 

bağlanmasına rağmen klonidinin etkilerini göstermemektedir.  Agmatinin 

N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörleri, nikotinik kolinerjik ve 5-HT3 sero-

tonerjik reseptörler gibi iyonotropik reseptör kanallarını bloke ettiği bildiril-

miştir. Ayrıca sıçanlarda NOS’ın tüm izoformlarını (iNOS, eNOS, nNOS) in-

hibe ettiği bulunmuştur. Bu inhibisyon doza bağımlı ve substrat olan L-

arjinin ile yarışmalıdır. Afinitesi L-arjininden daha düşük olduğundan, etkili 

bir yarışma için L-arjininden daha yüksek konsantrasyonlarda bulunması 

gerekir. Ancak özellikle nNOS sentezleyen nöronların katalitik bölgesinde, 

agmatin konsantrasyonunun fizyolojik olarak yeterli olduğu gösterilmiştir. 

Agmatin ve NOS enziminin hücresel kolokalizasyonu, bu aminin NO üreti-

minin endojen bir modülatörü olduğunu ve agmatinin oluşturduğu birtakım 

biyolojik etkilerin NO sistemi ile etkileşimle meydana gelme olasılığını güç-

lendirmektedir. Dokularda L-arjininin agmatine göre 4 ila 50 kat daha fazla 

olduğu görülmüş ve bu nedenle agmatinin NOS aktivitesi üzerinde zayıf bir 

regülatör etkisinin olduğu düşünülmektedir. Agmatinin, beyin ve böbrekte 

NO oluşumunu inhibe ederek NOS yolağını etkilediği bilinmektedir. Serum-

da bulunan agmatinin ise glial hücrelere girerek iNOS ekspresyonunu ve 

aktivitesini düzenlediği gösterilmiştir.  

 

Agmatinin çoğu santral sinir sistemi üzerine olmak üzere birçok  etkisi  gös-

terilmiştir.  Adrenal medullanın  kromafin  hücrelerinden  adrenalin ve  no-

radrenalin  salınımını,  pankreasın  adacık hücrelerinden  insülin  salınımını,  

hipotalamustan lüteinleştirici hormon salgılatıcı hormon ve gastrin sekres-

yonunu uyarır, vazopressin  salınımını  inhibe  eder. Antikonvülsan, anksi-

yolitik, anti-stres ve antidepresan etki potansiyeline sahip olduğu, iskemide 

ve eksitotoksisitede nöron kaybını azalttığı gösterilmiştir. Alzheimer nörobi-

yolojisinde, öğrenme-bellek fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli olabi-

leceğini gösteren çok sayıda çalışma vardır.  Akut ağrı  modellerinde  hem  

spinal  hem  de  supraspinal  düzeyde  analjezi  sağladığı,  nöropati  gibi 

ağrı modellerinde termal ve mekanik hiperaljeziyi azalttığı, antienflamatuar  

ve ayrıca morfinin oluşturduğu analjezik etkiyi potansiyelize  ettiği  göste-

rilmiştir. Morfine tolerans gelişimini engellediği, alkol ve morfin yoksunluk 

sendromunun tüm  semptomlarını  baskıladığı gösterilmiştir. Bu yazıda 

özellikle morfin bağımlılığı ile ilişkisi özetlenmeye çalışılmıştır. 
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Morfinle ilişkisi ve morfin bağımlılığındaki rolü: 

Agmatin hem spinal hem de suprasipinal düzeyde analjezik etki oluştura-

bilmektedir. Agmatinin subefektif dozlarda morfin analjezisini potansiyalize 

ettiği, potansiyalizasyonun sadece spinal düzeyde olduğu ve supraspinal 

düzeyde gözlemlenmediği bildirilmiştir. Oluşan etkinin NOS inhibitörü L-

NAME tarafından değiştirilememesi nedeniyle  NO’dan bağımsız bir meka-

nizma ile olduğu düşünülmüştür. Morfinin klinikte kronik kullanımında en 

önemli sorunlardan biri analjezik etkisine gelişen toleranstır. Agmatinin icv 

olarak uygulanmasının da morfin toleransını engellediği gösterilmiştir.   

Morfine bağlı koşullu yer tercihini (conditioned place preference)  ve kronik 

morfin uygulanmasına bağlı fos ekspresyonundaki artışı inhibe etmiştir. 

Morfine bağlı koşullu yer tercihinin mekanizmasının araştırıldığı bir başka 

çalışmada agmatinin etkisinin alfa2-adrenoseptör antagonisti yohimbinle 

inhibe edilebilmiş olması nedeniyle agmatinin bu etkisinin alfa2 reseptörler 

aracılı olabileceği düşünülmüştür. Morfine bağlı koşullu yer tercihi modeli 

kullanılarak yapılan bir diğer çalışmada NO prekürsörü L-arjinin ile agmati-

ne alınan yanıtın arttığı ve iNOS inhibitörü aminoguanidin ile azaltıldığı do-

layısıyla yanıtın iNOS aracılığıyla nitriderjik sistem aracılığıyla oluştuğu dü-

şünülmüştür.  

Agmatinin kappa opiyoid reseptörleri aracılığı ile morfine tolerans gelişimini 

engellediği, morfin yoksunluk sendromunun tüm semptomlarını baskıladığı, 

morfin bağımlılığı sırasında meydana gelen cAMP süperaktivasyonunu en-

gellediği bildirilmiştir. Bu etkilerin bir kısmının bağımlılık sırasında agmatin 

biyosentezinde meydana gelen değişikliklere bağlı olduğu bildirilmiştir. In 

vitro olarak morfin bağımlı hale getirilmiş izole kobay ileumunda naloksonla 

oluşturulan yoksunluk kasılmalarını doza bağımlı bir biçimde inhibe etmiş-

tir. In vivo olarak sıçanlarda pelet implantasyonu ile oluşturulmuş morfin 

bağımlılığı modelinde bağımlılık geliştikten sonra akut olarak uygulanan tek 

doz agmatinin morfin yoksunluk sendromunun tüm semptomlarını baskıla-

dığı gösterilmiştir. Bu etkilerin bir kısmı bağımlılık sırasında agmatin biyo-

sentezinde meydana gelen değişikliklere bağlı bulunmuştur. Aynı modelde 

morfin pelet implantasyonundan hemen sonra başlayarak kronik olarak uy-

gulalan agmatin ise morfin bağımlılığının gelişmesini engellemiştir. nNOS 

“knockout” farelerde yapılan bir çalışmada kronik morfin uygulaması sonra-

sı nalokson verilerek, yoksunluk belirtileri akut ve kronik olarak agmatin 

uygulanan hayvanlarda gözlenmiş ve morfin yoksunluğunun periferik belir-

tilerinde bir azalma görülürken santral sinir sistemi ile ilişkili belirtilerinde 

bir değişiklik görülmemiştir. Bu çalışma ile morfine fiziksel bağımlılıkta ag-

matinin etkisini nNOS aracılığıyla olabileceği düşünülmüştür. Sıçan beynin-

den direkt diyalizat örnekleri alınarak yapılan bir başka morfin bağımlılığı 

çalışmasında da agmatinin bu etkisinin büyük oranda NOS inhibisyonu üze-

rinden olabileceği gösterilmiştir. Agmatinin locus coeruleus nöronal aktivi-
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tesini arttırdığı, bunun da NOS aktivitesine bağlı bir mekanizma ile olduğu 

gösterilmiştir. Agmatinin fentanil kullanımını (self administration) baskıla-

yabileceği, kronik opioid uygulamasına bağlı nöroadaptif mekanizmaları dü-

zenleyebileceği de düşünülmüştür. Bir diğer çalışmada gerek morfin bağım-

lılığında gerekse morfin yoksunluk sendromu sırasında agmatin ve agmati-

nin sentezinden sorumlu enzim ADC’ın beyin ve periferik organlardaki mik-

tarı/aktivitesi değerlendirilmiştir. Normalde ADC’ın en fazla bulunduğu be-

yin bölgeleri olan ventral tegmental alan, hipotalamus, korteks, nikleus 

akumbens, substantia nigra, lokus seruleus ve serebellum morfin uygula-

masından 24 saat sonra incelendiğinde hipotalamus, korteks, lokus seru-

leus, nukleus akumbens ve serebellumda ciddi bir artış görülürken ventral 

tegmental alan, medulla ve substansia nigrada değişiklik bulunmamıştır. 

Aynı beyin bölgelerinde 72 saat sonra ADC aktivitesi ölçüldüğünde ise tüm 

bölgelerde aktivite artışı görülmüştür. Bu bulgular agmatin biyosentezinin 

morfine maruziyet sonucunda erken dönemde arttığını ve bu artışın büyük 

olasılıkla bağımlılığa karşı koruyucu bir mekanizma olabileceğini düşündür-

müştür. 

Sonuç olarak agmatinin nöromodülatör olabileceğini düşündüren çok sayıda  

araştırma  vardır.  Bu küçük endojen aktif molekülün çok sayıda reseptörle 

etkileştiği böylece bir çok fizyolojik olayın düzenlenmesinde, miktarının de-

ğişmesiyle de patolojik olaylarda  rol  alabileceği  düşünülmektedir.  Özel-

likle beyindeki konsantrasyonunun değişmesinin opioid tipi bağımlılık açı-

sından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu günkü bilgilerimizin ışığında si-

nir sisteminin fizyolojik işleyişini ve bağımlılık başta olmak üzere çeşitli pa-

tolojilerini düzenleyen bir nöromodülatördür. Dolayısıyla sözü edilen patolo-

jiler için yeni terapötik yaklaşımların oluşturulmasına katkıda bulunabilecek 

endojen bir maddedir. 
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Using Mouse Models to Seek Drug Targets for Alzhei-

mer's Disease and Other Tauopathies 
Frances A Edwards 
Department of Neuroscience, Physiology and Pharmacology, University Col-
lege London, Gower St London WC1E 6BT UK 
Over recent years transgenic mice have gained a poor reputation in rela-
tion to Alzheimer’s disease because of the lack of success of clinical trials 
stemming from the results of animal experiments. In this lecture I would 
like to discuss the value of using animal models and stress the importance 
of understanding both their potential and their limitations so that the right 
questions are asked and the correct conclusions reached.  
Alzheimer’s disease is a complex interaction between rising amyloid beta 
and plaques and phosphorylation of tau and neurofibrillary tangles, even-
tually leading to massive neurodegeneration. Mice transgenic for human 
genes that cause familial Alzheimer’s disease are useful models for unders-
tanding the earliest effects of rising amyloid beta and plaque deposition, 
while mice transgenic for human genes for frontotemporal dementia are 
useful for understanding the links between neurofibrillary tangles and neu-

rodegeneration. By comparing these types of models we can try and un-
derstand the effects of these different pathologies separately. Improved 
animal models are however needed to understand the whole process. 
I will discuss some of our recent findings on the earliest effects of rising 
amyloid beta on synaptic transmission and also compare the effects of 
plaques and neurofibrillary tangles on the changes in gene expression in 
these models and the relative effects on synaptic transmission versus mic-
roglial activation. Finally I will discuss where this research is taking us into 
the future, using the limitations in mouse models to our advantage with the 
aim of finding targets that will make man as resistant to neurodegeneration 
as the mouse. 
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H., Smits, H., Ali,S.S., Steinberg, R., Pegasiou, C-M., James, O.T., Matarin, 
M., Richardson, J.C., Zetterberg,H., Blennow, K., Hardy, J.A., Salih, D.A., 
Edwards, F.A. (2015) First effects of rising amyloidß in mouse hippocam-
pus: synaptic transmission and gene expression. Brain 138 (7): 1992-
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Nahaboo Solim, M.A. Moens, T. G., Paublete, R. M., Ali, S. S., Perona, M. ., 
Desai, R., Smith, K. J., Latcham, J., Fulleylove, M., Richardson,J. C., Hardy, 
J. and Edwards, F. A. (2015) A Genome-wide Gene Expression Analysis and 
Database in Transgenic Mice during Development of Amyloid or Tau Patho-
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of genome wide gene expression www.mouseac.org) 
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Panel: Nörodejeneratif Hasar 
[09.09.2015, SALON A, 11:00-12:30] 

Nörodejeneratif Hasarda Aromataz ve Seladin-1 En-

zimlerinin Rolü 
E. Pelin Kelicen Uğur 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Östrojenin sinir koruyucu etkilerinin kanıtlanması ve kadınlarda menopoz 
sonrası demans riskindeki artış, bu hormonun ve oluşumundan sorumlu en-
zim aromatazın araştırılmasına neden olmuştur. Hormon replasman tedavi-
sindeki başarısızlığın kökeninde plazma östrojeninden çok, lokal östrojen 
seviyesinin beyinde koruyuculuğunun baskın olabileceği, ER ifadesinde lokal 
estrojen üretiminin ve beyinde nöroaktif steroidlerin kaynağı olarak koles-
terol, lokal beyin aromataz ekspresyonu ve aktivitesinin önemi vurgulan-
maktadır (Garcia-Segura LM, 2008).  

Aromataz periferik dokularda ve beyinde kolesterolden östrojen biyosente-
zinin son basamağı olan androjenlerden östrojen oluşumunu sağlayan en-
zimdir. Vertebralı beyninde aromataz birincil olarak hipotalamus, hipokam-
püs ve amigdalada promoter I.f yoluyla sentezlenir. Beyinde eksprese edi-
len aromatazın lokal östrojen oluşumunu sağlayarak nöronal farklılaşma, 
nöral ve sinaptik plastisitede düzenleyici fonksiyonlarının olduğu gösteril-

miştir. Periferik dokularda ise her dokuya özgü aromataz promoter’ı farklılık 
göstermekte ve farklı kodlanmaktadır. Periferik hormon seviyelerini etkile-
meden beyin dokusundaki spesifik steroid sentezini arttırmak, beyindeki 
steroidojenik enzimlerin beyne spesifik promoterlarının manipulasyonu ya 
da protein izoformlarının post-translasyonel modifikasyonları ile mümkün 
olabilir. 

Beyin tüm vücut kesterolünün %25’ini ve kendi hormon üretimi yapabilen 

enzimleri içeren steroidojenik bir organdır ve steroidogenez beyinde tüm 
hormonların prekürsörü kolesterolle başlar. Alzheimer hastalığının nedenle-
rini araştırmak için yapılan çalışmalar 15 yıl önce Alzheimer’a duyarlı beyin 
bölgelerinde düzeyi azalan seladin-1 adlı yeni bir proteinin keşfi ile sonuç-
lanmıştır (Greeve ve diğ., 2000). Seladin-1 proteininin, nöronları beta ami-
loid (A) ve oksidatif stresle ilişkili apopitotik hücre ölümünden koruduğu, 

ayrıca apopitozdan sorumlu kaspaz-3 aktivitesini inhibe ettiği gösterilmiştir. 
İlginç olan bu proteinin bir enzimatik aktivitesinin olması ve desmosterol-
den kolesterolün sentezini katalizlemesidir. Seladin-1 kolesterol üretiminde 
kilit enzimlerden biridir. Seladin-1 knock-out’lu Alzheimer’li farelerde A 

artışı, seladin-1 knock-out hücre kültürlerinde hücre membran yapısının 
bozulması; BASE aktivitesinin artarak APP’den A peptid oluşumunun art-

ması, A peptid parçalayan plazminojen aktivitesinin azalması dolayısıyla 

A peptid toksisitesinin artması, buna karşın seladin-1 aşırı ifadesinin sağ-
landığı hücrelerde membran stabilitesinin artarak toksik A’ya karşı hücre-

lerin korunması Seladin-1’in nöron korunmasındaki etkisini vurgulayan ça-
lışmalardan bir kaçıdır (Peri ve diğ., 2011). Ayrıca estrojenlerin ER üzerin-

den seladin-1 aracılığıyla sinir koruyucu etki oluşturdukları, östrojenin oluş-
turduğu nöroprotektif etkinliğin seladin-1 geni silindiğinde kısmen ya da 
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tamamen ortadan kalkması bu iki enzimin nöron korumada birlikte hareket 

ettikleri savını doğrulamaktadır. Seladin-1 ve aromataz modülatörlerinin ve 
hedefe yönelik yeni farmakolojik ajanların geliştirilmesi ile sinir sistemine 
özgü östrojen sentezi gerçekleştirilebilir ve nörodejeneratif hastalıkların ön-
lenmesi ve tedavisinde yeni yaklaşımlara ışık tutabilir.  
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Nörodejeneratif Hasarda İn Vitro Beyin Dilimleri Mo-

deli: 25 yıllık deneysel tecrübeden birkaç önemli not 
R. Levent Büyükuysal 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Beyin dilimlerinin in vitro deneysel çalışmalarda kullanımı yaklaşık 75 yıl 
önce anaerobik glikolizisin neden olduğu doku fosfat dağılımındaki değişik-
liklerin tavşan beyin dilimlerinde incelendiği çalışma ile başlar (Macfarlane 
ve Weil-Malherbe, 1941).  Takip eden yıllarda, beyin dilimlerinin hazırlan-
masında kullanılan dilimleyiciye adını da veren McIlwain tarafından beyin 
dilimleri üzerinde santral sinir sisteminin metabolizmasına yönelik çalışma-
lar yapılmıştır (McIwain ve ark. 1951). Hipokampustan elde edilen dilimle-
rin normal sinaptik aktivitelerini sürdürdüklerinin gösterilmesinden sonra 
(Yamamoto ve McIlwain, 1966), beyinin çeşitli bölgelerinden elde edilen 
dilimlerin in vitro deneysel bir model olarak kullanılması giderek artmıştır.  
Nörotransmitter sentez ve salıverilmesinin moniterize edilmesinden resep-
tör sonrası olayların kantite edilmesine, enzim aktivitesi ve protein sentez 
hızlarının ölçümünden, yapısal değişiklerin saptanabilmesine kadar hemen 
hemen bütün biyokimyasal, farmakolojik, fizyolojik, morfolojik ve histopa-
tolojik değişikliklerin bu model üzerinde çalışılabilmesi mümkündür.  

Fizyolojik-sinirsel-hormonal bağlantılarının kesilmiş olması, doku bütünlü-
ğünün bozulması, dekapitasyon ve dokunun dilimlenmesi esnasında mey-
dana gelen olası hasarlanma ve bunun çalışma sonuçlarına etkisinin tam 
olarak bilinmemesi, dolaşımda bulunan birçok endojen madde veya faktö-

rün dilimlerin içine alındığı ve deneyin sürdürüldüğü fizyolojik sıvı içinde 
bulunmaması ve dilimlerin bu endojen maddelerin olası faydalı etkilerinden 
yoksun kalmış olmaları, in vitro beyin dilimleri yönteminin başlıca dezavan-
tajlarıdır. Buna karşın, kullanılan fizyolojik sıvının kimyasal- gaz karışımının 
ve sıcaklığının tamamen araştırıcının kontrolünde olması, kan-beyin bariye-
rinin olmaması nedeni ile dilimlerin bulunduğu ortama eklenen ilaçların di-
rekt doku ile temas etmesi, in vivo koşullarda olduğu gibi direkt etkiyi bas-
kılayacak refleks mekanizma veya aktivasyonların bulunmaması, in vivo 
çalışmalarda kullanılan anestezik maddelerin olası olumsuz etkilerinin söz 
konusu olmaması, kısa sürede fazla sayıda veri elde edilmesine olanak sağ-
laması in vitro yöntemlerin başlıca üstünlükleri arasında sayılabilir.  

Beyin dilimlerinin hazırlanması ve kullanılışı ile ilgili iki farklı yöntem söz 
konusudur; bunlardan bir tanesi “acute brain slices” olarak nitelendirilen ve 
yetişkin deney hayvanı beyinlerinden hazırlanan dilimlerin kullanıldığı yön-
temdir. Söz konusu bu yöntemde dilimler, perfüzyon ve/veya inkübasyon 
koşullarında 6-8 saat kadar yapısal bütünlüklerini koruyabildikleri için, an-
cak bu sürelerle sınırlı deneysel çalışmalarda kullanılmaya olanak sağlarlar.  
“Organotypic brain slice culture” modeli ise, 3-9 günlük deney hayvanları-
nın beyinlerinden elde edilen dilimlerin, hücre kültür çalışmalarında olduğu 
gibi, uygun ortamlarda günlerce-bazen haftalarca kültür edilmesine olanak 
sağlayan deneysel bir modeldir. Söz konusu modelde yetişkin olmayan be-
yin kullanılmasının nedeni hazırlanan dilimlerdeki nöronal plastisite hızının 
çok yüksek olması yanında, gelişimini tamamlamamış beyin dokusunun, 
dilimlemenin neden olduğu travmatik hasara karşı daha yüksek direnç gös-
termesidir. 
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Akut beyin dilimlerinin en önemli avantajı hazırlanmasının kolay olması, 

deneysel işlemin saatler içinde bitirilebilmesi, elektrofizyolojik çalışmalara 
uygun olması, kısa süre sürede fazla veri elde edilebilmesine olanak sağla-
masıdır. Diğer taraftan, nöronal plastisite hızının yüksek olması, değişik işa-
retleme teknikleri sonrası nöronal ve glial hücrelerin görüntülerinin elde 
edilebilmesi özellikle nörodejenaratif ve nöro-gelişimsel alanda organotypic 
beyin dilimleri kültürlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmıştır. İskemik hasar-
lanma,  Alzheimer ve Parkinson hastalıkları, ALS gibi nörodejeneratif hasta-
lıkların mekanizmalarının aydınlatılması ve bunlara karşı yeni terapötik yak-
laşımlar geliştirilmesi amacı ile beyin dilimleri sıklıkla kullanılan deneysel 
modeller arasında önemli bir yer almaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, akut beyin dilimlerinin hazırlanması yüksek bir 
teknoloji gerektirmemekle birlikte, elde edilen sonuçların tutarlılığı veya 
tekrar edilebilirliği açısından dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar 
söz konusudur. Bunlara aşağıda sırası ile değinilmiştir: 
 

1. Kullanılan deney hayvanının dekapite edilmesi ve beyin dilimlerinin 
hazırlanarak oksijenlendirilmiş ve soğutulmuş fizyolojik sıvı içine 
alınması arasında geçen süre  

Birçok araştırmacı bu sürenin mümkün olduğu kadar kısa olması gerektiğini 
vurgulamışsa da, hipokampusun CA1 bölgesinden elde edilen eksitatör si-
naptik potansiyelin dekapitasyondan 30 dak sonra hazırlanan dilimlerden 
bile hemen tamamen elde edilebildiği rapor edilmiştir  (Shurr ve ark., 
1984). Bu sürenin kısalığının dokuda meydana gelecek iskemik hasarın en 
aza indirilmesi açısından önemli olduğu hemen tamamen kabul gören bir 
görüş olduğu için, bunu en aza indirmek amacı ile değişik uygulamalar da 
geliştirilmiştir; dekapitasyon öncesi hayvanın anestezi edilmesi, anestezi 
altındaki hayvanın soğuk fizyoloji sıvı ile trans-kardiyal perfüzyonu, dekapi-
tasyon sonrası çıkartılan beynin içine alındığı veya beyin dilimlerinin hazır-
landığı fizyolojik ortamın kompozisyonunun değiştirilmesi (Ca+2’un azaltıla-
rak Mg+2’un arttırılması, NaCl yerine sukroz kullanılması, glutamat eksito-
toksisitesini azaltmak adına antagonistlerinin kullanılması gibi) başvurulan 
stratejiler arasında sayılabilir.  
 

2. Hazırlanan beyin dilimlerinin kalınlığı:  
Beyin dilimlerinin kalınlığın artması, fizyolojik sıvı içindeki çözünmüş mad-
delerin ve iyonların dokunun derin tabakalarına difüzyonunu zorlaştırırken, 
incelmesi hasarlı doku oranının artmasına neden olabilmektedir. Hazırlanan 
beyin dilimlerinin her iki yüzeyinde en fazla hasarlanmanın, yaklaşık 50 µm 
derinliğe kadar olan doku bölgesi içinde olduğu gösterilmiştir  (Lipton., 
1984). Konu ile ilgili çalışmalara bakıldığında genellikle 300-500 µm kalınlı-
ğında hazırlanmış dilimlerin kullanıldığı görülmektedir. 
 

3. Dilimlerin perfüze veya inkübe edildiği ortam sıcaklığı:  
Bu konuda da tam bir görüş birliği söz konusu değildir. Belki de in vitro ça-
lışmalar arasındaki gözlenen tutarsızlıkların en başta gelen nedenlerinden 

biri de budur. Genellikle normal fizyolojik sıcaklık (36-37 oC) tercih edilse 
de, bunun çok daha altında, hatta oda ısısında (21-23 oC gibi) yapılmış ça-
lışmalara da sıkça rastlamak mümkündür. Düşük sıcaklıkta metabolizmanın 
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yavaşladığı, dilimlerin canlılıklarını daha uzun süre devam ettirdikleri bilin-

mektedir. İnkübasyon veya perfüzyon odacıklarının yerleştirildiği su banyo-
sunun sıcaklığı istenen dereceye ayarlanmış olsa bile, odacıkların içindeki 
fizyolojik ortamın sıcaklığının mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Bu ortamın 
sıcaklığındaki ± 1oC’lik farklılıklar bile, özellikle iskemi ve benzeri çalışma-
larda ölçülen parametrelerde çok büyük değişikliklere neden olabilir (Büyü-
kuysal ve Mete, 1999). 
 

4. Dilimlerin hazırlanması sonrası, deneysel prosedüre başlamadan 
önce, preinkübasyon dönemine alınması: 

İzole doku veya organların kullanıldığı hemen bütün in vitro çalışmalarda, 
vücut dışına çıkartılıp organ banyosuna yerleştirilen dokunun, bu koşullara 
adapte olması için belirli bir süre preinkübasyon periyoduna alınması, mut-
laka uygulanması gereken bir işlemdir. Benzer durum  beyin dilimleri için 
de geçerlidir. Dekapitasyon sonrası beynin çıkartılması, çalışılacak beyin 
bölgesinin diseksiyonu ve ardından dilimlenmesi ne kadar hızlı ve uygun 
koşullarda yapılsa bile, bu işlemlerin dokuda bir hasarlanmaya ve  ATP da-
hil bir çok endojen maddenin doku seviyelerinde azalmaya neden olması 
kaçınılmazdır. Dokuda meydana gelmiş geri dönüşümlü hasarın en aza indi-
rilmesi ve boşalmış endojen depoların yeniden dolmasının sağlanması için 
dilimlerin deneysel prosedüre başlamadan önce mutlaka preinkübasyon dö-
nemine alınması gereklidir. Bu dönemin süresi için de bir görüş birliği ol-
mamakla birlikte genellikle 30-60 dak’lık bir preinkübasyon periyodu uygu-
lanmaktadır. Preinkübasyon döneminde ortama salıverilen laktat dehidro-
genaz enzim seviyelerinin yaklaşık 90 dakikada minimum seviyeye düştüğü 
ve azalan doku dopamin düzeylerinin de bu süre sonunda üst düzeyine 
ulaştığını gözledikten sonra, kendi çalışmalarımda 90 dakikalık bir preinkü-
basyon dönemini tercih etmekteyim. Diğer taraftan, preinkübasyon döne-
minin en az 1/3’ünün (20-30 dak) oda sıcaklığında yapılmasının, dilimlerin 
canlılığı üzerine olumlu etki gösterdiği genellikle kabul edilmektedir.  
 

5. Dilimlerin perfüzyonu mu, yoksa inkübasyonu mu? Birbirlerine üs-
tünlükleri?  

Perfüzyon tekniği,  dilimlerin içine yerleştirileceği perfüzyon odacıkları (0,5-
1 cm3) içinden, ısıtılmış ve  %95 O2 + %5 CO2 ile gazlandırılan fizyolojik 
sıvının peristaltik pompa yardımı ile geçirilmesi esasına dayanır. Perfüzyon 
hızı, odacıkların hacmine, içine yerleştirilen dilimlerin miktarına göre deği-
şebilir (0,3-1 m/dak gibi). Kullanılacak pompanın, pulsasyon yapmayan ve 
sabit hızda sıvı akışına olanak veren özellikte olması önemlidir. Söz konusu 
pompaların 2, 4 veya 8 kanallı olması, aynı anda kanal sayısı kadar odacık 
perfüze edilebilmesine olanak verir. Deneye başlamadan önce bütün kanal-
ların akış hızlarının eşit olup olmadığının kontrol edilmesi, sonuçların tutarlı-
lığı açısından önemlidir. Perfüzyon tekniğinin en önemli üstünlüğü, dilimle-
rin devamlı fizyolojik sıvı ile yıkanması ve ortama salıverilen yararlı veya 
zararlı bütün endojen maddelerin sürekli bir şekilde uzaklaştırılmasıdır. 
Tekniğin en önemli sakıncalarından biri ise perfüzyon odacıkları içinde biri-

ken hava kabarcıklarının dilimlerin fizyolojik sıvı ile temasını engellemesidir.  
Bu durum dilimleri anoksi-iskemi benzeri bir ortama sokabilir ve ölçülmek 
istenen parametreler bu durumdan  olumsuz etkilenebilir. Diğer taraftan 
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dilimlerin odacıklar içine birbirleri üzerine örtüşmeleri fizyolojik sıvı ile olan 

temaslarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle odacıklara yerleştirilen 
dilim sayısının, onların perfüzyonunu kısıtlayacak kadar fazla olmaması 
önemlidir.  

İnkübasyon tekniği ise, gazlandırılmış fizyolojik çözelti içeren inkübasyon 
tüp veya odacıklarına dilimlerin yerleştirilmesi esasına dayanır. Yöntemin 
en önemli sakıncası dilimlerden salıverilen endojen maddelerin ortamda bi-
rikmeleridir. Ancak bu sorun, inkübasyon ortamının belirli aralıklarla yeni-
lenmesi ile giderilebilir. Bu esnada dilimlere zarar vererek  mekanik travma 
oluşturmamaya dikkat edilmelidir. 

 
6. İnkübasyon tekniğinde ortamdaki dilim miktarı veya dilimlerin or-

tama yerleştirilmesinin çalışma sonuçlarına etkisi?   
Çoğu zaman dikkat edilmeyen bir konu olmakla birlikte, inkübasyon orta-
mındaki dilim sayısı, inkübasyon ortamının hacmi veya dilimlerin bu ortama 
yerleştirilmeleri çalışma sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle söz konusu ko-
şulların önceden standardize edilmesi sonuçların tutarlılığı açısından önem-
lidir. Örneğin inkübasyon modelinde, ortamdaki dilim sayısının artması ve-
ya inkübasyon hacminin azaltılması, gerek kontrol ve gerekse iskemik ko-
şullarda inkübe edilen dilimlerin, doku canlılığının bir göstergesi olan 2,3,5 
trifeniltetrazolium klorür (TTC) ile boyanabilirliğini olumlu yönde etkilemek-
tedir (Gül ve Büyükuysal, yayınlanmamış gözlem). Bir kısmı yayınlanmış, 
bir kısmı yayınlama aşamasında olan veya tamamen bir gözlem niteliğinde 
olup deneysel prosedürleri değiştirmeme neden olan konu ile ilgili kişisel 
tecrübelerimi panel sunusu içinde sizlerle paylaşacağım.  
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Absans Epilepside Nörodejenerasyon, Öğrenme ve 

Bellek 
Tijen Utkan 
Kocaeli Ü Tıp Fakültesi 

Nöropsikiyatrik hastalıklarda komorbitide yaygın bir durumdur. Uygun mo-
deller üzerinde tek bir patolojiye odaklanılan hayvan çalışmalarında bu 
yaygın durum genellikle göz ardı edilir. Diğer taraftan preklinik çalışmalar, 
birlikte görülme olasılığı yüksek olan farklı patolojilerin ortak mekanizmala-
rının araştırılmasına olanak sağlamaktadır. 

Epilepsiler klasik olarak nörodejeneratif hastalıklar arasında yer almamakla 
birlikte nöronal hasar her ikisinde de görülmektedir. Bu nedenle nörodeje-
neratif hastalıklarla epilepsiler arasında ortak patolojilerin varlığından söze-
dilebilir. Epilepsi sonucu gelişen beyin hasarı eski literatürlerde de geçmek-
tedir. Klinik araştırmalar ve deneysel çalışmalar, bazı nöbet tiplerinin nöro-
nal hasara ve hücre ölümüne ve sonuç olarak bilişsel ve davranışsal bozuk-
luklara yol açabileceğini göstermiştir. Epilepsilerde duygu-durum ve bilişsel 
işlev bozukluklarına sık rastlanmaktadır. Bu bağlamda, temporal lob epilep-
sileri ile limbik yapıların doğrudan ilişkili olmaları nedeniyle klinik ve prekli-
nik düzeyde sıkça çalışılmıştır. Absans epilepsi, temporal lob epilepsilerin-
den farklı olarak bir idiopatik jeneralize epilepsi şeklidir. Klasik olarak ço-
cukluk çağında ortaya çıkan, adolesan dönemde %60 oranında remisyon 
gösteren bir epilepsi tipidir. Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla benign 
bir epilepsi şekli olarak kabul edilen absans epilepside nöropsikiyatrik ko-
morbitiditelerin varlığı gösterilmiş, görüntüleme yöntemleriyle de bu bulgu-
lar desteklenmiştir. Görsel-uzaysal bellek bozukluklularının yanı sıra verbal 
işlevlerde de kontrol gruplarına göre işlev kayıpları bildirilmiştir. Ayrıca, 
depresyon, anksiyete ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğuna sık rast-
lanmaktadır. Absans epilepsili çocuklarda nörodavranışsal ve bilişsel ko-
morbitelerin frontotemporal ve talamik yapısal anormalliklerle birliktelik 
gösterdiği bildirilmiştir. Sonuç olarak çocukluk çağı absans epilepsinin be-
nign bir bozukluk olduğu görüşü tartışmaya açıktır. 

Wistar Albino Glaxo from Rijswijk (WAG/Rij) sıçanlar, insandaki absans epi-
lepsinin birçok özelliğini yansıtan genetik hayvan modellerinden biridir. Bu 
sıçanların EEG kayıtlarında, duraklama, bıyık oynatma gibi davranışsal bul-
gularla eş zamanlı olarak diken-dalga deşarjları (DDD) saptanmaktadır. 
Gün içinde yüzlerce kez ortaya çıkan DDD’ler spontan, 7-11 Hz frekansın-
da, bilateral, jenaralize, senkronize dalgalardır. WAG/Rij sıçanlarda DDD 
aktivitesi yaklaşık 4 aylık yaş döneminde ortaya çıkmakta ve yaşla birlikte 
süre ve sıklık açısından artış göstermektedir. DDD oluşumunun altında ya-
tan mekanizmalar incelendiğinde, bu deşarjların kortiko-talamo-kortikal 
döngünün anormal osilasyonlarından kaynaklandığı gösterilmiştir. WAG/Rij 
sıçanlarda gerçekleştirilen komorbidite çalışmaları, bu hayvanların epileptik 
olmalarının yanı sıra depresyon benzeri davranış özelliklerini de taşıdıklarını 
göstermiştir. Öğrenme ve bellek gibi işlevler değerlendirildiğinde ise bazı 
testlerde kayıpların varlığı saptanmıştır. Bizim laboratuvarımızda gerçekleş-
tirilen bir çalışmada WAG/Rij sıçanlardaki uzaysal ve emosyonel bellek bo-
zukluğunun yaşla birlikte belirginleştiği gösterilmiştir. Wistar kontrolleriyle 
karşılaştırıldığında 5 aylık dönemde farklılık gözlenmemesine rağmen 12 
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aylık dönemde uygulanan Morris’ in yüzme testi ve pasif sakınma testinde, 

bellek işlevlerinde belirgin bir azalma saptanmıştır. Elde ettiğimiz veriler 
WAG/Rij sıçanlarda erken beyin yaşlanması olasılığını düşündürmektedir.  
Bu bulgularla uyumlu olarak 6 aylık WAG/Rij sıçanlarda EEG’de DDD’lerin 
görüntülendiğini, kendi yaş grubundaki Wistar sıçanlarla ve 2 aylık WAG/Rij 
sıçanlarla kıyaslandığında bellek performansında aşırı bir düşüş, dark nö-
ronların ve apoptotik hücrelerin sayısında artış ve öğrenme ve bellek fonk-
siyonlarında önemli rol oynayan hipokampus, somatosensoriyel korteks ve 
laterodorsal talamik çekirdekte daha yüksek düzeyde kaspaz-3 ekspresyo-
nu olduğu saptanmıştır. Böylece yetişkin WAG/Rij sıçanlarda bilişsel bozul-
manın varlığı gösterilmiş; hipokampus, neokortex ve talamusun farklı alan-
larında apoptotik nöronal hasarın bu bozulmaya eşlik ettiği bildirilmiştir. 
Nöronal kaybın gösterildiği diğer çalışmalarda ise WAG/Rij sıçanların soma-
tosensoriyel kortekslerinde parvalbumin pozitif GABAerjik nöronların sayısı-
nın nonepileptik kontrollerine göre 2 kat daha az olduğu, somatosensoriyel 
ve singular kortekste glial hücre yoğunluğunun ve nöron/glia indeksinin dü-
şük olduğu; motor kortekste ise nöronal hücre sayısının azalmış olduğu bil-
dirilmiştir. Tüm bu veriler nörodejenerasyonunun varlığını ve absans epi-
lepsiye eşlik eden emosyonel ve bilişsel işlev kaybına yol açabileceği görü-
şünü desteklemektedir. Son yıllarda WAG/Rij sıçanlarda nörodejenerasyon 
mekanizmalarında önemli bir role sahip olan ve bir serin/treonin kinaz olan  
mTOR yolağının aktivitesinin arttığı, mTOR yolağının inhibe edilmesinin epi-
leptogenezi, nöbetleri ve depresif davranışları engellediği bildirilmiştir. Ek 
olarak mTOR sinyal yolağının aktivasyonun artışının ve hipokampal nöroge-
nezdeki azalmanın WAG/Rij sıçanlarda nöbet gelişiminde rol oynayabileceği 
öne sürülmüştür. mTOR yolağının aracılık ettiği hücresel mekanizmalar ve 
nöronal gelişme, sinaptik plastisite ve nöronal sağkalım gibi önemli fizyolo-
jik olayları düzenlediği de dikkate alındığında, bu yolağa ait değişikliklerin 
epilepside nöbetlerin oluşumu kadar eşlik eden nöronal hasar ve davranış-
sal/bilişsel bozulmalardan sorumlu olabileceği öngörülebilir.  

Sonuç olarak, genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanların Wistar kontrolle-
riyle karşılaştırıldığında emosyonel ve bilişsel  işlevlerinde bozulma mevcut-
tur. Elde edilen veriler klinik çalışmaların sonuçları ile uyumlu olup, bu mo-
del absans epilepsi ve eşlik eden nöropsikiyatrik bozuklukların etkileşim 
mekanizmalarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar için uygun bir model-
dir. Bu model kullanılarak gerçekleştirilecek çalışmalar moleküler, hücresel 
ve nöronal ağa ilişkin nöropatolojik mekanizmaların epilepsi, nörodejene-
rasyon ve eşlik eden davranışsal, emosyonel ve bilişsel bozukluklardaki ro-
lünü anlamamıza yardımcı olacaktır. 
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Panel: Temelden Kliniğe İmmünofarmakoloji 
[09.09.2015, SALON B, 11:00-12:30] 

Güvenlik ve İmmünotoksikoloji Açısından İmmüno-

farmakoloji ve Geleceği 
Zekai Halıcı 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

21. yüzyılda birçok bilim dalında çok önemli ilerlemeler meydana gelmiştir. 
Bu ilerlemelerden farmakoloji bilimi de fazlaca etkilenmiştir. Bu yüzyılın bi-
limsel açıdan önceki yüzyıllardan en önemli farklı daha önce ayrı çalışan 
bilim alanların artık beraber multidisipliner çalışır hale gelmesidir. Biyotek-
nolojik ve genetik alanındaki gelişmeler farmakoloji başta olmak üzere bir-
çok bilim dalını etkilemektedir. Alanında uzman bilim adamları artık beraber 
ortak çalışmalara imza atmaktadır. Farmakoloji bilim dalı da son dönemler-
de nöro-farmakoloji; psiko-farmakoloji; farmakogenetik ve immüno-
farmakoloji gibi birçok güncel alt dala ayrılmıştır.  

21. yüzyıl teknolojisindeki bu hızlı gelişme bilim adamlarına biyolojik meka-
nizmalar, sağlık ve hastalıklar hakkındaki temel bilgilerini güçlendirecek çok 
güçlü kaynaklar oluşturmuştur. Bu kaynaklara sahip olan bilim adamları 
terapötik etkisi yüksek ve yan etkisi düşük yaklaşımları hedefler hale gel-
mişlerdir. Bu hedeflere ulaşabilmenin en önemli ve kolay yollarından biri ise 

insanoğlunun kendine ait olan savunma sistemini çözmek ve onu kullan-
maktır. İmmünofarmakolojinin ilgilendiği alan hem konakçının immün ce-
vaplarını terapötik bir alana çekmeyi hem de yeni ilaç hedeflerini ortaya 
çıkarmayı kapsamaktadır. Bu bağlamda enflamasyonu ve immün cevapları 
baskılamaya yönelik monoklonal antikorlar ve rekombinant ürünlerin klinik-
teki kullanımı son yılların klinik gerçeklerden biri olmuştur. İmmüno-
farmakolojinin temeline baktığımızda ise çok eskilere dayandığını görmek-
teyiz. İlk immüno-farmakolojik gelişmeler aşıların üretilmesiyle başlamak-
tadır. Gen teknolojisinin ilerlemesi ve birçok sitokin ve büyüme faktörlerinin 
üretilmesinin başarılmasıyla immüno-farmakolojinin yeri ve önemi daha 
farklı bir boyuta gelmiştir. Günümüzde immüno-farmakoloji kanser, kronik 
enflamatuvar ve otoimmün hastalıklar organ ve doku transplantasyonları 
gibi kompleks durumların tanı ve tedavisiyle ilgilenmektedir. İmmüno-
farmakoloji alanındaki gelişmeler ve bu konu ile ilgili yeni ilaçların üretilme-
si immüno-toksikolojinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aslında immü-
no-toksikolojik ajanlarla insanoğlunun teması çok önceleri başlamıştır. Sa-
nayinin ilerlemesi birçok toksik sanayi ajanlarının çevreye salınımına neden 
olmuş gerek sanayi çalışanlarında gerekse tüketim toplumunda immün sis-
tem etkilenmiştir. Bu nedenden dolayı immüno-farmakoloji ve immüno-
toksikoloji alanları farklı orijinlerden kaynaklanmaktadır. Her iki terim de 
immünoloji ve farmakolojinin ortak ilgi alanlarını paylaşır. İmmüno-
farmakoloji açısından bakıldığında tarihsel gelişim bilimdeki immün terapi 
ihtiyacından kaynaklanmıştır. İmmüno-toksikoloji açısından bakıldığında 
immünitenin oluşmasındaki toksikolojik etmenlerin belirlenmesi ön ayak 
olmuştur. Aslına bakıldığında bilim adamları hızla bu iki alanın aynı bozuk 
paranın farklı yüzleri olduğunu algılamışlardır.  
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İmmüno-farmakolojinin ilk makaleleri 1976-77 yılında yayınlanmış ilk im-

müno-farmakoloji dergileri ise 1979’da basılmaya başlamıştır. İmmüno-
toksikoloji ile ilgili ilk yayınlar ise 1983-1985 yıllarında görülmüştür. Günü-
müzde immüno-farmakoloji ve immüno-toksikoloji hızla kombine olan bir 
disiplin haline gelmekte ve immünolojiden ziyade farmakolojinin bir alt ala-
nı olarak kabul edilmektedir.  

Günümüzde, akut, sub-kronik veya kronik olarak kimyasallara veya ilaç et-
kin maddelerine (tüm ksenobiyokiklere) maruz kalınması sonrası yapılan 
toksikolojik değerlendirmelerde kullanılan metotlar immün sistemi hedef 
organ olarak kabul etmektedir. İmmün sistemin bu ksenobiyoktikler ile et-
kileşimi temelde üç istenmeyen etkiyle sonuçlanır: 1. immünsüpresyon ile 
sonuçlananlar, 2. immün disregulasyon (otoimmünite gibi) sonuçlananlar 
ve 3. immünolojik savunma mekanizmasının ksenebiyotiğe aşırı reaksiyonu 
(hipersensitivite gibi) sonuçlananlar.  

İmmüno-toksikolojiyi tek başına incelediğimizde kimyasal toksin ajanlar; 
mikrobiyal ajanlar, medikal aparatlar, fiziksel faktörler ve farmakolojik 
ajanların hepsini ilgilendiren çok geniş bir alan olduğunu görmekteyiz.  

Bu bağlamda immüno-farmakolojik ve immün-terapötikler aşağıdaki gibi 
sınıflandırılabilir. 

1. İmmün-supresanlar 
a. Kalsinörin inhibitörleri (spesifik T-hücresi inhibitörleri): 

i. Siklosporin, Takrolimus ve Sirolimus 
b. Antiproliferatif ilaçlar (sitotoksik ilaçlar) 

i. Azatiyoprin, siklofosfamid, metotreksat, kloram-
busil, mikofenolar mofetil (MMF) 

c. Glukokortikoidler 
i. Prednizolon ve diğerleri 

d. Antikorlar 
i. Muromonab CD3,antitimosit globulin (ATG), Rho 

(D) immünoglobulin 
2. İmmün-stimülanlar 
3. Sitokinler 

a. INF 
b. IL 
c. TNF 
d. Hemopoietik büyüme faktörleri (G-CSF, M-CSF, GM-CSF, 

vb.) 
4. Antihelmintik ajanlar 

a. Levamizol 
5. Diğerleri 

a. BCG ve aşılar 
b. Vitamin takviyeleri vb. 

Bahsi geçen ilaçların immüno-toksikolojik açıdan etkilerine ve gelecekte 
oluşturabilecekleri muhtemel güvenlik tehditlerine baktığımızda immün-
stimulanlar grubunun ilk üyesi olan kalsinörin inhibitörleri renal disfonksi-
yon, tremor, hirsutizm, hipertansiyon, hiperlipidemi, dişeti hiperplazisi, hi-
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perürisemi ve gut alevlenmesine neden olabilirken, glukokortikoidlerle 

kombine kullanıldıklarında diyabetojenik etkileri ortaya çıkar.  

Antiproliferatif etkili sitotoksik ajanların ise yan etkileri bulantı, kusma, di-
yare, lökopenidir ve özellikle sitomegalovirüs enfeksiyonuna yatkınlığı artı-
rırlar.  

Glukokortikoidler klasik olarak bilinen büyüme geriliği, kemik nekrozu, en-
feksiyon riski, yara iyileşmesinde gecikme, katarakt, hiperglisemi ve hiper-
tansiyon gibi yan etkilere neden olurlar. 

İmmüno-farmakolojinin yeni gözdeleri olan ve özellikle son yıllarda popüler 
kullanıma giren monoklonal antikorlar ile “sitokin salım sendromu”nun yanı 
sıra yüksek ateş ve titreme, baş ağrısı, tremor, miyalji, artralji ve güçsüz-
lük gibi yan etkiler oluştururlar. Bunlardan özellikle immün sistem ile doğ-
rudan etkileşim sonucu ortaya çıkan yan etkiler bu ilaçların immünotoksiko-
lojik etkileri olarak değerlendirilebilir.  

Sonuç olarak immunofarmakolojik ajanların toksik etkilerinin bilinmesi akıl-
cı farmakoterapinin temel ilkelerinden olan güvenlik değerlendirmesi için 
elzemdir. Günümüzde bilinen toksik etkilerinin yanı sıra immunterapötik 
ajanlarla ortaya çıkan toksistenin belirlenmesine yönelik araştırmalar da 
oldukça kıymetlidir. Bu alanda özellikle yapılan incelemelerde immunmodü-
latör ilaçların oluşturduğu aşırı immunstimülasyon, immun süpresyon, oto-
immünite ve hipersensitivite reaksiyonları değerlendirilmelidir. Günümüzde 
kullanılan tüm immunterapötik ve gelecekte geliştirilecek olan tüm aday 
ajanlar immüntoksikolojinin çalışma alanı içine girecektir.  
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İmmünomodulasyon ve Terapötik Hedefler 
Vedat Bulut 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İmmün sistemde savunma unsurlarının otoregülasyonunu etkileyen tedavi 
yaklaşımlarına immünomodulasyon denmektedir. İmmünomodulasyon im-
mün sistemin baskılanması (immunosupresyon) için uygulanabileceği gibi 
immün sistemin uyarılarak daha kuvvetlendirilmesi (immunostimülasyon) 
için de kullanılır.  

İmmün sistem iki koldan çalışır: 

1) Özgül olmayan ya da doğal immün sistem 

2) Özgül ya da edinsel immün sistem 

İmmünomodulasyonda her iki immün sistem kolunu etkileyen ilaçlar aşağı-
daki gibi sınıflandırılabilir: 

1) İmmün Sistemi Baskılayanlar: 
a. Sitotoksik ajanlar (antiproliferatif/antimetabolit ajanlar) 
b. Antienflamatuvarlar 
c. Glukokortikoidler 
d. Kalsinörin ve mTOR inhibitörleri 
e. Monoklonal antikorlar ve füzyon proteinler 

f. Sitokinler 
2) İmmün Sistemi Uyaranlar 

a. Bakteriyel ürünler ve aşılar 
b. Sentetik ajanlar 
c. İVİG 
d. Monoklonal antikorlar 
e. Bitkisel ürünler  
f. Sitokinler 

Sınıflandırılan immünomodülatörlerin bir listesi Tablo:1 de verilmiştir. 

 

İmmün Sistemi Baskılayanlar: 

1) Sitotoksik ajanlar (antiproliferatif/antimetabolit ajanlar): 
Metotrexat (Mtx): Modern kemoterapinin babası olarak anılan Sidney Far-
ber 1948 yılında akut lösemili çocuklarda folik asit antagonisti, 4-
aminopterolglutamik asit (aminopterin) kullanarak hastalığı gerilettiğini ya-

yımladı (1). Metillenmiş bir diğer formu olan Mtx kısa sürede toksik folat 
antagonisti olan aminopterinin yerini aldı ve sadece hematolojik bozukluk-
larda değil otoimmün hastalıkların tedavisinde de önem kazandı. 1980’lere 
kadar bu önemini korudu. Dihidrofolat redüktaz enzimini inhibe eden Mtx 
pürin ve primidin sentezlerini engelleyerek hücre üreme döngüsünü bozar 
ve proliferasyonu yavaşlatır. Bu etkiyle bir taraftan klonal aktive edilmiş 
immün sistem hücrelerinin, özellikle lenfositlerin, çoğalmasını engellerken, 
diğer taraftan makrofaj işlevlerini de geçici olarak baskılar. 
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Tablo-1: İmmünomodülatörler 

İmmün Sistem Baskılayıcı İmmün Sistem Uyarıcı 

Sitotoksik İlaçlar: 

Mtx, AZT, CTX, Klorambusil, MMF, 
leflunomid 

Aşılar (BCG ve diğer) 

Antienflamatuvarlar 

Sulfasalazin 

Endojen uyarıcılar: 

Deoksikolik asit 

Glukokortikoidler: 

Prednizolon 

Sentetik uyarıcılar 

Macrokine (TCDO), Imiquimod, le-
vamisole, IMiDs 

Kalsinörin ve mTOR inhibitörleri: 

CsA, TAC, sirolimus, everolimus 

Bitkisel Uyarıcılar 

Aloe vera  

Mantarlar 

Echinacea 

Ginseng  

Monoklonal ve Poliklonal Anti-

korlar/füzyon proteinler: 
Muromonab CD3, daclizumab ve ba-
siliximab, Antithymocyte Globulin 
(ATG), Anakinra, infliximab, adali-
mumab…vd. 

Monoklonal ve Poliklonal Anti-
korlar: 

İVİG 

Sitokinler 

TGF-, İL-10 (AR&GE) 

Sitokinler 

İFN-, İFN-, İFN-, İL-2, TNF-, 

GM-CSF 

 
Yüksek doz Mtx kullanımında toksik etkiler görülebilmektedir. Toksik etkiler 
folik asit türevleri, örneğin leucovirin, verilerek giderilir. Otoimmün hasta-
lıklarda kullanılan dozlar malignensilerle kıyaslanamayacak kadar düşüktür 
(1/1000) ve bu nedenle kemik iliği baskılanması ve lenfosit proliferasyonu-
nu azaltıcı etkileri geçici ve yetersizdir. Etki mekanizmasına yönelik olarak 
yapılan çalışmalar Mtx’in aynı zamanda transmetilasyon tepkimelerini boza-
rak S-adenozilmetiyonin üretimini engellediğini göstermiştir. Toksik polia-
min metabolitlerinin (spermin, spermidin…vd.) üretimi ve yangı alanında 
birikmesinde önem taşıyan S-adenozilmetiyoninin etkisi engellenerek mo-
nositlerin, makrofajların ve lenfositlerin baskılanması sağlanmaktadır. Mak-
rofajların ROİ üretimleri azalmaktadır. Ancak bir diğer transmetilasyon en-
gelleyici S-adenozillhomosistein hidrolaz inhibitörü deaza-adenozin uygu-
landığında RA tedavisinde aynı başarıyı göstermemesi Mtx’in bir diğer me-
kanizma daha kullanabileceğini düşündürmüştür. Cronstein ve ark. çalışma-
larında (2) Mtx’in antienflamatuvar etkisinde adenozin ve AMP katabolizma-
sının engellenerek adenozin artışının gerçekleştiğini, böylece immün baskı-
lanmanın ortaya çıktığını göstermişlerdir. Bu baskılanma etkileri yangı ala-
nına nötrofil göçünün, fagositozun, ROİ üretiminin zayıflaması, adezyon 
moleküllerinin üretilmesinde engellenme, proenflamatuvar sitokinlerin bas-
kılanması, anti-enflamatuvar sitokinlerin üretiminin uyarılması gibi çok sa-
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yıda faktörü içermektedir. Ayrıca makrofaj ve endotel işlevleri değişime uğ-

ramaktadır.  

Mtx’in yan etkisi olarak görülen karaciğer fibrozisi ve siroz gelişiminin kah-
ve tüketimi ile azaldığı gözlenmiştir. RA’lı olgularda Mtx’in tedavi etkisinin 
adenozin reseptör antagonisti olan kafeinle azaldığı da rapor edilmiştir (3). 

Azatiyopirin (AZT): 6-merkaptopürinin imidazollenmiş bir türevidir ve bir 
pürin analogudur. İmmün sistemi baskılayıcı etkisi ile RA, IBD olgularında 
ve solid doku nakillerinin reddini önlemede kullanılmaktadır. Azatiyopirinin 
6-merkaptopürin ve imidazol kısımlarının hücre içerisinde ayrılması enzima-
tik ve nonenzimatik olarak gerçekleşebilmektedir. Katabolizmasında rol oy-
nayan enzimler ve işlevleri şöyledir. Glutatyon transferaz 6-merkaptopürin 
ve imidazol ayrılmasına neden olan temel enzimdir. Tiyopürin metiltransfe-
raz enzimi S-metilasyon yoluyla 6-merkaptopürini metabolize ederek kemik 
iliği üzerine toksik etkisini azaltır. Ksantin oksidaz enzimi ise 6-
merkaptopürini 6-tiyoürik asite dönüştürür. Bu nedenle AZT tedavisinde bu 
enzimlerin eksikliğinin olması önem arz etmektedir. Pürinlerin de novo sen-
tezini etkileyerek ve RNA ve DNA’nın yapısına katılarak hücresel döngü üze-
rinde işlevi ile immünomodulasyon sağlamaktadır. T ve B hücreleri ve de 
NK hücreleri üzerinde sayılarını değiştirmeksizin baskılayıcı rol oynar. Anti-
kor üretimi de baskılanmaktadır. İL-6 gibi akut faz yanıtını tetikleyen sito-
kinlerin üretimlerini de azalttığı ve hücrelerin kemotaktik uyarılara karşı 
yanıtsızlığına neden olduğu da bilinmektedir.  

Siklofosfamid (CTX): Alkilleyici ajanların RA olgularında kullanımı oldukça 
eskidir. Bir kimyasal savaş silahı olan hardal gazlarından nitrojen mustard 
kullanımı artık terk edilmiştir. Günümüzde bilinen bu grup ilaçlardan siklo-
fosfamit organizmada metabolize edildiğinde fosforimid mustard haline dö-
nüşerek alkilleyici ajan olarak görev yapmaktadır. Bir diğer metaboliti olan 
akrolein immünomudülatör olarak inaktiftir fakat toksik etkileri ile hemora-
jik sistit nedeni olmaktadır. Bu gruptaki ifofosfamit (IFO) sadece antineop-
lastik etkisi ile kullanılmaktadır. Siklofosfamit hücre döngüsünde hem din-
lenme fazında olan hem de bölünen hücreler üzerinde etki göstermektedir. 
T lenfositler üzerine sayılarını azaltarak baskılayıcı etki yapmaktadır. CD4+ 
T hücreler (Th) üzerine etkileri CD8+ T hücrelere kıyasla çok daha fazladır 
ve bu nedenle CD4/CD8 oranını da değiştirir. İg sentezleyen hücreleri ar-
tırmasına rağmen B hücre işlevleri ve total İg düzeyleri azalmaktadır (4).  

Klorambusil: Bir diğer alkilleyici ajan olan klorambusil daha önceleri lösemi, 
lenfoma ve kemik iliği neoplazilerinde kullanılmıştır. İmmün sistem baskıla-
yıcı özellikleri nedeni ile otoimmün ve yangısal hastalıkların tedavisinde de 
kullanılmaktadır. DNA sarmalında guanin bazlara bağlanarak açılmasını ve 
kopyalanmasını engelleyerek hücre bölünmesini durdurur (5). 

Mikofenolat mofetil (MMF): Solid organ nakillerinde reddi engellemek için 
kullanılan mikofenolat mofetil bir diğer immünomodülatör ilaçtır. Vücuda 
alındığında hızla hidrolize olarak aktif bileşik olan mikofenolik asite dönüşe-
rek inozin monofosfat dehidrojenaz enzimini reverzibl olarak inhibe eder. 
Böylece guanin nükleotidin sentezini engeller ve hücresel döngüyü etkiler. 
Lenfositlerin çoğalmasını baskıladığı gibi antikor üretimini ve NK aktivitesini 
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azaltır. İn vitro çalışmalar mononükleer hücrelerden sitokinlerin üretimini 

de baskıladığı rapor edilmiştir (6). 

Leflunomid: Bir izoksazol türevi olan leflunomid de novo primidin inhibitö-
rüdür. Vücuda verildiğinde inaktif bir ilaç öncüsü molekülü olan leflunomid 
hızla uzun etkili aktif bileşik olan A77 1726 (Teriflunomid) yapıya dönüşür. 
Teriflunomid mitokondriyal dihidro-orotat dehidrojenaz enziminin reverzibl 
bir inhibitörüdür. Pirimidin sentezinde işlev gören bu enzimin inhibisyonu 
yoluyla hücre döngüsünü ve çoğalmasını baskılamaktadır. T hücrelerin klo-
nal genişlemesini ve çoğalmasını engellediği gibi B hücreleri de baskılamak-
tadır. B hücreler üzerine baskılayıcı etkisi hücre döngüsünde önemli bir en-
zim olan siklin-bağımlı kinaz Cdk2 enzimini azaltması yoluyla gerçekleş-
mektedir. Aynı zamanda NF-κB aktivasyonunu da engeller. İn vitro hücre 
kültürlerinde üridinin ortama eklenmesi halinde düşük doz leflunomidin te-
rapötik etkilerinin giderildiği, ancak yüksek doz kullanımında üridinin etkisi-
nin olmaması nedeni ile immünomodülatör etkilerinin diğer mekanizmalar 
aracılığıyla olabileceği düşünülmektedir. İn vitro olarak tirozin kinazları in-
hibe ettiği gösterilmişse de in vivo etkisi bilinmemektedir (7).  
 

2) Antienflamatuvarlar: 
Sulfasalazin: Salisilik asit türevi olan sulfasalazin RA olgularının bulaş has-
talıklardan kaynaklandığına inanılan eski dönemlerde antimikrobiyal etkinlik 
amaçlı kullanılmıştır. Ancak sonradan antienflamatuvar etkisinin çok yönlü 
immünomodülatör etkilerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. İn vitro çalışma-
larda T ve B lenfositlerin çoğalmasını baskıladıkları görülmüş, bunun üzeri-
ne in vivo olarak sulfasalazinle tedavi alan hastaların perifer kanlarında ak-
tive olmuş lenfositlerin azaldığı rapor edilmiştir. Temel yangı sitokinlerinden 
TNF-ALFA’ nın hem üretimini hem de reseptörlere bağlanarak etki göster-
mesini engeller. Aynı zamanda transkripsiyon faktörü olan NF-κB aktivas-
yonunu da güçlü bir şekilde inhibe eder. Mtx’e benzer şekilde 5-
Aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR) transformilaz inhi-
bisyonu ile hücre içinde adenozin birikmesine ve Adenozin A2A reseptörü 
(ADORA2A) aracılığıyla immün baskılanma mekanizmasını tetikler. Hayvan 
çalışmalarında ADORA2A antagonistlerinin verilmesi durumunda sulfasala-
zinin terapötik etkinliğinin azaltıldığı gösterilerek bu ispatlanmıştır (8). 
 

3) Glukokortikoidler: 
Prednizolon: Birçok sitokin geninin ekspresyonunu inhibe etmektedir. Etki-
lenen sitokinler İL-1, İL-2, İL-3, İL-4, İL-5, İL-6, İL-8 and İFN-α gibi sito-
kinlerdir. Ayrıca MHC moleküllerinin üretimini de azaltır ve T lenfositlerin 
klonal çoğalmasını etkilerler. Bu geniş kuşak sitokin etkileri monosit, eozi-
nofil, bazofil gibi diğer immün sistem hücrelerinin de azalmasına neden 
olur. Nötrofiliye neden olsa da bu etkisi geçicidir ve kemik iliğinden hızla 
periferik kana nötrofil boşalması sağladığı ve uzun kullanımları sonrasında 
nötrofil sayılarının da azaldığı bilinmektedir. MAPK yolaklarını inhibe ettiği, 
antienflamatuvar genleri (İB, ribonükleazlar, İL-10, İL-1RA)  ve apopitoza 

tetikleyen genleri (Annexin-1) etkinleştirdiği yol açtığı rapor edilmiştir. 
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4) Kalsinörin ve mTOR inhibitörleri 

Siklosporin (CsA) ve tacrolimus (FK506, TAC) yapısal olarak benzer immü-
nomudülasyon ajanlarıdır. Temel etkilerini İL-2 sitokinin hücre içi uyarı yo-
laklarının blokajı ile gösterirler. Siklosporin siklofilin proteinine bağlanarak 
bir kompleks oluşturur. Bu kompleks serin-treonin fosfatazı olan kalsinörine 
bağlanarak etkisini bloke eder. Böylece hücre içi fosforilasyonla enzim kas-
katlarının ve düzenleyici proteinlerin aktive olmasını engelleyerek işlevlerini 
bozar. Bu düzenleyici proteinlerden en önemlisi NF-AT T hücrelerin aktivas-
yonunda kritik bir öneme sahiptir. Kalsinörin tarafından fosforile edileme-
yen NF-AT çekirdeğe giderek yangı süreçlerinde önemli olan İL-2 geni gibi 
genlerin transkripsiyonu yapılamaz. Etkilenen diğer genler İL-3, İL-6, TGF-
ve IFN- genleridir. Tacrolimusun siklosporinlerden farkı immünofilin 

(FK506 bağlayan protein-FKBP) olarak adlandırılan moleküle bağlanarak 
kalsinörin inhibisyonu ile terapötik etki göstermesidir (9-10). 

Sirolimus ve everolimus: Sirolimus bir bakteriyel ürün olarak önceleri anti-
fungal ajan olarak kullanılmıştır. İmmün sistemi baskılayıcı ve antienflama-

tuvar özelliklerinin gözlenmesi sonrasında immünomodulasyon amaçlı ola-
rak önemli bir yer edinmiştir. Bu ajanın CsA ve TAC’dan farkı kalsinörin in-
hibisyonu yerine hücre üreme döngüsünde önemli bir protein kinaz olan 
mTOR inhibisyonu yaparak etki göstermesidir. Bu etkiyi gösterirken FKBP12 
ye bağlanarak mTOR la bir kompleks oluşturur.  İL-2R tarafından hücre içi-
ne gönderilen proliferatif uyarı bu şekilde önleyerek immün sistemi baskı-
lar. Everolimus sirolimusun bir türevi olarak üretilmiştir ve çalışma meka-
nizması sirolimusla aynıdır (11). 
 

5) Monoklonal ve poliklonal antikorlar/füzyon proteinler: 
Muromonab CD3: İnsanlarda ilk olarak kullanımına US-FDA tarafından 
1985’de izin verilen monoklonal antikor olarak tarihi bir öneme sahiptir. 
Farelerden monoklonal olarak üretilir. MHC-peptit tarafından T hücrelere 
uyarı iletiminin ilk basamağı TcR-CD3 kompleksine bağlanmasıyla gerçekle-
şir. Doğrudan CD3 ü hedefleyen bu antikor dolayısıyla sterik etkileşimlerle 
MHC-peptit ve TcR bağlanmasını etkiler ve diğer taraftan CD3 molekülün 
sitozolik kuyruğundan hücre içi uyarı yolağını susturur.  

Daclizumab ve basiliximab: Her iki antikor da İL-2 reseptörünün  zinciri 

(CD25) e bağlanarak İL-2 uyarımı için blokaj oluşturur. Daclizumab insansı-
laştırılmış basiliximab ise kimerik üretilmiş formlarıdır. 

Antithymocyte Globulin (ATG): İnsan timositleri ile uyarılmış hayvanların 
kanlarından poliklonal üretilmektedir. Transplantasyon alanında tolerans 
geliştirmek için kullanılmaktadır. Dolaşımdaki lenfositlere doğrudan toksik 
etki göstererek sayılarını azaltmakta ve işlevlerini bozmaktadır. 

Anakinra: Rekombinan yöntemle üretilen İL-1RA İL-1 sitokinin reseptörüne 
bağlanmasını engelleyerek immün sistemi baskılar. İnsan doğal İL-1RA’dan 
farkı amino ucuna bir metionin eklenmiş olmasıdır.  

İnfliximab ve adalimumab: Her iki monoklonal antikor da TNF-a sitokini he-
defler. Çözünür sitokini bağlayarak reseptörlerine bağlanmasını engelleye-
rek immün sistemi baskılar.  
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Etanercept: Rekombinan üretilen füzyon proteinidir. Molekülün bir parçası 
TNFR iken diğer parçası IgG1 Fc parçası olarak düzenlenmiştir. Çözünür 
TNF ye bağlanarak onun hücre yüzeyindeki gerçek reseptörüne bağlanma-
sını engeller.  

Rituximab: Kimerik monoklonal anti-CD20 antikorlarıdır. B hücre yüzey 
molekülü olan CD20 hedeflenerek B lenfositler üzerine litik ve apopitotik 
etki tetiklemesiyle immün sistemi baskılamaktadır. Böylece ADCC ve CDC 
engellenmektedir. 

Abatacept (CTLA4Ig füzyon proteini): Antijen Sunan Hücrelerin (ASH) MHC 
aracılığıyla T hücre kostimülasyonu yapmasına engel olarak immün sistemi 
baskılar. Böylece T hücreler aktive olamazlar.  

Rh (D) İg: Yüksek titreli insan İg olarak hazırlanır. Eritrositlerin yüzeyinde 
bulunan Rh antijenlerine bağlanır. Eritroblastozis fetalis olgularını önlemek 
amacıyla Rh+ bebeğe gebe olan Rh- anne adaylarına verilerek duyarlılaş-
manın önüne geçilmeye çalışılır. 
 

6) Sitokinler: 
TGF-ve İL-10: Her iki sitokinde çok önemli immün sistem frenleyici sito-

kinlerdir. TGF- İL-1 etkisini tüm basamaklarda engellemesi ve İL-10 

(CSİF) pek çok sitokinin üretimini aynı anda baskılaması nedeni ile farma-
sötik endüstri için önem kazanmıştır. Bakteri konstrüktleri yanı sıra nano-
partiküller ve özgül antikorlarla hedeflenen nişlere yönlendirilerek etkileri 
inceleme safhasındadır. 
 
İmmün Sistemi Uyaranlar: 

1) Aşılar (BCG ve diğer):  
Mikroorganizmalara karşı bağışıklık kazandırmada kullanılan aşıların tümü 
aslen immünomodülatörler olarak görev yapar. Doğal olarak hastalık ge-
çirmeyle elde edilen aktif doğal bağışıklık yerine yapay bağışıklık elde edil-
mektedir. BCG aşısının özel bir önemi vardır. Sadece Tb korunmasında de-
ğil artık, Th1 kutuplaşmasını desteklemek üzere anti-alerjik etkisinden fay-
dalanmak üzere öneriler vardır.  
 

2) Endojen uyarıcılar: 
Deoksikolik asit: Doğal olarak oluşan safra asididir. Bazı ülkelerde gıdalar-
daki yağların emülsifikasyonu için katkı maddesi olarak kullanıldığı vakadır. 
Geleneksel Uzakdoğu tıbbında da kullanılan bu madde doğal immün siste-
min makrofajları üzerine uyarıcı etkileri yayımlanmıştır.  
 

3) Sentetik uyarıcılar 
Macrokine (TCDO): Tetraklorodekaoksit’in makrofaj aktivatörü olduğu ve 
fagositozu artırdığı bildirilmektedir. Mitojenik ve kemotaktik etkileri rapor 
edilmektedir.  
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Imiquimod: Dermal krem olarak üretilen bir imidazoquinoline grubu ilaçtır. 

TLR-7 aktivasyonu ile antiviral ve antitümör etkileri gösterilmiştir (12). 
Yangısal sitokinlerin üretimleri ve etkilerini uyarmaktadır. Enfekte keratosit-
lerde İFN- düzeylerini artırarak virüs replikasyonunu baskılar. Oligoadeni-

lat sentaz enzimi uyarısı ile NK hücrelerin aktivasyonuna yol açmaktadır. 
Diğer taraftan TNF- ve İL-12 sitokinlerin üretimini de artırır. Th1 yönünde 

plastisite ile hücresel immün yanıtı uyarır. 

Levamisole: Sentetik imidazotiyazol türevidir. Antihelmintik olarak kullanıl-
dığı gibi immün sistem uyarıcısı olarak da kullanılmaktadır. Sadece doğal 
immün sistem unsurları (Makrofajlar) değil aynı zamanda lenfositleri de 
uyarmakta ve proliferasyonlarını artırmaktadır. Treg hücre populasyonuna 
da olumlu etkileri bildirilmiştir (13). 

ImiD: Thalidomide ve türevleri lenalidomid, pomalidomid ve apremilast bu 
grupta ele alınmaktadır. 1956’da sedatif ve bulantı önleyici etkileri ile kul-
lanıma giren thalidomid tarihi bir öneme sahiptir. Teratojenik etkileri, do-
ğumsal malformasyonlar ve periferal nöropati yan etkileri nedeni ile 
1962’de piyasadan çekilen bu ilaç son dönemlerde immünomodülatör ve 
antineoplastik etkileri nedeni ile gündeme gelmiştir. Hidrolize metabolitleri-
nin biyolojik etkileri ile immünomodulasyon yapabileceği ileri sürülmekle 
birlikte mekanizmalar aydınlatılamamıştır. Molekülün kendisi mutajen veya 
hücreler üzerine doğrudan toksik değildir. Sitokin üretimleri üzerine farklı 
ve tartışmalı etkileri mevcut olup, hücre tipine ve hücre uyarısına bağlı ola-
rak değişik etkiler göstermektedir (14). Endotoksinlerle uyarılan monosit-
lerden yangısal moleküllerin üretimini geniş bir kuşakta durdurmaktadır. Bu 
etkisi artmış mRNA yıkımı ve NF-κB baskılanmasına bağlanmaktadır. T hüc-
relerine özgül uyarı sağlandığında ise CD28’in kostimülasyon yolakları ara-
cılığıyla T hücreleri uyarmakta ve Th1 yönünde hücre plastisitesini yönlen-
dirmektedir (15). NK hücre proliferasyonu ve aktivitesi, hücre adezyon mo-
lekülleri ve nitrik oksit sentezi üzerine etkileri de bildirilmiştir (16). 
 

4) Bitkisel uyarıcılar:  
Doğal immün sistemin unsurlarını uyardıkları, makrofajların mikrobisidal, 

NK hücrelerin tümörisidal etkilerini artırdıkları bildirilmekle birlikte speküla-
tif abartılı anlatımları ile görsel ve yazılı basında yer almaktadır.  

Beta-glukanlar: Bitkilerin yanı sıra mayalar, funguslar ve bazı bakterilerin 
duvarında da mevcut olan bu molekülün makrofajları aktive ettiği ve Th1 
yönünde plastisite sağladıkları bildirilmektedir.  
 

5) Monoklonal ve Poliklonal Antikorlar:  
İVİG: Kan donörlerinin plazmalarından hazırlanan ve poliklonal İgG alt tip-
lerini içeren preparatlar olarak pasif bağışıklama amacıyla kullanılmaktadır. 
Primer immün yetmezliklerde yerine koyma tedavisi anlamında fayda sağ-
lar.  

İmmün sistem uyarıcı MAb’lar: Kanser immünoterapisinde kullanılan tümör 
spesifik antikorlar bu grupta sayılmaktadır. Özgül tümör antijenlerine karşı 
geliştirilen monoklonal antikorlar uygulandığında ADCC ve CDC etkinleşme-
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siyle tümör hücrelerini parçalamakta tümör niş alanında anjiyojenezi inhibe 

etmektedir. Bu antikorlarla birlikte lipozomlar ve nanomoleküllerin kulla-
nımları AR&GE çalışmalarında devam ettirilmektedir. Klinik geliştirme aşa-
masında olan diğer immünostimülan MAb’lar anti-CTLA-4 (ipilimumab), an-
ti–PD-1, anti–PD-L1 (B7-H1), anti-KIR, ve anti–TGF gibi MAb’lardır. CD40, 

CD137 (4- 1BB), CD134 (OX40) ve glukokortikoid-induced TNF reseptör 
(GITR) gibi molekülleri hedefleyen agonist antikorların üretimi ve terapötik 
kullanımları da farmasötik endüstride önem taşır. 
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İmmünomodülatörlerin Klinik Kullanımı ve Gelecekte-

ki Beklentiler  
Uğur Muşabak 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi  

İmmün sistem bireyi mikroplara karşı koruyan savunma sistemidir. Doğal 
ve kazanılmış olmak üzere 2 ana bileşeni vardır. Ancak tek görevi immün 
yanıt oluşturmak, yani mikropları ya da mikropların zararlı ürünlerini orta-
dan kaldırmak değildir. Bazı yapılara karşı da tolerans geliştirir. Dolayısıyla 
immün sistemin başlıca 2 fonksiyonu vardır denebilir. Bunlardan ilki immün 
yanıt, ikincisi immün toleranstır. Bir antijene karşı immün yanıt oluşturma 
veya immün tolerans geliştirme, organizmanın kendisine bağlı olduğu kadar 
antijenin yapısına ve antijenle karşılaşma yoluna da bağlıdır. Bu 2 fonksi-
yon arasındaki seçim sağlıklı bireylerde doğru bir şekilde yaparken, immün 
sisteminde kalitatif ve/veya kantitatif kusur bulunan bireyler antijenlere 
karşı ya aşırı ya da yetersiz yanıt ortaya koyarlar. Bunun sonucunda primer 
immün yetmezlikler başta olmak üzere, alerjik hastalıklar, otoimmün has-
talıklar, otoinflamatuvar hastalıklar ve kanserler ortaya çıkar. Bu hastalıkla-
rın tedavisi “basitçe” bozulan mekanizmanın düzeltilmesi ile olur. Yani im-
mün sistemin eksik olan kısmını tamamlayan ve/veya anormal işleyişini dü-
zelten ilaçlar kullanılır. İmmünmodülatör olarak adlandırılan bu ilaçlar yap-
tıkları etkiye göre baskılayıcı (immünsupresif) veya uyarıcı (immünstimu-
lan) özelliktedir. Sentetik ya da biyolojik yapıda olan immünmodülatörler, 
immün sistemi ilgilendiren hastalıklarda tekli ya da karma tedavi şeklinde 
uygulanırlar. Tedavi seçiminde uluslar arası rehberlerin yanı sıra hastaların 
bireysel özellikleri dikkate alınır. Tedavide başlıca amaç, patolojik immün 
yanıtı değiştirmek ve organ hasarını önlemektir. Ayrıca immünmodülasyon 
bakımından gelecekte ümit vadeden diğer yaklaşımlar tolerans geliştiren 
“hücresel tedaviler” ve “antijen spesifik immünoterapiler”dir. Bu yaklaşım-
lar özellikle “graft versus host hastalığı” ve “rejeksiyon” yönetiminde kulla-
nım potansiyeli olan tedavilerdir. 

 



61 

 

Konferans 
[09.09.2015, SALON A, 13:30-14:30] 

The Development of the Neural Map of Space in the 

Hippocampal Formation 
Francesca Cacucci 
Institute of Behavioural Neuroscience 

Since the seminal discovery made by John O’Keefe in the 1970s, that sin-
gle hippocampal pyramidal neurons emit spikes when a rat is traversing a 
restricted portion of space (the cell’s place field), a host of spatial respons-
es has been uncovered in the hippocampal formation and beyond. We now 
know that these spatial networks contain neurons encoding the current 
heading of the animal (head direction cells), its current location (place 
cells), cells encoding prominent boundaries located at specific directions 
from the animal (boundary cells) and distance travelled (grid cells). To-
gether, these spatial responses are thought to constitute a neural map that 
the organism can use to know where it is and to navigate towards goal lo-
cations. 

One outstanding question is how these spatial networks are wired to pro-
duce these exquisitely tuned responses. To address this question, our lab is 
studying the emergence of these networks during the early postnatal de-
velopment of the rat. 

During my talk I will provide an overview of the hippocampal spatial navi-
gation system and will discuss our more recent findings, emphasising the 
relative role of experience and intrinsic factors in the development of these 
‘cognitive maps’.  
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Panel: Deneysel Araştırma Etiği 
[09.09.2015, SALON A, 14:30-16:00] 

Hayvan Deneylerinde Etik Kurulların Önemi ve Çalış-

ma Prensipleri 
Fatma Alev Akdoğan Kaymaz 
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Günümüzde bilimin ilerlemesi ile birlikte gerek insan gerekse hayvan sağlı-
ğında preklinik ve klinik bilimsel çalışmalar ile tanı ve tedavi yöntemleri ko-
nusunda pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında özellikle 
deney hayvanları üzerinde yapılan in vivo çalışmalar büyük önem taşımakta 
ve araştırıcılar tarafından tercih edilmektedir. In vivo hayvan deneyleri ya-
pan araştırmacılar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İş-
leri Bakanlığı’nın yönetmeliklerine göre çalışan Yerel Etik Kurullar tarafından 
denetlenmektedir. Ülkemizde halen özel ve tüzel kurumlara ait Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylı yüzü aşkın Yerel Etik Kurul görev yap-
maktadır. Bu Kurullar ilgili yönetmelik, yönerge ve klavuzlara göre deneyle-
re dahil edilecek hayvanların refah ve korunması ile bu hayvanlara uygula-
nacak prosedürleri denetlemektedir. Hayvanlar üzerinde deney yapmak is-
teyen her araştırıcı 80 saatlik Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Progra-
mını tamamlayarak başarı belgesi almalıdır. Çalışma hangi araştırma mer-

kezinde yapılacaksa araştırıcı o merkeze bağlı ve/veya Üniversitenin Yerel 
Etik Kuruluna başvurmalıdır. Ayda en az bir kere belirtilen tarihte toplanan 
Kurullar; proje başvurularını başvuruları değerlendirerek, etik kurallara uy-
gun projeleri onaylar. Projelerde üzerinde çalışılacak deney hayvanlarının 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlı bir üretim merke-
zinden alınarak çalışmaya başlanabilir. Çalışma sırasında uygun olmayan 
durumların (hayvanlara müdahale eden araştıcının sertifikasının olmaması, 
Yerel Etik Kurul’a sunulan materyal ve metodun dışına çıkılması v.b.) belir-
lenmesi halinde Yerel Etik Kurullar tarafından uygun koşullar sağlanıncaya 
kadar çalışma geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir. 

Çalışma prensibi 3R kuralına (ortamı iyileştirme, denek sayısını azaltma, 

deney hayvanı yerine alternatif yöntemler kullanma) dayanan Hayvan De-
neyleri Yerel Etik Kurulları; araştırma protokolüne dahil edilen deney hay-
vanların refahını gözetmekle birlikte, aynı zamanda planlanan çalışmada 
doğru ve bilimsel verilerin elde edilmesi için de araştırıcılara destek vermeyi 
amaçlamaktadır. 

 

 



63 

 

Hayvan Deneylerinin Tarihçesi ve Hayvan Deneyleri 

Etiği 
Altan Armutak 
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Hayvanların deneylerde kullanımının başlangıcı İlkçağ’a dek uzanır. Özellik-
le Eski Yunan ve Roma’da birçok araştırmacı, anatomi ve fizyoloji çalışma-
larında hayvanları denek olarak kullanmışlardır. Batı’da Ortaçağlar boyunca 
yasaklanan bilimsel araştırmalar, Rönesans ile yeniden başlamış ve yine en 
çok anatomi ile fizyoloji alanlarında çalışmalar yapılmıştır. Bu arada taraftar 
bulan ve hayvanların ruhsuz birer makine olduğu, acı duymadığı fikri, çok 
sayıda bilim insanının hayvanları daha rahat bir şekilde deneylerde kullan-
ması sonucunu doğurmuştur. Bu viviseksiyonist görüş, daha sonraki yüzyıl-
larda bilimsel deneylerde kullanılan hayvan sayısı ve türünün sayıca büyük 
bir artış ve çeşitlilik göstermesine neden olmuştur.  

Hayvanlar üzerinde yapılan bu denemeler sürerken, onların da insanlar gibi 
acıya duyarlı canlılar olduğu anlaşılmış ve buna bağlı olarak canlı hayvanlar 
üzerinde inceleme yapılmasına karşı olan anti-viviseksiyonist gruplar ortaya 
çıkmıştır. İlk kez İngiltere’de 1876 yılında hayvan deneylerinin mutlaka 
anestezi altında yapılmasını öngören bir yasa da kabul edilince anti-
viviseksiyonist hareket büyük bir ivme kazanmış ve bu hareket daha sonra 
güçlenecek olan hayvan hakları ve hayvan refahı hareketleri için de düşün-
sel bir altyapı oluşturmuştur. 

Özellikle 20. yüzyılda deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen araştırma-

lar sonucunda önemli bilimsel ilerlemeler sağlanmıştır. Yine bu yüzyılın baş-
larında bilim insanlarınca, deneylerde kullanılan bazı türlerin ve o türlere ait 
soy ya da hatların denemelere daha uygun olduğu ortaya konulmuş ve böy-
lece deneylerde kullanılan hayvan türlerine bir sınırlama ve düzen getiril-
miştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda deneylerde kullanılan hay-
van sayısında görülen artış, hayvan hakları ve hayvan refahı hareketlerinin 
yaygınlaşması, 1978 yılında “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin ilanı, 
çeşitli yasa ve yönetmeliklerin kabulü ve daha sonra dünya genelinde de-
ney hayvanları etik kurullarının kurulup etkinliklerini arttırması ile durdu-
rulmuştur. 

Russel ve Burch tarafından 1959 yılında ortaya atılan “3R Kuramı” yukarı-

da belirtilen tüm bu gelişmelerle ilişkilidir. Deney hayvanları etiğinde bir 
devrim niteliği taşıyan ve günümüzde de etki ve geçerliliğini sürdüren bu 
kuram ile bilimsel araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarına uygulana-
cak yaklaşımlar standart hale getirilmiştir: 

• Replacement: Bilimsel araştırmalarda deney hayvanları yerine 
alternatif yöntemleri kullanmaktır. İyi bir ön araştırma ile de-
neysel çalışmalarda gelişmiş deney hayvanları kullanmak ye-
rine –maliyeti yüksek bile olsa- farklı yöntemlerin tercih edil-
mesidir. Ayrıca; deney hayvanlarının eğitim malzemesi olarak 
kullanılması da günümüzde ayrı bir etik sorun oluşturmakta-
dır. Tıp, veteriner ve biyoloji eğitimi verilen fakülteler ile lise-
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lerin biyoloji derslerinde canlı hayvan yerine artık cansız gör-

sel malzemelerin tercih edilmesi (replacement); hayvan hak-
ları ve refahı yönünden de önemli bir aşama oluşturacaktır. 

• Reduction: Bilimsel araştırmalarda mümkün olan en az sayıda 
deney hayvanı kullanmaktır. Çalışmalarda istatistiki yönden 
kabul edilebilecek asgari sayıda hayvanın deneylerde kullanıl-
ması esasına dayanır.  

• Refinement:Deneylerde kullanılan hayvanların acı ve ağrılarını 
gidermektir. Hayvanların deneyler sırasında refahının sağlan-
ması, olası acı ve ağrılarının dindirilmesi için önlemlerin alın-
ması ve tüm çabalara karşın deneyler sırasında ve deney biti-
minde acı ve ağrıları dindirilemeyen hayvanların ötenazi edil-
mesi gibi yaklaşımları içermektedir. 

Ancak gündeme gelişinden bu yana geçen yarım asırlık süre içerisinde hay-
van hakları ve hayvan refahında sağlanan gelişmeler ve ilerlemeler klasik-
leşmiş “3R Kuramı”na yeni eklemeler yapılması gereksinimini doğurmuştur: 

• Rehabilitation: Deneylerin bitiminden sonra hayatta kalan ve 
yaşamlarını sağlıklı olarak sürdüren hayvanlara ölene değin 
bakılması ya da bakılması için sağlandığı kuruma geri verilme-
si esasına dayanır. 

• Responsibility:Deneylerin planlanmasından bitimine kadar bi-
lim insanının her aşamada üstlendiği etik sorumlulukları ifade 
etmektedir. Bu sorumluluğun en önemli bölümünü de deney-
lerde kullanılan hayvanlara karşı duyulan sorumluluk oluştur-
maktadır. 

Artık “5R Kuramı” olarak da adlandırılabilecek ve her geçen gün yeni dü-
zenlemeler yapılacak bu temel yaklaşımlara ek olarak, deney hayvanları 
eğitimi verilen araştırmacıların çalıştıkları hayvanlara yönelik “empati” 
yapmaları da bir çok etik sorunun oluşumuna engel olabilir. Deney hayvan-
larının bir eşya değil, canlı bir varlık olduğunu unutmadan gösterilen empa-
tik yaklaşımın, araştırmacıların hayvan refahına aykırı davranmalarına ciddi 
düzeyde engel olacağı düşünülmektedir.   
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Hayvan Deneylerinde Farmakolojik Prensipler 
Alper Okyar 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Bilimsel çalışmalarda, biyolojik araştırmalarda ve testlerde kullanılan hay-

vanlara deney hayvanı denir. Deney hayvanları, sağlık bilimlerinde (tıp, ec-
zacılık, diş hekimliği veterinerlik) aşı, antitoksin ve antiserum üretiminde, 
kozmetik ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Günümüzde omurgasız ve 
basit omurgalı hayvanlardan, gelişmiş memeli hayvanlara kadar birçok 
hayvanın deney protokollerine alındığı görülmektedir. In vitro ve in vivo 
farmakolojik çalışmalarda en çok fare, sıçan, kobay ve tavşan kullanılır. 
Araştırmalarda, doğru ve tekrarlanabilir sonuçların alınabilmesi, hayvan re-
fahının deney boyunca sürdürülebilmesi ve gereksiz hayvan kayıplarının 
önüne geçilebilmesi için bazı prensiplerin göz önünde tutulmasının önemli 
olduğu değerlendirilmektedir.  
 
Öncelikle deneylerde kullanılacak hayvanlar için uygun alanlar ve ekipman-
lar kullanılmalı ve deney hayvanının stresi azaltılmalıdır. Deney hayvanları-
nın bakıldığı ve deneylerin gerçekleştirileceği ortamın sıcaklığı ve nemi kul-
lanılan türe uygun olmalı, alanlar gerektiği gibi havalandırılmalı ve deney 
hayvanlarının biyolojik ritimlerinin istenen şekilde sürmesi için ışık periyodu 
ayarlanmalıdır. Türün ihtiyacını karşılayacak öğeleri içeren yem ve temiz su 
deney hayvanlarına sunulmalıdır. Doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar için ba-
kım koşulları optimize edilmeli ve sürdürülmelidir. Eğer araştırmada saf döl 
(in-bred) hayvanlar kullanılırsa denekler arası farklılıklar daha da azalacak-
tır.  
 
Çalışma daha yazım aşamasında iken, çalışılması düşünülen konuyla ilgili 
literatür taraması yapılmalı ve klasik bilgi haline gelmiş konuların bir kez 
daha çalışılması önlenmelidir. Çalışmanın hipotezi, önemi, öngörülen çıktılar 
ve bilimsel olarak sağlayacağı katkılar net olarak ortaya konmalıdır. Bilim-
sel olmayan bir çalışmanın etik de olmayacağı hatırda tutulmalıdır.  
Farmakolojik deneylerde en önemli hususlardan biri kullanılacak ilaç veya 
maddenin dozu ve uygulama şeklidir. Aynı ilaç farklı türlerde farklı dozlarda 
uygulanabilir ve bir uygulama yolu bir tür için çok elverişli iken diğer bir tür 
için elverişli olmayabilir. Ek olarak, uygulanan dozun doğru bir şekilde uy-
gulanması da önemlidir. Aksi taktirde, ilaçtan yararlanım istenen seviyede 
olmaz veya doz standart bir şekilde tüm hayvanlara uygulanmamış olur. 
İlaç uygulamada türe uygun ekipman ile çalışması ve gerektiğinde hafif 
anestezi altında ilaç uygulanması araştırıcı için kolaylık, deney hayvanı için 
de konfor sağlar. İnsana veya deney hayvanına ilaçlar (etken madde) ge-
nellikle bir taşıyıcı (vehikül) ile birlikte uygulanır. Bazı durumlarda ise yar-
dımcı maddeler ilacın bulunduğu ortama ilave edilir. Bunları yaparken yar-
dımcı maddelerin toksisiteleri ve bu maddelerin organizmadaki enzim veya 
taşıyıcılarla etkileşebileceği göz önünde bulundurularak, inert taşıyıcıların 
ve yardımcı maddelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. İlacın uygula-
nan türe ve uygulama şekline bağlı olarak, ilaç uygulama tercihleri, uygu-
lama hacimleri ve kan numunesi toplama hacimleri değişebilir. Belirlenmiş 
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kurallara riayet edilmesi, deneylerin gidişatı, sonuçların doğruluğu-

güvenilirliği ve deney hayvanının refahı için önemlidir. 
 
İster in vitro ister in vivo çalışma olsun, deneylere her zaman günün aynı 
saatinde başlanması sonuçlardaki değişkenliği en aza indirecek bir yakla-
şımdır. Daha önce de belirtildiği gibi deney hayvanlarının bulunduğu ortam-
da otomatik işleyen bir ışık düzeni bulundurulmalıdır. Farmakolojide in vitro 
ve in vivo çalışmalar genelde gündüz icra edilmektedir ancak deneye baş-
lama ve deney hayvanının feda edilmesi işlemi için, deney günleri arasında 
fark bulunması sonuçları etkileyebilecek bir faktör olarak görülmelidir. Sı-
çan, fare gibi kemirgenler gece aktif hayvanlar olduğundan, gündüz yapılan 
deneylerde bu hayvanların pasif dönemde olduğu hatırlanmalıdır.  
Deney hayvanı sayısı minimal düzeyde tutulmalıdır. Daha açık bir ifade ile 
deney hayvanı kullanılan bilimsel araştırmalarda mümkün olduğunca az sa-
yıda hayvan kullanarak en iyi sonuçlara ulaşmak başlıca hedeftir. Az sayıda 
deney hayvanı kullanıp, doğru istatistiksel değerlendirme için gerekli sayı-
nın altına inilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Doğru hayvan sayısıyla de-
neylerin tamamlanması, iyi bir literatür taraması, geçmiş tecrübelerin göz-
den geçirilmesi, deneylerin ihtimam gösterilerek yapılması ve kullanılan 
metodların hassasiyeti ile ilişkilidir. 
 
Farmakolojik araştırmalarda hayvan refahını etkileyen çok önemli bir konu, 
cerrahi işlem esnasında veya operasyon sonrasında oluşabilecek ağrı du-
rumudur ve mutlaka önlenmesi gerekir. Buradaki kritik husus, deney hay-
vanının yeteri kadar gözlemlenmesi ve ağrısının olup-olmadığının tespit 
edilmesidir. Ağrı,  deney hayvanının çeşitli davranış şekillerinin (postür, 
yeme-içme davranışı) takibiyle belirlenebilen bir durumdur. Akut deneyler-
de veya deney hayvanının feda edilmesi ile sonlandırılan kısa süreli çalış-
malarda bu durum fazlaca sorun oluşturmaz iken, subakut ve kronik çalış-
malarda deney hayvanlarının izlenmesi çok önemlidir. Gerek narkotik anal-
jezikler gerek analjezik-antienflamatuvarlar ilaçların doğru süre uygulan-
ması ile deney hayvanlarının refahı sağlanabilir. Unutulmamalıdır ki, deney 
hayvanlarına fiziksel veya psikolojik olarak acı vermemek veya acısını 
mümkün olduğu kadar azaltmak araştırıcıların başlıca görevidir. 
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Panel: Farmakogenetik Uygulamalar 
[09.09.2015, SALON B, 14:30-16:00] 

Farmakogenetikte Fenotipleme Uygulamaları 
Ümit Yaşar 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fenotipleme yaklaşımları ilaç farmakokinetiğinden sorumlu enzim ve prote-
inlerin eş zamanlı aktivitelerinin öngörülmesinde kullanılır. Çoğunlukla en-
zimin substratı olan bir prob (belirteç) ilaç kullanılarak ilacın ve metabo-
lit(ler)inin vücut sıvılarında analizi sonrası metabolik oranın hesaplanması 
şeklinde belirlenir. Fenotipleme sırasında kullanılacak uygun belirteç ilacın 
seçimi ve fenotipleme işleminin validasyonu önemlidir. Özellikle aktivitesi 
öngörülen enzim için ne kadar seçici olduğu ve aynı bireyde farklı zaman-
larda, benzer koşullarda uygulandığında tekrar edilebilirliğinin kabul edilebi-
lir sınırlarda olması gerekmektedir. İlacın uygulama şeklinin, hangi vücut 
sıvısından (çoğunlukla kan ve idrar örnekleri kullanılır) örnek alınacağının, 
hangi metabolitin ölçülmesi gerektiğinin ve analiz yöntemlerinin doğru ve 
tekrarlanabilir olması önemlidir. Bununla birlikte bazı durumlarda ilacın 
farmakodinamik özelliklerinin de dolaylı olarak fenotip hakkında fikir verdiği 
durumlar söz konusu olabilir.  

Fenotipleme yaklaşımları ilaç-ilaç etkileşmelerinin araştırılmasında, farma-
kogenetik/farmakogenomik faktörlerin fonksiyonel öneminin gösterilmesin-
de, eş zamanlı olarak enzim aktivitesinin öngörülmesinin gerektiği klinik 
durumlarda, ilaçların toksik etkilerinin/etkisizliklerinin araştırılmasında fay-
dalı bilgi sağlayabilir. Ayrıca ilaçların farmakolojik özelliklerini belirleyen bu 
enzimlerin fizyolojik/patolojik durumlarda fonksiyonel önemi olan bazı en-
dojen biyoaktif maddelerin sentez/metabolizmasından da sorumlu olduğu 
dikkate alındığında bazı patolojik durumların açıklanmasında da faydalı bil-
giler verebileceğine ilişkin örnekler bulunmaktadır.   

Sunum sırasında fenotipleme yaklaşımlarının sıklıkla kullanıldığı sitokrom 
P450 (CYP) enzimlerine yoğunlaşılacaktır. Özellikle de bu enzimlerden kli-
nikte sık kullanılan ve çok sayıda ilacın metabolizmasından sorumlu olan 
CYP2C9 fenotipleme yaklaşımlarından, kullanılan belirteç ilaçlardan bahse-
dilecek ve klinikte kullanımlarına yönelik güncel örnekler verilecektir.  
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P-Glikoprotein Farmakogenetiği 
Canan Uluoğlu 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İlaç taşıyıcı proteinler (transporterler) ilaçların ve tüm diğer ksenobiyotikle-
rin hücre içine alınması (içe-alım/uptake)  ya da hücre dışına atılması (dışa-
atım/efluks)  işlevlerinden sorumludurlar. İlaç taşıyıcılarından içe-alım (up-
take) ile ilgili olanlar ilaçların ve ksenobiyotiklerin absorpsiyonunu, doku 
içine girip etki göstermesini ve bir yandan da metabolize edilmesini kolay-
laştırırken, dışa-atım (eflux) ile ilgili olanlar ise ilaçların ve ksenobiyotiklerin 
hücre dışına atılmasından sorumludur. Dışa-atım taşıyıcılar içinde ATP-
bağlayan kaset (ABC) protein ailesi önemli yer tutar. Bu ailenin de önemli 
bir üyesi P-glikoproteindir (P-gp). P-glikoprotein literatürde, çoklu ilaç di-
renci proteini (multidrug resistance protein 1, MDR1) veya ATP bağlayan 
kaset B1 (ATP-binding cassette sub-family B member 1, ABCB1) şeklinde 
de adlandırılmaktadır. 

P-glikoprotein, normal dokularda ya da tümör hücrelerinde eksprese ola-
bilmesinin (ifadelenmesinin) yanı sıra, kan-beyin ve kan-testis bariyeri gibi 
kan-doku bariyerlerinde de bulunmaktadır. Örneğin efluks proteinlerinin 
temel fizyolojik işlevlerinden biri beyine ilaçların geçişini engellemek ve 
böylece oluşabilecek olumsuz etkileri önlemektir. Ancak bu fizyolojik işlev 
tedavi amaçlı kullanılan psikotropların beyin dokusunda yeterli miktarda 
birikmesinin de önüne geçebilir. Aynı bakış açısı antineoplastik ilaçlar için 
de geçerlidir. P-glikoprotein, sitotoksik antineoplastikleri hücre içinden dışa-
rı atarken, etki göstermeleri gereken o hücrelerde yeterli miktarda birikme-
sinin de önüne geçip ilaç direncine neden olabilmektedir. P-glikoprotein 
için, çok sayıda ilaç grubunun yanı sıra aldığımız gıdaların bileşenleri ve 
çevresel olarak maruz kaldığımız ksenobiyotikler de substrat olma özelliği 
göstermektedir.  

ABC taşıyıcı ailesi 7 alt famildan oluşur: (1) ABC1, (2) MDR/TAP, (3) MRP, 
(4) ALD, (5) OABP, (6) GCN20, (7) White. P-gp, MDR ailesinin bir üyesidir 
ve çoklu ilaç direncinden sorumludur. Her bir alt familyanın değişik sayılar-
da üyeleri vardır. İlk kez kolşisine dirençli Çin Hamsteri yumurtalık hücrele-
rinde bir membran proteininin aşırı ekspresyonunun gösterilmesi (Juliano 
ve Ling 1976) ile tanımlanan P-gp, ABCB1 (MDR1) geni tarafından kodlanır. 

ABCB1 üzerinde protein fonksiyonunu ya da ifadelenmesini değiştiren, çok 
sayıda tek nükleotid polimorfizmi (SNP) tanımlanmıştır. Bu genetik varyas-
yonların farmakokinetik parametreleri ve tedavi sonuçlarını değiştirip değiş-
tirmediği ya da ilaç advers etkileri ile ilişkili olup olmadığı önemli bir araş-
tırma konusu olmuştur (Bruhn ve Cascorbi 2014, Laura 2011, Ieiri 2012). 
MDR1 geni ile ilgili klinik çalışmalar, fonksiyonel önemi gösterilmiş olan 
C3435T, G2677T/A (Ala893Ser/Thr) ve C1236T polimorfizmleri üzerine yo-
ğunlaşmıştır (Babaoğlu 2008). İlk defa Hoffmeyer ve arkadaşları tarafından 
tespit edilen C3435T polimorfizmi azalmış duedonal P-gp ifadesi ve oral 
yolla alımdan sonra artmış plazma digoksin konsantrasyonu ile ilişkili olarak 
bildirilmiştir (Hoffmeyer  2000). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruhn%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cascorbi%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162314
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MDR-1 gen polimorfizmi toplumlar arası farklılıklar gösterebilmektedir. 174 

sağlıklı bireyin incelendiği bir çalışmada Türk toplumunda MDR-1 C3435T 
polimorfizminin genotip ve allel sıklığı araştırılmıştır (Bebek 2005). 

Antineoplastik İlaçlara Yanıtta P-gp Farmakogenetiği 
Kanser hücrelerinde gözlenen çoklu ilaç direnci (multi drug resistance, 
MDR) ile ilgili olarak öne sürülen önemli bir mekanizma, hücre zarında yer-
leşen ve enerji bağımlı bir pompa şeklinde çalışması nedeniyle hücre içi ilaç 
konsantrasyonunda azalmaya neden olan P-glikoproteindir (P-gp, MDR1, 
ABCB1) (Gottesman 2002). P-gp substratı olan bazı antineoplastikler ara-
sında aktinomisin D, daunorubisin, doksorubisin, dosetaksel, etoposid, ima-
tinib, irinotekan, paklitaksel, vinblastin, vinkristin yer alır. Birçok çalışmada 
C3435T, G2677T/A ve C1236T polimorfizmleri ile antineoplastik ilaçlara 
yanıt arasındaki ilişkiler araştırılmış, çelişkili sonuçlar elde edilmiş ve bu du-
rum birçok derlemenin de konusunu teşkil etmiştir (Ieiri 2012, Gümüş Akay 
2010). Polimorfizmin ötesinde, haplotip temelli analizlerin daha bilgilendirici 
olabileceği, daha büyük hasta gruplarında tekrarlanması gerektiği yönünde 
yorumlar yapılmıştır.  

Psikotropik İlaçlara Yanıtta P-gp Farmakogenetiği 
P-gp aktivitesindeki değişikliklerin gerek antipsikotik gerekse antidepresan 
ilaçların konsantrasyonunu ve tedavi sonucunu nasıl etkilediğine dair litera-
türde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellikle T G2677A ve C3435T po-
limorfizmleri ile ilgili farklı bulgular bildirilmiştir. Antipsikotik olan klozapin 
için 3435T and 2677T alellerinin plazma ilaç düzeyinde artış ile ilişkili oldu-
ğu bildirilmiştir (Brennan 2014). Klozapinin sık görülen bir advers etkisi 
olan agranulositozun görülme sıklığı ile MDR1 polimorfizmi arasındaki bir 
ilişki de Türk toplumunda araştırılmıştır (Yağcıoğlu 2014). 

ABCB1 polimorfizminin, antidepresanların farmakokinetiği ve ilaç yanıtına 
etkisi de önemli bir araştırma konusu olmuştur, ancak antipsikotiklere ben-
zer şekilde, aralarında ilişki bulunan ve bulunmayan sonuçlar elde edilmiş-
tir. 16 farmakogenetik çalışmanın meta analizinde, ABCB1 SNP rs2032583 
tek nükleotid polimorfizmi gösteren bireylerde antidepresan ilaç tedavisi 
sonuçları ile anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (Breitenstein 2015). Yakın 
zamanda bizim yaptığımız bir çalışmada, ABCB1 C3435T polimorfizmi dep-
resyona duyarlılık ile ilişkili bulunmasına karşılık sitaloprama yanıt ile ilişki-
siz bulunmuştur. (Ozbey 2014).   

Diğer Bazı İlaçlara Yanıtta P-gp Farmakogenetiği  
Benzer ilişkiler P-gp’nin substratı olan pekçok ilaç için de araştırılmıştır (Iei-
ri 2012). Bunlar arasında antiepileptikler (Stępień 2012), statinler (Reiner 
2014), çeşitli kardiyovasküler sistem ilaçları (Yasar 2008, Voora ve Gins-
burg 2012), QT uzamasına yol açan bazı ilaçlar (Niemeijer 2015) ve im-
munsupresifler (Provenzani 2013) sayılabilir. 

Tüm veriler bir araya getirildiğinde, araştırma koşulları daha standart hale 
getirilerek, büyük gruplarda yapılacak ileri çalışmalar ile P-gp farmakogene-
tiği hakkında daha güvenilir bulgulara ulaşılması hedeflenmelidir. 
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Farmakogenomide Biyoinformatik Uygulamalar 
Ceren Sucularlı 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoinformatik AbD 
Farmakogenetik bireyin ilaçlara verdiği yanıt ile genetik yapısı arasındaki 
ilişkinin incelendiği, farmakogenomik ise ilaç davranışını etkileyen çoklu sis-
temlerin araştırıldığı bilim dallarıdır (1,2). İlaç cevabındaki farklılıklar, ilacı 
metabolize eden enzimlerde, ilaç reseptörlerinde veya taşıyıcı proteinlerde 
meydana gelen moleküler değişikliklerden kaynaklanabilir (2). Gen ifadesi 
değişimleri veya tek nükleotit polimorfizmeleri ile ilacın etkinliği ve toksisi-
tesi arasındaki ilişkinin yüksek çıktılı olarak araştırılmasında çeşitli biyoin-
formatik uygulamalar kullanılmaktadır. Temel olarak biyoinformatik, biyolo-
jik soruların cevaplanması ve biyolojik sistemlerin anlaşılması için bilgisayar 
teknolojisi, moleküler biyoloji, genetik, tıp, farmakoloji, istatistik ve kimya 
gibi bilimin pek çok alalını kullanan bir disiplin olarak tanımlanmaktadır.  

Biyoinformatik yaklaşımlar ile bir ilaca farklı şekilde yanıt veren hastalar 
arasındaki genetik varyasyonlar ya da gen ifade farkları yüksek çıktılı ola-
rak analiz edilir ve farklı ilaç yanıtının sebepleri araştırılır. Bu amaçla hibri-
dizasyon ya da sekanlama temelli teknolojiler kullanılabilir (3). Mikrodizi 
teknolojisi, hibridizasyon temelli bir teknolojidir ve bireyler arasındaki SNP 
ya da gen ifade farklarının araştırılması için yaygın olarak kullanılmaktadır 
(1, 3). Yeni nesil sekanslama teknolojisi ile hastaya ait bütün genomun, 
genomun bir kısmının veya RNA’nın baz dizisi yüksek verimlilik ile sekans-
lanabilmektedir. Genom veya RNA profillemesi yapılarak farklı örnekler ara-
sında genomik ve transkriptomik karşılaştırmalar yapılabilmektedir (3).  

Hastaların ilaç yanıtlarındaki çeşitliliğin araştırılmasına ek olarak biyoinfor-
matik yaklaşımlar yeni ilaçların geliştirilmesinde de kullanılmaktadır. Potan-
siyel ilaçlar ya da kimyasallar simülasyon çalışmaları ve halka açık veri ta-
banları kullanılarak bilgisayar ortamında ilaçların moleküler hedefleri için 
taranabilmektedir. Böylelikle klinik olarak araştırılması masraflı ve zaman 
gerektiren taramalar kısa sürede yapılabilmektedir (4). Bu amaçla yaptığı-
mız bir çalışmada Eczacılık Fakültemizin Farmasötik Kimya ABD’nda sentez-
lenmiş bileşikler için in silico hedef protein taramaları yaparak bu bileşikle-
rin hücre içinde hangi proteinleri hedef alabileceğini ve bu proteinlerin yer 
aldıkları sinyal yolaklarını saptadık. Yeni bileşiklerin moleküler hedeflerinin 

saptanmasının yanı sıra var olan ilaçların yapıları, hücre içindeki hedef mo-
lekülleri gibi çeşitli bilgilere ulaşmak için de kullanılan veri tabanları mev-
cuttur.  

Sonuç olarak, biyoinformatik analizler hem hastaların genetik yapıları ile 

ilaç cevapları arasındaki ilişkinin yüksek çıktılı olarak araştırılmasında hem 
de yeni ilaç geliştirme çalışmalarında etkin araçlar olarak kullanım alanları 
bulmaktadırlar. 
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7. Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Semp-
ozyumu: Klinik Farmakoloji Lisansüstü Eğitimi: 
Ne durumdayız? 
[10.09.2015, SALON B, 09:00-11:00] 

Türkiye’de Klinik Farmakoloji lisansüstü eğitimi için 

anket sonuçlarının sunumu, fırsatlar ve zorluklar 

(GZFT analizi) 
Canan Uluoğlu 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu (KFÇG-YK) olarak ülke-
mizde Tıp Fakültelerinde Klinik Farmakoloji yüksek lisans ve/veya doktora 
eğitimindeki mevcut durumu ortaya koymayı ve farmakologların bu konu-
daki görüş ve önerilerini almayı amaçlayan “Tıp Fakültelerinde Klinik Far-
makoloji Lisansüstü Eğitiminin Mevcut Durumu ve Görüşler ” adlı bir anket 
yapılmıştır.  

Ankete şu ana kadar 31 Tıp Fakültesinden 48 kişi katılmıştır. Fakülte dağı-
lımlarına bakıldığında 29 adet Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2 adet Vakıf 
Üniversitesi Tıp Fakültesi olduğu izlenmiştir. 48 katılımcının %19’u anabilim 
dalı başkanı, %79’u öğretim üyesi ve %21’i araştırma görevlisidir. Katılım-
cıların lisans dağılımları değerlendirildiğinde %77 Tıp Fakültesi,  %21 Ecza-
cılık Fakültesi ve %2 Fen Fakültesi şeklindedir. 

Katılımcıların verdiği bilgilerden Tıp Fakültesinde Klinik Farmakoloji Yüksek 
Lisans programı olduğunu ifade eden 4 Fakülte, Klinik Farmakoloji Doktora 
programı olduğunu ifade eden ise 2 Fakülte vardır. “Anabilim dalınız bünye-
sinde Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans ve/veya Doktora programınız var ise 
bu programlardaki dersleri hangi öğretim üyeleri vermektedir?” sorusuna 
%33 oranında “kendi öğretim üyelerimiz ve dışarıdan misafir öğretim üye-
leri”, “%67 oranında ise sadece kendi öğretim üyelerimiz” yanıtı verilmiştir. 

“Türkiye’de ‘Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans ve/veya Doktora programları-
nın açılmasına gereksinim var mı?” sorusuna %92 Evet, %8 Hayır yanıtı 
verilmiştir. Evet yanıtı verenlerin 

“Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarının neden 
açılması gerektiğiyle ilgili düşünceleri” sorulduğunda “kliniğe yardımcı ola-
bilmek ve klinik araştırmalar sürecinde daha fazla yer almak” görüşleri or-
taya çıkmaktadır. 

“Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans programına hangi mezuniyet program-
larından öğrenciler alınmalıdır? (birden fazla işaretleyebilirsiniz)” sorusuna 
verilen yanıtlar %92 Tıp Fakültesi mezunları, %60 Eczacılık Fakültesi me-
zunları, %20 Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları, %20 Fen Fakültesi (Biyoloji 
+ Kimya + Biyokimya bölümleri) mezunları, %6 Hemşirelik Yüksekoku-
lu/Fakültesi mezunları şeklindedir. “Klinik Farmakoloji Doktora programına 
hangi mezuniyet programlarından öğrenciler alınmalıdır? (birden fazla işa-
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retleyebilirsiniz)”sorusuna verilen yanıtlar ise %90 Tıp Fakültesi mezunları, 

%56 Eczacılık Fakültesi mezunları, %10 Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları, 
%16 Fen Fakültesi (Biyoloji + Kimya + Biyokimya bölümleri) mezunları, 
%7 Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi mezunları ve %2 Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Mezunları şeklindedir.  

“Klinik Farmakoloji Yüksek lisans ve/veya Doktora” programında ders veren 
öğretim üyelerinin eğitici profili ne olmalıdır?” sorusuna verilen yanıtlar 
%90 Tıp Fakültesi mezunları,  %65 Ders başlığına uygun olacak şekilde li-
sans eğitimi olanlar ya da ilgili alanda bilgi ve deneyimini belgeleyen farklı 
uzmanlık alanlarından öğretim üyeleri, %40 Eczacılık Fakültesi mezunları 
şeklinde olmuştur. 

Anketimizde ayrıca “Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans ve Doktora program-
larında hangi ders başlıkları veya öğrenim hedeflerinin yer almasının 
uygun olacağı” ile ilgili açık uçlu sorular da yer almıştır. Bu sorulara çok sa-
yıda konu başlığı önerileri gelmiştir ve kongre sunumu içerisinde buna yer 
verilecektir. Bununla beraber bu konuda bir ulusal çekirdek eğitim programı 
yapılmasının ve zorunlu derslerin belirlenmesinin faydalı olacağı belirtilmiş-
tir. 

“Klinik Farmakoloji Yüksek lisans ve/veya Doktora” programı içerisinde uy-
gulamalı eğitim yapılmalı mıdır?” sorusuna %98 Evet, %2 Hayır yanıtı 
verilmiştir.“Fakülteniz/Anabilim dalınız, Klinik Farmakoloji Yüksek lisans 
ve/veya Doktora programı kapsamında uygulamalı eğitimi verebilecek 
alt yapıya sahip midir?” şeklinde sorduğumuzda ise %56 Hayır, %44 Evet 
yanıtı alınmıştır. 

Katılımcı sayısı şu an için yeterli olmamakla birlikte ankete katılanların çok 
büyük bir kısmı (%92) klinik farmakoloji alanında lisans üstü bir eğitimin 
gerekliliğine inanmaktadır. KFÇG-YK olarak, ileride bu alanda eğitim prog-
ramı açabilecek anabilim dallarına ışık tutabilmesi açısından kongremiz içe-
risinde yapılacak bir çalıştay ile “Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans ve Dokto-
ra Çekirdek Eğitim Programı Taslağı” oluşturulabilmesi hedeflenmektedir. 

 



76 

 

Türkiye’de ilk klinik farmakoloji YL eğitim programı 

deneyimi 
Ayşe Gelal 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD’na bağlı Klinik 
Farmakoloji Bilim Dalı açılması konusundaki teklifimiz, 22/2/2012 tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülüp, uygun bulunmuş-
tur. Halen Ülkemizdeki tek Klinik Farmakoloji Bilim Dalıdır.  

Klinik Farmakoloji Bilim Dalı’nın kurulmasının ardından yaptığımız Klinik 
İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans  Programı açma önerimiz 29.05.2013 
tarinde DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu’nda kabul edilmiş ve ilk öğrenci-
lerimiz 2014-2015 Güz Eğitim Dönemi’nde eğitimlerine başlamıştır. 

Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı ile klinik  ilaç araş-
tırmalarını planlama, tasarım, yönetme, analiz ve yorumlamada lider olabi-
lecek; ilgili yasal düzenlemeleri bilen-uygulayan, etik ilkelere bağlı, ülkemiz 
için önemli potansiyel olan klinik ilaç araştırmalarını yürütecek ekip içerisin-
de yer alacak araştırmacı,  yardımcı araştırmacı ve bu alanda çalışmak iste-
yen klinik araştırma personeli yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedeflere 
ulaşmak için hazırlamış olduğumuz programın başlıkları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir:  
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EACPT Klinik Farmakoloji lisansüstü eğitim sempoz-

yumu sonuçları 
Burç Aydın 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

The European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics 
(EACPT) 2015 kongresi öncesinde 26-27 Haziran 2015 tarihlerinde "Pre-
Congress Meeting of Young Clinical Pharmacologists" adlı bir toplantı dü-
zenlendi. Toplantının amacı, Avrupa'da klinik farmakoloji (KF) eğitiminde 
karşılaşılan ulusal farklıları saptamak ve genç klinik farmakologların ulusla-
rarası kariyer gelişimini destekleyecek öneriler geliştirmekti. Bu amaçla, 
uluslararası bir düzenleme kurulu oluşturuldu ve Avrupa'daki KF eğitim 
programlarını değerlendiren anketler toplantı öncesinde düzenlendi. Anket 
sonuçları, Avrupa'daki KF eğitim programlarının, statü, içerik ve süre yö-
nünden heterojen bir dağılıma sahip olduğunu gösterdi. Toplantıda, KF eği-
timi, genç klinik farmakologların ulusal dernekler ve EACPT ile etkileşimi, 
kariyer gelişimi ve ağ kurma/değişim programları başlıklarında tartışmalar 
gerçekleştirildi. Mutabık kalınan öneriler şunlar oldu: (1) KF eğitiminde as-
gari gereklerin belirlenmesi, (2) Avrupa'daki uzmanlık merkezlerinin belir-
lenmesi ve EACPT tarafından bir değişim programı başlatılması, (3) ulusal 
ve uluslararası derneklerce genç klinik farmakologlara yönelik düzenli top-
lantı, çalıştay ve kongre oturumları düzenlenmesi, (4) EACPT Genç Klinik 
Farmakologlar Ağı ile bir internet forumu kurulması ve deneyimli klinik far-
makologlar ile etkileşim sağlanması. Çalışmaları devam ettirmek üzere 
EACPT Genç Klinik Farmakologlar Ağı'nın çekirdeği olacak gönüllüler belir-
lendi ve Kasım 2015 içinde EACPT yönetimine detaylı bir rapor ile hedefler 
sunulmasına karar verildi. 
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Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Konferansı 
[10.09.2015, SALON B, 11:30-12:30] 

İşyeri Madde Kullanımı ve Testi 
Serap Annette Akgür 
Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü 

Son yüzyılda kimya endüstrisindeki hızlı gelişmeler ve ruhsal hastalıklara 
yönelik olarak ilaç geliştirme çalışmaları, bağımlılık yapabilen yeni maddele-
rin çeşitliliğini arttırmıştır. İlaç/alkol/yasadışı maddelerin kötüye kullanımı 
ve bağımlılıklarından kaynaklanan sağlık problemleri günümüzde önemli 
toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Bu alanda ülkemizde de dünyadaki ge-
lişmelere paralel olarak konunun boyutları ve etkilediği alanlardaki yapıla-
cak her türlü düzenlemede bu maddelerin saptanması aşaması  (adli toksi-
kolojik analiz, madde testi) önemli bir yer tutmaktadır. 

Günümüzde adli toksikolojik analiz uygulamaları, artık sadece sağlıkta tanı-
sal ve adli olaylarda olayı açıklamaya yönelik yapılmamaktadır. Madde ba-
ğımlılığı ile mücadelede önemli bir yeri olan; bu maddeleri kullanan kişilerin 
tespiti ve izlemini yapmak amacı ile kullanılan madde testi uygulamaları, 

ayrıca özellikle yüksek riskli iş sahalarında çalışan, yüksek riskli meslek 
grubu mensuplarının bağımlılık yapıcı maddelere ulaşımlarını ve kullanımla-
rını engellemede çok etkin bir araç olarak kullanıma girmiştir. Askeriye, adli 
yargı sistemi, taşımacılık (karayolları, havayolları, deniz taşımacılığı) ile 
başlayan ve kimya, nükleer sanayi kuruluşları gibi farklı kurumlarla devam 
eden “Madde Testi” analizleri, zamanla birçok özel sektörde işyerlerinde 
uygulamaya konulmuştur.  Bu kavram; kötüye kullanımı olabilen yasal 
/yasadışı ilaç/maddelerinin işyerlerinde (İşyeri Madde Testi-Workplace Drug 
Testing-WDTS), trafikte kullanımı (ilaç/madde etkisinde trafikte araç kulla-
nımı- Driving Under the Influence of Drugs DUID) olarak tanımlanmaktadır 
(1). 

Bu olgularda uygulanması gereken emniyet/gözetim zinciri, biyolojik ma-
teryalin ve analitik yöntemin seçimi, eşik değerlerin belirlemesi, uygulan-
ması, sonucun yorumlanması ve raporlandırılması işlemleri yasal düzenle-
meler kapsamında standardize bir şekilde yapılmalıdır (2). Ülkemiz iş kanu-

nu, işyeri hekimliği ve ulaşım sektörü trafik uygulamaları konusundaki hu-
kuksal gelişmeler doğrultusunda, oluşturulacak prosedürler ve bilimsel far-
kındalığı yüksek/eğitimli elemanlar ile birlikte yapılarak, bu hizmetin kaliteli 
ve adaletli olması sağlanabilecektir.  

Konu ile ilgili dünyada bu alanda çalışan, yetkin ve aktif birçok bilimsel  ku-
ruluş IFDAT-International Forum for Alcohol Drug Testing, EWDTS-
European Workplace Drug Testing System,   uluslararası standartlarda doğ-
ru, güvenilir ve etkin bir hizmet verilmesi konusunda rehberler oluşturmuş-
lardır. 

[1] A. Verstraete, Workplace Drug Testing, Pharmaceutical Press, Lon-
don, 2011. 

[2] European Workplace Drug Testing Society (EWDTS), European Labo-
ratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing, 
(http://www.ewdts.org), 2006. 
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6. Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Semp-
ozyumu: Teratoloji Bilgi Servisleri (TERBİS) 
[10.09.2015, SALON B, 13:30-17:00] 

Kuzey Amerika Teratojenite Bilgi Servisleri Yapılan-

ması ve Motherisk (Kanada) Deneyimi 
Yusuf Cem Kaplan 
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Konjenital malformasyonların genetik nedenler dışında, çevresel etkenler ile 
de gerçekleşebileceği bilgisi geçtiğimiz yüzyılın başında elde etmeye başla-
dığımız bir bilgidir. Bragg'in 1920'lerde radyasyona maruz kalan sıçanlarda 
göz defektlerinin oluştuğunu gözlemesi, 1930'larda Hale'in A vitamini eksik-
liğinin siklopiye yol açtığını tespit etmesi  ve 1940'larda Gregg'in gebelikte 
rubella enfeksiyonun bazı malformasyonlara eden olduğunu önermesiyle, 
"teratojen" kavramı  tanımlanmış ve "teratoloji" bir bilimsel disiplin olarak 

ortaya çıkmıştır . 1960'lardaki Talidomid Faciası ve 1980'lerde isotretinoinin 
konjenital malformasyonlar ile ilişkisinin saptanması bu kavramı ilaçlar için 
daha sık telaffuz edilir hale getirmiştir. 

Çevresel etkenlerin konjenital anomalilere neden olabileceğinin kanıtlanma-

sı, gebelikte bu tür etkenlere maruz kalım sonrası riskin varlığı ve miktarı 
konusunda gerek anne adayları, gerekse hekimlerinin kafasında soru işa-
retleri meydana getirmiştir.  Bu konuda giderek artan bilgi ihtiyacı 1979'da 
Kaliforniya'da ilk Teratojenite Bilgi Servisi'nin (TBS) kurulmasına neden ol-
muştur.  Önce bir kayıt ve takip sistemi olarak kurulan bu servis,  halkın 
bilgi ihtiyacına cevap vermek için TBS'ne dönüştürülmüştür. Seksenli yıllar-
da hem Amerika hem de Kanada'da bu tip servislerin kurulduğu ve sayıları-
nın arttığı görülmüştür. Eş zamanlı olarak, teratojenite  konusunda bilgi 
sağlayan veritabanları Reprotox ve TERIS gibi) geliştirilmiş ve TBS'lerinin 
hizmetlerinde kullanılmaya başlanmıştır.  

Sayıları artan TBS çalışanlarının verdikleri hizmetin ve yaptıkları araştırma-

ların kalitesini arttırmak için çeşitli standartlar oluşturma çabaları, 1987'de 
yılında Organisation of Teratology Information Services (OTIS) isimli orga-
nizasyonun kurulması ile sonuçlanmıştır. OTIS, 1999'da kar amacı gütme-
yen organizasyon kapsamına girmiş ve 2002'de ulusal bir telefon yönlen-
dirme sistemi kurmuş ve bilgi ihtiyacı olan gebe ya da sağlık personelinin 
ihtiyaç duyduğu danışmanlığı ücretsiz şekilde ve kendi bölgesindeki bir 
TBS'ne yönlendirerek gerçekleştirilmesini sağlamıştır. 2013 yılında kurum-
sal kimlik çalışması kapsamında MotherToBaby adını almıştır. MotherTo-
Baby misyonunu annelere, sağlık çalışanlarına ve halka gebelik ve emzirme 
döneminde ilaç ve diğer maruz kalımlar hakkında kanıta dayalı bilgi sun-
mak ve üye olan TBS'leri aracılığı ile de teratoloji eğitimi ve araştırmalarına 
destek vermek ve dünya çapında yaygınlaştırmak olarak belirlemiştir. Bu 
başarılı organizasyon, ABD içinde 51, ABD dışında 4 üyesi ile, günümüzde 
gebelik ve emzirme döneminde  ilaçlar, kimyasallar, bitkisel ürünler, yasa-
dışı ve kötüye kullanımı olan ilaçlar ve hastalıklar hakkında yılda 
100.000'den fazla kadına ve hekimlerine güncel bilgiler sağlamaktadır. Bu-
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nun yanında gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili gözlemsel kohort çalışmalar 

yaparak ve eğitim materyalleri oluşturarak teratoloji alanında kanıta dayalı 
bilgi üretimi ve eğitime de önemli katkılar sağlamaktadır.   

Güncel çalışmalar beş gebeden dördünün gebelikte ilaca maruz kaldığı ve 

yine her beş gebeden üçünün gebeliğinde ilaçlar ile ilgili bilgi ihtiyacı oldu-
ğunu göstermektedir.  Ülkemizde 2014 verilerine göre doğurganlık çağında 
olan kadın sayısı yaklaşık 21 milyon, doğum sayısı ise yılda 1 milyon 200 
bindir. Bu rakamları göz önüne aldığımızda, gebelikte ilaç kullanımına dair  
bilgi ihtiyacının bizim toplumumuzun da önemli  kısmını ilgilendireceği ön-
görülebilir.  

Konuşmamda, MotherToBaby organizasyonun üyesi olan Motherisk'e (To-

ronto, Kanada)  6 aylık ziyaretime dair gözlem ve deneyimlerimi paylaşma-
yı planlamaktayım. 
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European Network of Teratology Information Services 

(ENTIS) 
Mine Kadıoğlu Duman 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 

1961’deki talidomid faciasından sonra ilaçların teratojenik riskler içerebile-
ceği düşüncesi hekimlerde ve gebelerde danışmanlık alma ihtiyacını do-
ğurmuştur. Bunun üzerine dünyada Teratojenite Bilgi Servisleri (TBS) ku-
rulmaya başlamıştır. İlk TBS Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) San Die-
go şehrinde 1979 yılında kurulmuştur. Sonraki yıllarda Avrupa ve Ameri-
ka’da sayıları giderek artan TBS’leri ortak bir ağ altında toplanmak amacıy-
la 1987 yılında OTIS (Organization of Teratology Information Specialists = 
Teratoloji Bilgilendirme Uzmanları Organizasyonu) ve 1990 yılında Mayıs 
ayında Milano’da ENTIS  (European Network of Teratology Information 
Services = Avrupa Teratoloji Bilgi Servisleri Ağı) kurulmuştur.  

ENTIS’in kuruluş yönetmeliğinde yer alan amacı ve fonksiyonları şu şekilde 
tanımlamıştır: 1) Hastalara ve sağlık çalışanlarına gebelik ve emzirme dö-
neminde maruz kalınan maddeler konusunda risk değerlendirmesi yapıla-
bilmesi için danışmanlık hizmeti vermek, 2) önlenebilir doğumsal anomali-
lerin sayısını azaltmak ve korunmak için risk faktörlerini tanımlamak, EN-
TIS’in genel amacı birbirinden farklı yapılanmış da olsalar Teratojenite Bilgi 
Servislerinin aktivitelerini ortak bir zeminde toplamak ve konjenital anoma-
lilerin ve gelişim problemlerinin önlenebilmesine katkı sağlamak için veri 
toplanmasını ve değerlendirmesini sağlamaktır. 3) gebeye maruziyetin geti-

receği riskler konusunda en doğru bilgiyi sağlayarak özellikle istenen gebe-
liklerin gereksiz terminasyonunu önlemek, 4) deneyim aktarımını teşvik 
ederek ve danışmanlık eğitim kursları vererek bilgi birikimini artırmaktır. 
Birbirinden farklı TIS’ler arası bağlantıyı kurarak deneyim paylaşımı saye-
sinde danışılan vakaya en doğru cevabı vermeyi sağlamaktır. 

ENTIS Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır, ve 2 yıl süre için seçilir, şu 

an mevcut yönetim üyeleri:  Corinna Weber-Schoendorfer (Berlin-
Almanya)- başkan, Bernke te Winkel, (Hollanda)- sayman, Svetlana 
Shechtman (Kudüs-İsrail)- sekreter, Alessandra Pistelli (Floransa-İtalya)- 
üye, ve Laura Yates (İngiltere)- üye. ENTIS’in ayrıca daha fazla üyeden 
oluşan bilimsel danışma kurulu da bulunmaktadır. 

ENTIS üyeleri arasında en eski birimler 1978’de Hollanda’da, 1979’da Al-

manya ve Fransa’da kurulmuştur. Bu birimlerin sayısı 1980’li yıllarda artış 
gösterince birbirleri ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 1990 
yılı Mayıs ayında ENTIS ağı kurulmuştur. Bu sene ENTIS kuruluşunun 25. 
yılını tamamlamıştır.  

Entisin toplam 34 üyesinden 24 tanesi Avrupa ülkelerinde, 10 tanesi dün-
yanın diğer bölgelerinde (Arjantin (1), Avustralya (1), Brezilya (2), İsrail 
(3), Japonya (1), Rusya (2)) hizmet vermektedir.  Bu üyeler içinde Türki-
ye’den Ankara Sağlık Bakanlığı Türktedam birimi, İzmir Katip Çelebi Üni-
versitesi TBS, ve Karadeniz Teknik Üniversitesi TBS yer almaktadır. Üyelik 
başvurusu yapıldıktan sonra 3 yıl süre ile gözlemci kategorisinde değerlen-
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dirilen üye adayı birim 3 yılın sonunda yeterli kriterleri karşılarsa üye olarak 

kabul edilmektedir. ENTIS’in 2013 yılında kabul ettiği bir başka üyelik şekli 
“associate member”dır. Bu üyelik şeklinde aynı OTİS’de olduğu gibi terato-
jenite ile ilgilenen ve bu konuda deneyim sahibi olan bilimsel kişilerin birey-
sel üye olması söz konusudur. Bu üyelik şekli için de yine bilimsel danışma 
kurulunun onayı gerekmektedir. Üyelerin üst üste iki yıl aidat ödememeleri 
veya üç toplantıya mazeretsiz katılmamaları üyeliklerinin sonlandırılmasına 
neden olur. Üyeler tam aidat, gözlemci üyeler üçte bir aidat öderler.  

ENTIS üyeleri OTIS’e oy kullanmayan üye kategorisinde, OTIS üyeleri de 
ENTIS’e gözlemci üye kategorisinde üye kabul edilmişlerdir. 

Üye merkezlerin mevcut ekipleri Kadın Doğum uzmanı, İç hastalıkları uz-

manı, Çocuk Hastalıkları uzmanı, Farmakoloji Uzmanı, Genetik uzmanı, 
Radyoloji uzmanı, Histoloji-Embriyoloji uzmanı, eczacı, istatistik bilimleri 
uzmanı, hemşirelerden oluşmaktadır. 

Her TIS kendi bireysel vakalarına danışmanlık hizmeti verirken en yeni bi-

limsel kanıt üzerinden iyi analiz edilmiş bir cevap iletmekle sorumludur. 
Danışmanlık hizmetinin ücreti bulunmamaktadır. ENTİS Yönetim Kurulu bu 
konuya özellikle önem vermektedir. Danışmanlık hizmeti bazı birimlerde 
sadece sağlık personeline, bazı birimlerde hem sağlık personeline hem de 
hastanın veya arayanın kendisine verilmektedir. Bazı birimler sadece tera-
tojenite bilgi servisi olarak danışmanlık sağlarken, bazı birimler mevcut sis-
temin farmakovijilans veya zehir danışma merkezinin alt birimi olarak hiz-
met vermektedir. 

Dikkat edilen bir başka nokta hizmet veren üye merkezlerin veri toplanması 
amacıyla danışılan vakaları takip edip sonuçlarına ulaşmasıdır. Bu sayede 
ENTIS ortak çalışmalar yürüterek literatüre daha fazla vaka içeren daha net 
sonuçlar sunmayı amaçlamaktadır.  

ENTIS üyesi TIS’lere REPROTOX veri tabanına ücretsiz erişim sağlamakta-
dır. 
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Kayıt Formunda Olması Gereken Asgari Bilgiler 
Ömer Demir 
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Klinik teratolojinin temel amacı fetüsü çevresel ajanlarla tetiklenen gelişim-
sel bozukluklardan korumak ve anne adayının endişelerini, tedavi uyumsuz-
luğunu, gereksiz tanısal girişimlerini ve maruz kalınan ilaçlara ya da diğer 
potansiyel teratojenlere ilişkin teratojenik etki risklerinin abartılması nede-
niyle yapılan gebelik sonlandırılmalarını azaltmak ya da önlemektir (1). An-
cak her bir ilaç tek başına incelendiğinde teratojenik etkiye sahip olup ol-
madığı oldukça tartışmalı bir konudur. Bu tartışma iki ayrı nedene dayan-
maktadır. İlki teratojenik etkinin çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkmasıdır. 
İkincisi de teratojenik etkiye yönelik deneysel çalışmaların insanlar üzerin-
de yapılamaması ve hayvan çalışmalarının da yetersiz olmasıdır (2). Bu ne-
denlerle gözlemsel çalışmaların önemi artmaktadır (2, 3).  

İlaçların teratojenik etkilerine yönelik gözlemsel bir araştırma esas olarak 
çok sayıda gebeye ait kayıtların doğru ve yeterli bir şekilde tutulmasına da-
yanmaktadır (4). Ancak bu şekilde bir ilacın teratojenik etkisinin varlığı ya 
da yokluğundan bahsedilebilmektedir. Buna rağmen yine de yanlış negatif 
ve/veya yanlış pozitif sonuçlar karşımıza çıkabilmektedir. İngilizce termino-
lojide “confounding”, Türkçe’de “kafa karıştırıcı”, “etki karıştırıcı” ya da "kir-
letici değişken" olarak tanımlan bazı etkenler hatalı sonuçlardan sorumlu-
dur. Kayıt formları oluşturulurken bu kafa karıştırıcı faktörlerde iyi bilinme-
lidir (5). Örneğin proton pompa inhibitörü ilaçların (PPİİ) gebelik sırasında 
kullanımları güvenli olarak kabul edilmektedir. Ancak yapılan bir çalışmada 
konsepsiyonun 4 hafta öncesinden ilk trimester sonuna kadar olan PPİİ kul-
lanımları incelendiğinde anlamlı bir teratojenik etki riski olduğu (düzeltilmiş 
OR 1.23; %95 CI, 1.05 - 1.44) bulunmuştur. Bununla birlikte maruz kalma 
zamanı sadece ilk trimester olarak yeniden düzenlendiğinde teratojenik ris-
kinin söz konusu olmadığı (OR 1.10; %95 CI, 0.91 - 1.34 bildirilmiştir (6). 
Yani ilacın kullanım zamanı kafa karıştırıcı bir etken olarak değerlendirilip 
yeniden analiz yapıldığında risk ortadan kalkmıştır. İstatistiksel olarak bu 
kafa karıştırıcı faktörlerin dışlanmasında çoğunlukla lojistik regresyon anali-
zi önerilmektedir (4, 6).  

İlaçların teratojenik etkisinin olup olmadığını ortaya koymak için doğru bir 
şekilde tasarlanmış ve gerekli olan bilgilerin sorgulandığı bir kayıt formunun 
olması gerekmektedir. Kayıt formu temel olarak beş kısımdan oluşmakta-
dır.  

1- Gebenin kimlik ve iletişim bilgileri. Genel kabul gören iletişim 

bilgilerine ilave olarak gebenin bir yakınının telefon numarası ve 

uyumlu gebelerde elektronik posta (mail) adresi de kayıt altına 

alınabilir.  

2- Gebenin başvuru amacı. Raporun hangi amaçla hazırlanacağı 

belirtilmelidir. Yani başvuru sahibinin gebe olması ya da gebelik 

planı yapması, gebelik sırasında kullanılan ilacın dozunun ayar-

lanması ya da etkileşimleri ya da ilacın süte geçiş durumunu belir-

leme gibi amaçlar için rapor hazırlanabilir. 
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3- Gebenin öz ve soy geçmişi. Obstetrik öz geçmişi (önceki gebelik 

sayısı, düşük durumu, anomalili doğum durumu, canlı doğum 

sayısı vb.), tıbbi öz geçmişi (alkol, madde, ilaç kötüye kullanımı, 

diğer kronik rahatsızlıklar), ailedeki kronik hastalıklar ve ailedeki 

anomalili doğumlar sorgulanmalıdır. Yine bu bölümde eğer varsa 

mevcut gebeliğine ait son adet tarihi, gebelik haftası gibi bilgiler 

de yer alabilir. 

4- Demografik veriler. Gebenin ve eşinin sosyal güvenlik durumu, 

eğitim durumu, işi, mesleksel maruz kalımları, gelir durumu 

kaydedilebilir. Gelir durumu kaydı iki farklı şekilde yapılabilir. Gelir 

durumuna gebenin bakışı (iyi, orta, kötü) ya da sayısal değer 

olarak belirtme ayrı ayrı ya da birlikte kaydedilebilir. Bu kısımda 

eşin kullandığı ilaç ve maddelerin de sorgulaması yapılabilir. Bu 

gün için babanın kullandığı ilaçların teratojenik etkisi konusunda 

oldukça az sayıda yayın bulunmaktadır. Ülkemizin sosyal yapısına 

bakıldığında etnik kökeninde sorulması artık gerekmektedir. 

5- Kullanılan ilaçlar ve radyasyon maruz kalımı. Bu kısım 

oldukça ayrıntılı bir şekilde tutulmalıdır. İlacın ya da maddenin 

hangi tarihlerde ve hangi dozda kullanıldığı bilgisi oldukça önem-

lidir. Diğer önemli bir bilgi de ilaç ya da maddenin kullanım duru-

mudur (kullandı / kullanıyor / kullanacak). Ayrıca folik asit 

kullanım bilgisi de bu bölümde yer alabilir. 

Oluşturulan kayıt formlarının doldurulması da diğer bir önemli konudur. Ka-
yıt formları başvuru anında mümkün olduğunca doğru ve eksiksiz bir şekil-
de doldurulmalıdır. Formlardaki eksik bilgiler geriye dönük bir araştırma 
kapsamında ileri bir tarihte gebeye sorulduğunda, bunların gebe tarafından 
hatırlanamaması ya da eksik hatırlanması bazı gebelerin çalışmadan dış-
lanmasına neden olabilecektir. Geriye yönelik çalışmalar teratojenite araş-
tırmalarında önemli bir yere sahip olduğu gerçeği göz önüne alındığında 
kayıt formlarının gebenin başvurusu esnasında doldurulması önem kazan-
maktadır. 

Kayıt formlarında ham verilerin kaydedilmesi önemlidir. Örneğin sadece ti-
cari isim yerine etken madde isimlerinin de birlikte kaydedilmesi analizlerde 
doğruluğu arttırmaktadır. Gebenin gelir durumu kayıt altına alınırken ba-
samaklı değerler yerine doğrudan gelir miktarı kayıt altına alınmalıdır. 

Yapılan ya da planlanan bilimsel araştırmanın bağımlı değişkenleri yani öl-
çülecek sonuçları net olarak belirlenmelidir. Bu amaçla bir geri arama for-
mu oluşturulmalıdır. Özellikle doğumsal anomaliler konusunda EUROCAT 
(European Surveillance of Congenital Anomalies = Avrupa Doğumsal Ano-
mali İzlemi) oldukça detaylı bir tablo oluşturmuş ve bir rehber olarak yayın-

lamıştır (7). Doğumsal anomalilerin doğru bir şekilde sınıflandırması özellik-
le nadir görülen anomalilerde var olan riske ilişkin yanlış negatif sonuç teh-
likesini azaltır. Doğumsal anomaliler dışında düşük, erken doğum, düşük 
doğum ağırlığı gibi gebeliğin diğer sonuçları da incelemeye alınmalıdır.  

Son bir nokta olarak, ülkemizdeki teratojenite danışmanlığı veren merkez-
lerin ortak bir kayıt formu kullanması çok önemlidir. Çünkü çok merkezli 
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olarak planlanan bir çalışmada en büyük sorunlardan biri merkezlerin veri 

çeşitliliği arasındaki uyumsuzluktur. Bir takım bilgileri eksik olan gönüllüler 
ne yazık ki çalışma dışı kalabilmektedir. 

Sonuç olarak araştırmacılar tarafından kullanılan uygun ve ortak veri kayıt 
formları teratojenik etkilere yönelik planlanan epidemiyolojik çalışmalar için 
iyi bir veri tabanı olacaktır.  
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Teratojenite Rapor Formunda Olması Gereken Bilgiler 
Atila Karaalp 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ülkemizde gebelik döneminde ilaç maruziyeti 

durumlarında raporlama hizmeti veren “Teratojenite Bilgi Servisleri” ara-
sında işbirliği ve standardizasyonun sağlanması ve ortak bir veritabanı oluş-
turulması nihai hedefiyle rapor formunda bulunması gerekli olan bilgilerin 
paylaşılması ve bu hizmeti veren birimler tarafından benimsenmesinin sağ-
lanmasıdır. 

“Teratojenite Rapor Formunda” bulunması gerekeli bilgiler: 

 Gebeye ait bilgiler (yaş, SAT, gravida, parite, boy, kilo, gebelik 
haftası) 

 Görüşmenin kiminle yapıldığı (gebe, eşi, başka biri) 
 Maruziyete dair elde edilen bilgilerin görüşme sırasında görüşülen 

kişi tarafından verildiği 
 Maruz kalınan ilaçlar ve diğer maruziyetler (toksik madde, rady-

asyon, bitkisel ürün vs) 
 Tek tek bütün ilaçlar (veya maddeler) için günlük doz, alınan top-

lam miktar, uygulama yolu ve ayrıntılı olarak maruziyet süresi 

(örneğin ramipril 2,5 mg gebeliğin başından itibaren 8. gebelik 
haftasına kadar). 

 Tarama sonucu elde edilen tüm bilgiler: 
o İlacın gebelik kategorisi 
o İlacın plasentayı geçip geçmediği (veya süte geçip 

geçmediği), geçiyorsa ne oranda geçtiği 
o Raporu okuyan kişinin, verilen bilginin güvenilirliğine dair 

kuşkusunun giderilmesine yönelik (örneğin venlafaksin 
kullanan gebe kadınlar ile yapılmış prospektif bir klinik 
araştırmaya katılan 3865 gebe kadından elde edilen 
sonuçlar …..) gibi bilgiler ya da buna benzer bir bilginin 
bulunmadığı durumlarda (spontan bildirimlere göre veya 
ilacın üreticisi firmaya göre vb) gibi ifadelerin kullanılması 

o Literatürde yer alan ve bugüne kadar gösterilmiş konjeni-
tal anomaliler (yarık dudak-damak, büyük damar 
transpozisyonu vs) 

o Eğer varsa ilacın, gebeliğin hangi döneminde kullanıl-
masıyla ne gibi sonuçlar doğurduğu (örneğin “indometa-
zin ilk iki trimesterde C, 3. Trimesterde D) 

 Yapılması gereken eyleme dair bilgiler: 
o İlacın hemen kesilmesi 
o İlaca devam edilmesi ancak yakın antenatal takibin 

yapılması 
o İlaç değişikliğine gidilmesi 
o İlaç teratojenik ancak tedavide vazgeçilmez ise annenin 

sağlığının bebekten önce geldiğinin belirtilmesi ve 
terapötik abortus dahil diğer seçeneklerin değerlendirile-
bileceği 



88 

 

o Henüz gebelik söz konusu değil ise ilacın (veya diğer 

ajanın) ovum veya sperm üzerindeki etkisinin ne kadar 
süreceği ve ne kadar sonra gebe kalınabileceği ile bu süre 
zarfında geçerli bir yöntemle gebelikten korunulması ger-
ektiği 

 Gebeliğin sonlandırılması kararını ancak anne ile baba adayının or-
taklaşa alacağı 

 “SONUÇ” başlığı altında bir veya iki cümlelik görüş belirten kısım 
 Raporu okuyan sağlık mesleği mensubuna yönelik bilgilendirmeler: 

o FDA gebelik kategorilerinin teker teker ne anlama geldi-
kleri 

o Teratojenite raporunun genel bir değerlendirme olduğu, 
literatürdeki bilgilerin bu olgu için değerlendirilmesinden 
ibaret olduğu, sonuçları henüz yayınlanmamış yeni 
çalışmaların bulunabileceği ve yeni verilerin çıkması ile 
her an faklı bir durumun ortaya çıkabileceği gibi konuların 
belirtilmesi 

o Hiçbir maruziyet olmadan da gebeliklerin %2-3 civarında 
malformasyon, erken doğum, düşük doğum ağırlığı vb 
patolojiler ile sonlanabileceği 

o Verilen bilgilere ait referansların sıralı listesi 
 Raporu yazan kişinin adı soyadı, akademik ünvanı 
 Herhangi bir konuda akılda kalabilecek sorulara yönelik iletişim 

bilgileri (telefon, e-posta vs) 
 

Yukarıda verilen bilgiler, kendi birimimizde elde edilen deneyime dayalı bil-
giler olup sempozyum sırasında interaktif bir biçimde tartışılacaktır. Bu tar-
tışma sonucu elde edilecek olan bilgiler daha sonra TFD-KTÇG e-bülteninde 
veya TFD bülteninde yayınlanarak konu ile ilgilenen birimlerle paylaşılacak-
tır. 
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Sözlü Bildiriler 
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi  

08.09.2015 Salon A, 16:00-17:30; S-01/S-05 
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S-01 
CLP İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL SEPTİK ŞOK MODELİNDE TİMO-
KİNONUN SAĞKALIM, MEZENTERİK KAN AKIMI VE DAMAR AKTİVİ-
TESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Erdem Kamil Özer1, Mustafa Tuğrul Göktaş2 
1- Selçuk Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Konya 
2- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çörekotu yağının temel bileşeni olan Timokinonun anti-
inflamatuvar ve antineoplastik etkileri olduğu gösterilmiştir. Son zamanlar-
da yapılan bir çalışmada “endotoksin” uygulamasıyla oluşturulan deneysel 
septik şokta sağkalımı artırdığı, antiinflamatuvar etki gösterdiği ve karaci-
ğer hasarından koruyucu olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada ise Timokino-
nun çekum bağlama ve delme (CLP) ile oluşturulan deneysel septik şok 
modelinde mezenterik kan akımı üzerine olan etkisi incelenerek sepsisteki 
bağırsak hasarında etkisi, ayrıca damarlarda meydana gelen hasarları olası 
iyileştirici etkisi ve sağkalım üzerine etkileri incelenmiştir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada klinik açıdan en uygun model olan CLP (ceacal li-
gation and puncture, çekum bağlama ve delme) ile sıçanlarda deneysel 
septik şok oluşturulmuştur. 4 gruba ayrılan hayvanlardan (Sham, CLP, 
Sham+Timokinon, CLP+Timokinon) Sham+Timokinon (SHTM), 
CLP+Timokinon (CLTM) gruplarına 3 gün boyunca 1 mg/kg/gün/i.p. dozun-
da Timokinon uygulaması yapılmıştır. 56 adet Wistar albino sıçana (32 adet 
sağkalım için, 24 adet deneyler için) sodyum pentobarbital anestezisi (60 
mg/kg/i.p) sonrası “CLP (CL)” veya “Sham (SH)” operasyonu uygulanmış-
tır. Bu operasyonlardan sonra sağkalım için ayrılan hayvanların canlılığı her 
saat (96 saat boyunca) takip edilmiştir. Diğer hayvanlarda ise CLP veya 
Sham işlemlerinden 20 saat sonra (hipodinamik faz) Ultrasonik Doppler 
Akımölçer ile mezenterik kan akımları ölçülerek bağırsak hasarı değerlendi-
rilmiştir. Sonrasında aort kası izole edilerek artan konsantrasyonda uygula-
nan fenilefrin için doz-cevap eğrisi alınarak vasküler reaktivite ve damar 
hasarı değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: CLP sonrası azalan sağkalımı Timokinon kısmen düzeltmiştir 
(Şekil-A). CLP sonrası azalan mezenterik kan akımını Timokinon normale 
döndürmüştür (Şekil-B). Timokinon, aort kasılmasında CLP sonrası azalan 

fenilefrin potensini (Şekil-C) normale döndürürken fenilefrin efikasitesini 
(Şekil-D) normale döndürememiştir. Ayrıca Timokinon normal sıçan aorta-
larında da fenilefrin potensini artırmıştır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Septik şokta sağkalımı artırması, bağırsak ve da-
mar hasarına karşı koruyucu olması ve damar yanıtsızlığını kısmen de olsa 
düzeltmesinden dolayı Timokinon septik şok tedavisinde umut verici bir 
maddedir. 

ANAHTAR KELİMELER: SEPSİS, TİMOKİNON, SAĞKALIM, DAMAR HASARI 

NOT: Çalışmamız Selçuk Ü. BAP (Bilimsel Araştıma Projeleri) Birimi tarafın-
dan desteklenmiştir. 
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S-02 
DOKSORUBİSİN ve SİPROFLOKSASİNE BAĞLI KARDİYOTOKSİSİ-
TEDE CYP1A2, CYP2J3 ve CYP3A1 GENLERİNİN ROLÜ 
Andleeb Shahzadi1, Ömer Faruk Karataş2, Esra Güzel2, İkbal Sönmez1, Mus-
tafa Özen2, Zeliha Yazıcı1 
1- İstanbul Ü., Cerrahpaşa Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- İstanbul Ü., Cerrahpaşa Tıp F. Tıbbi Genetik AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada doksorubisin ve siprofloksasinin oluşturdu-
ğu kardiyotoksistenin CYP1A2, CYP2J3 ve CYP3A1 genleri ile ilişkisi araştı-
rıldı. Bu amaçla enzim ekspresyonlarının cTnI seviyeleri ile ilişkisi değerlen-
dirildi. 

YÖNTEM: Yetişkin erkek Sprague Dawley sıçanlara doksorubisin ve/veya 
siprofloksasin 3 hafta kronik ve 3 gün akut olarak uygulandı. Kalp doku-
sunda CYP1A2, CYP2J3 ve CYP3A1 gen ekspresyonları real time-PCR ile, 
cTnI plazma seviyeleri ELISA yöntemi kullanılarak ölçüldü. 

BULGULAR: Akut gruplarda CYP1A2 gen ekspresyonunda anlamlı bir fark 
oluşmadı. Kronik doksorubisin uygulamasında CYP1A2 gen ekspresyonunda 
%50 oranında artış gözlendi. Yüksek doz doksorubisin akut uygulamada 
CYP2J3 gen ekspresyonunda %69, kronik uygulamada ise %83 arttırdı. 
Siprofloksasin ile birlikte %99 oranında azaldı. Yüksek doz doksorubisin 
akut uygulamasında CYP3A1 gen ekspresyonunu %65 arttırırke kronik uy-
gulamada anlamlı bir fark oluşturmadı. Akut gruplarda plazma cTnI ile 
CYP3A1 gen ekspresyonu arasında güçlü bir pozitif korelasyon bulundu 
(r=0,818 p<0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Doksorubisin ve siprofloksasin etkileşimini değer-
lendirmek amacıyla yaptığımız araştırmamızda doksorubisin CYP2J3, 
CYP1A2 ve CYP3A1 gen ekspresyonu anlamlı bir şekilde artarırken, siprof-
loksasinin bu etkiyi azalttığını ve kardiyak toksisite ile CYP3A1 geni arasın-
da güçlü bir korelasyon olduğunu saptadık. 

ANAHTAR KELİMELER: KARDİYOTOKSİSİTE, DOKSORUBİSİNİN, SİPROF-
LOKSASİN, CYP450 
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S-03 
SIÇAN AMİTRİPTİLİN ZEHİRLENME MODELİNDE OLUŞAN KARDİ-
YOVASKÜLER BULGULAR ÜZERİNE 2-HİDROKSİPROPİL-ΒETA-
SİKLODEKSTRİNİN ETKİSİ 
Burç Aydın1, Nil Hocaoğlu Aksay1, Serap Cilaker Mıçılı2, Bekir Uğur Ergür2, 
Şule Kalkan1 
1- Dokuz Eylül Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad 
2- Dokuz Eylül Ü. Tıp F. Histoloji Ve Embriyoloji Ad 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmanın amacı, sıçan amitriptilin zehirlenme modelin-
de görülen kardiyovasküler toksik etkilerin tedavisinde 2-hidroksipropil-
beta-siklodekstrinin (HPBCD) antidot olarak etkililiğinin değerlendirilmesi-
dir. 

YÖNTEM: Deneylerde 33 adet Wistar albino soyu erkek sıçan (324.0±4.1 
g) kullanıldı. HPBCDnin tek başına kardiyovasküler etkilerini değerlendir-
mek için sıçanlara juguler ven yoluyla 15 dakika boyunca dekstroz (5%, 
n=7) ya da HPBCD (16.76 mg/kg/dk, n=6) infüzyonu yapıldı. Karotis arteri 
kanülasyonu ile kan basıncı ve elektrokardiyografi verileri 60 dakika boyun-
ca kaydedildi. Ortalama arteriyel kan basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH), 
QRS süresi ve QT aralığı değerleri başlangıçta, dekstroz veya HPBCD infüz-
yonu sonunda ve izlem sonunda (60 dakika) ölçüldü. Zehirlenme modelinde 
OABde başlangıca göre %50 düşüş gözlenene kadar juguler ven yoluyla 
amitriptilin HCL (0.94 mg/kg/dk) infüzyonu yapıldı. Amitriptilin infüzyonu 
sonrasında dekstroz (5%, n=6), düşük doz HPBCD (4.19 mg/kg/dk, 1:1 
molar oran, n=7) ya da yüksek doz HPBCD (16.76 mg/kg/dk, 1:4 molar 
oran, n=7), amitriptilin infüzyonu ile aynı süre boyunca femoral ven yoluyla 
infüze edildi. OAB, KAH, QRS süresi ve QT aralığı başlangıçta, amitriptilin 
infüzyonu sonunda, dekstroz veya HPBCD infüzyonu sonunda ve izlem so-
nunda (60 dakika) kaydedildi. İzlem sonunda kalpler, doku hasarının de-
ğerlendirilmesi için hematoksilen-eozin ve Masson trikrom boyamalarıyla, 
kardiyomiyositlerde apoptozun değerlendirilmesi içinse aktive kaspaz-3 
immünohistokimyasıyla incelendi ve skorlandı. 

BULGULAR: Başlangıç OAB, KAH, QRS süresi ve QT aralığı tüm gruplarda 
benzerdi (tüm değerler için p>0.05). Yalnız HPBCD infüzyonu ile dekstroz 
infüzyonu karşılaştırıldığında, OAB, KAH, QRS süresi, QT aralığı ve doku ha-

sarı ile apoptoz skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 
(tüm değerler için p>0.05). Amitriptilin zehirlenme modelinde, amitriptilin 
infüzyonu sonrasında OAB ve KAH değerlerinde anlamlı azalma görülürken 
QRS süresi ve QT aralığında anlamlı uzama görüldü (tüm gruplarda tüm 
değerler için p<0.0167). Dekstroz, düşük doz HPBCD ve yüksek doz HPBCD 
infüzyonları, izlem sonu OAB, KAH, QRS süresi ve QT aralığını benzer şekil-
de düzeltti (düşük doz HPBCD grubunda OAB değeri haricinde p<0.0167) 
ve gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (tüm değerler için p>0.05). 
Doku hasarı ve apoptoz skorları karşılaştırıldığında, dekstroz, düşük doz 
HPBCD ve yüksek doz HPBCD grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmadı (her iki değerlendirme içinp>0.05). Dekstroz ve yüksek 
doz HPBCD gruplarında birer sıçan, dekstroz veya HPBCD infüzyonu ta-
mamlandıktan sonra öldü. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımıza göre HPBCD, kardiyovasküler toksik 

etki oluşturmamıştır. HPBCD, sıçan amitriptilin zehirlenmesi modelindeki 
kardiyovasküler toksik etkilerin tedavi edilmesinde dekstrozdan daha etkili 
olmamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: AMİTRİPTİLİN, 2-HİDROKSİPROPİL-BETA-
SİKLODEKSTRİN, HPBCD, ZEHİRLENME, KARDİYOVASKÜLER, TOKSİ-
SİTE 

NOT: Bu araştırma, Dokuz Eylül Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinas-
yon Birimi tarafından 2013.KB.SAG.022 numaralı proje ile desteklenmiştir. 



95 

 

S-04 
PULMONER ARTERLERİN IN VİTRO GEVŞEME CEVAPLARI PRE-
KONTRAKSİYON İÇİN KULLANILAN SPAZMOJEN AJANLARA YÜKSEK 
ORANDA BAĞIMLIDIR 
Chabba Benyahia1, Gülsev Özen2, Nelson Orie3, Agatha Ledwozyw3, Liliane 
Loudec1, Fangfang Li1, Amira Senbel4, Claire Danel6, Dan Longrois1, Lucie 
Clapp3, Xavier Norel1, Gökçe Topal2 
1- Inserm U1148, Chu X. Bichat, 46 Rue H. Huchard, 75018 Paris, Fransa 
2- İstanbul Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, 34116 Beyazıt, Istanbul, Tür-
kiye 
3- Department of Medıcine, University College London, London WC1E 6JF, 
İngiltere 
4- Alexandria Unıversıty, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaco-
logy And Toxicology, Alexandria, Mısır 
5- United Therapeutıcs, Research Triangle Park, NC 27709, AbD 
6- Chu X. Bihat, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris Diderot Uni-
versity, Sorbonne Paris Cite, UMR-S698, Paris F-75018, Fransa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PH) artmış pulmoner 
arteriyel basınç (> 25 mm Hg), arteriyel duvar kalınlaşması ve hasarlanmış 
sağ ventriküler fonksiyonu ile karakterize kronik ilerleyici bir hastalıktır. 
Prostasiklin (PGI2), araşidonik asidden sentezlenen endojen bir bioaktif li-
piddir ve insan pulmoner vasküler tonusunun düzenlenmesinde önemli bir 
rol oynar. PH tedavisinde, PGI2 analogları olan iloprost ve treprostinil sık-
lıkla kullanılmaktadır. PH hastalarında yürütülen çalışmalarda endotelin 
(ET-1), tromboksan (TxA2) ve katekolaminlerin plazma seviyelerinde artış 
gösterilmiştir. Bu çalışmada, ET-1, tromboksan (U46619) veya α-adrenerjik 
reseptör agonistleri (Norepinefrin, NE veya fenilefrin, PE) ile kastırılmış in-
san veya sıçan pulmoner arterlerinde iloprostun ve treprostinilin gevşetici 
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: İzole organ banyo sisteminde, insan pulmoner arterinde NE (10 
µM), ET-1 (0.3 µM) ve U46619 (0.3 µM) ile kastırılmış PGI2 analoglarının, 
treprostinil ve iloprost, doz-bağımlı gevşetici etkileri çalışılmıştır. İzole sıçan 
pulmoner arterlerinin vasküler yanıtları ise myograf siteminde değerlendi-
rilmiştir. PE (0.3 µM) ve U46619 (25 nM), ET-1 (10-25 nM) ile prekontrakte 

edilmiş sıçan pulmoner arterlerinde treprostinilin ve iloprostun doz-bağımlı 
gevşetici etkileri çalışılmıştır. 

BULGULAR: Treprostinil ve iloprost NE, ET-1 ve U46619 ile kastırılmış in-
san pulmoner arterinde gevşeme yanıtı oluşturmuştur. Ancak U46619 veya 
ET-1 ile prekontrakte edilmiş insan pulmoner arterleri NE ile prekontrakte 
edilmiş damarlara oranla istatistiksel anlamlı düzeyde treprostinilin gevşeti-
ci etkisine daha fazla duyarlılık (5 kat) göstermiştir. Aksine, iloprost 
U46619 ile kastırılmış damarlarda daha az gevşeme yanıtı oluşturmuştur 
(Emaks U46619 %57±18, NE %85±6). Öte yandan, treprostinil ve iloprost 
PE ve U46619 ile kastırılmış izole sıçan pulmoner arterinde gevşeme cevap-
lılığı oluştururken ET-1 ile kastırılmış damarlarda her ikisi de gevşeme yanı-
tı oluşturmamıştır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız, pulmoner arterde PGI2 analoglarının 

oluşturduğu in vitro gevşeme yanıtlarının prekontraksiyon ajanınına ve 
pulmoner arterin izole edildiği türe bağlı olduğunu göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PULMONER ARTER, VASKÜLER TONUS, İLOP-
ROST, TREPROSTİNİL, PULMONER HİPERTANSİYON 

NOT: United Therapeuticse çalışmamıza verdiği destek dolayı teşekkür 
ederiz. 
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S-05 
ALAGEBRİUM (ALT-711) UN İZOLE KAROTİS DAMAR PREPARATLA-
RINDA FONKSİYONEL ETKİSİ 
Çiğdem Toprak1, Başar Sırmagül1 
1- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıbbi Farmakolji AbD. 
GİRİŞ VE AMAÇ: Doğal yaşlanma süreçlerinde rol oynayan AGE (Advan-
ced Glycation End Products ) ’lerin hücrelerde bir dizi reaksiyon sonucu aşırı 
miktarda oluşmaları ve birikmeleri yapısal ve fonksiyonel bozukluklara ne-
den olmaktadır. Yapılan çalışmalarda; ALT-711’un özellikle diyabetik ve 
kardiyovasküler patolojilerde yapısal iyileştirici etkisi olduğu gözlenmiştir. 
Çalışmamızda ise glikozile protein çapraz bağ kırıcısı ALT-711’un izole sıçan 
karotis arter preparatlarında etkisi incelenmiştir. ALT-711’un karotis arter 
preparatlarında doza bağımlı ve özellikle endoteli intakt damarlarda vazodi-
latör etkisi gözlenmiştir.Daha sonra, farklı agonist ve antagonistler varlığın-
da ALT-711’un bu vazodilatör etkinin mekanizması araştırılmıştır. 
YÖNTEM: Çalışmamızda miyograf yöntemi kullanılmıştır. Yaklaşık 250-
300g ağırlığında 40 yetişkin erkek Sprague-Dawley sıçan karotis arteri kul-
lanılarak ALT-711’un etkisi aydınlatılmaya çalışılmıştır. Fenilefrin ve KCl ön-
kasılması uygulanan segmentlerde vazodilatör etki gösterilmiş bu etkinin 
çeşitli antagonist inkübasyonları ile ne ölçüde gerilediği test edilmiştir. Bu 
amaçla; L-NAME, Glibenklamid, İndometazin, Metoprolol, Propranolol ve 
Tetraetilamonyum ve kalsiyum kanal aktivatörü BAYK 8644 kullanılmıştır. 
BULGULAR: Et(+) ve L-NAME (NO Blokajı) inkübasyonu sonrası Et (+) 
damarlar arasında %gevşeme oranı açısından anlamlı bir fark bulunmuştur 
(P<0.05). BAY K 8644 (L-tip kalsiyum kanal agonisti) inkübasyonu sonrası 
ise vazorelaksan etki tamamen kaybolmuştur(p=0,0001). Alegebrium’un 
vazodilatör etkisini, sadece NO aracılı değil aynı zamanda ve büyük oranda 
kalsiyum kanal blokajı aracılı gerçekleştirdiği gözlenmiştir. BAYK inkübas-
yonu sonrası Et (-) damarlarda da %gevşeme açısından anlamlı derecede 
azalma tespit edilmiştir (p=0,0001). Bu bulgu da; ALT-711’un kalsiyum 
kanal blokajı aracılı vazodilatör etkisini güçlendirmiştir. 
Alegebrium kümülatif dozlardaki cevabı (10-10M-10-3M) Et(+) ve Et(-) da-
marlarda kıyaslandığında, Et(+) grupta daha fazla vazorelaksan etki göz-
lenmiştir (p<0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kalsiyum kanalları BAYK ile aktive edildiğinde Ale-
gebrium gevşeme cevabını bloke etmiştir. Çalışma sonuçlarımıza göre; Ale-
gebrium’un vazodilatör etkisi L-tip kalsiyum kanal blokörü etkisinden ve 
kısmen de NO sentaz enzim blokajı etkisinden kaynaklanmakta-
dır.Çalışmamızda olası mekanizmalar incelenmiş fakat kasılma gevşeme 
süreçleri açısından daha da detaylandırılması olumlu olacaktır. Diabetik ve 
hipertansif modellerde yapılacak izole damar çalışmalarında uzun süreli 
Alegebrium’un yapısal düzenlemelerinin fonksiyonel yanıtlara etkisinin araş-
tırılması da devam eden süreçte planlanmalıdır. 
ANAHTAR KELİMELER: AGE (ADVANCED GLYCATİON END PRODUCTS), 
ALEGEBRİUM, VAZODİLATASYON MEKANİZMALARI 

NOT: Literatüre bu konudaki ilk çalışma olarak bir katkı sunacağını düşün-
düğümüz bu çalışmanın devam edecek planlamalarla önemli bir boşluğu 
dolduracağı kanaatindeyiz. 
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Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi  

08.09.2015 Salon B, 16:00-17:30; S-06/S-11 
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S-06 
VERBASCUM EXUBERANS HUB.-MOR. TÜRÜNÜN ANTİNOSİSEPTİF 
ETKİSİ VE BU ETKİDE MEKANİZMALARIN İNCELENMESİ 
Esra Eyiiş1, Bilgin Kaygısız2, Hülya Yılmaz3, Adnan Ayhancı1, Fatma Sultan 
Kılıç2 
1- Eskişehir Osmangazi Ü., Fen-Edebiyat F., Biyoloji Bölümü 
2- Eskişehir Osmangazi Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji Bölümü 
3- Eskişehir Osmangazi Ü., Tıp F., Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Bölümü 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışma, Manisa yöresinde endemik olarak yetişen 

Verbascum exuberans Hub.-Mor. türünün akut santral ve periferal antinosi-
septif etkinliğini, bu etkide serotonerjik, nitrerjik ve opiyoderjik yolaklar 
üzerindeki rolünü belirlemek üzere dizayn edilmiştir. 

YÖNTEM: V. exuberans bitkisinin toz halindeki topraküstü kısımları Soxhlet 
aparatında metanol ile ekstre edilmiş ve yoğunlaştırılmıştır. Yoğunlaştırılan 
metanol ekstresi suda çözdürüldükten sonra eşit hacimdeki petrol eteri ile 
partisyona tabi tutulmuş ve kalan sulu faz liyofilize edilerek ekstre hazır 
hale getirilmiştir. Ekstrenin (250 ve 500 mg/kg, ip) santral antinosiseptif 
etkinliği tail clip, tail flick ve hot plate testleriyle, periferal antinosiseptif et-
kinliği ise asetik asit ile oluşturulan kıvranma testi ile sağlıklı, erkek Swiss 

albino cinsi farelerde (32±4 g, n=7) araştırılmıştır. Ayrıca, ekstre (250 
mg/kg) siproheptadin (50 µg/kg, ip), L-NAME (100 mg/kg, ip) ve nalokson 
(1 mg/kg, ip) ile kombine edilmiştir. Tramadol (10 mg/kg, ip) pozitif kont-
rol olarak kullanılmıştır. 

BULGULAR: 250 mg/kg V. exuberans ekstresi santral antinosiseptif test-
lerdeki olası maksimum etki (% MPE) değerlerini sadece tail clip testinde 
arttırırken (p˂0,05), 500 mg/kg V. exuberans ekstresi % MPE değerlerini 
tail clip, tail flick ve hot plate testlerinde arttırmamıştır (p˃0,05). L-NAME 

kombine grubunda ekstrenin % MPE değerlerini sadece tail clip testinde 
arttırdığı görülmüştür(p<0,05). Ekstrenin her1 iki dozu asetik asit ile oluş-
turulan kıvranma testinde kıvranma sayılarını azaltmıştır (p˂0,001). L-

NAME ve nalokson kombine gruplarında ekstrenin kıvranma sayılarını azalt-
tığı (p<0,05), siproheptadin ile kombine verilen grupta ise azaltmadığı be-
lirlenmiştir (p>0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: V. exuberans ekstresinin (250 mg/kg) santral spi-

nal düzeyde antinosiseptif etkili olduğu, santral supraspinal düzeyde anti-
nosiseptif etkili olmadığı ve ekstrenin (250 ve 500 mg/kg) periferal antino-
siseptif etkili olduğu bulunmuştur. V. exuberans ekstresinin (250 mg/kg) 
periferal antinosiseptif etkide hem nitrerjik hem de opiyoderjik yolaklara 
aracılık ettiği belirlenmiştir. Ayrıca, ekstre santral spinal düzeyde nitrerjik 
yolak üzerinden antinosiseptif etki göstermiştir. Ekstrenin söz konusu yo-
lakları tercih etmesi ekstredeki sekonder metabolitlerin bu yolakları indük-
lemesi ile açıklanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: VERBASCUM EXUBERANS, SCROPHULARIACEAE, 
ANTİNOSİSEPTİF ETKİ, ANTİNOSİSEPTİF MEKANİZMALAR, FARE 

NOT: Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Kom-

siyonu tarafından 2013-190 nolu proje çerçevesinde desteklenmiştir. 
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S-07 
SIÇAN KORTİKAL DİLİMLERİNDE İKİ FARKLI MODEL İLE OLUŞTU-
RULAN OKSİDATİF STRESE KARŞI KLOROJENİK ASİT VE METABO-
LİTLERİNİN KORUYUCU ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Zülfiye Gül1, Deniz Bağdaş2, R. Levent Büyükuysal1 
1- Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı, Tıp F., Uludağ Ü., Bursa, Türkiye 
2- Deney Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Tıp F., Uludağ Ü., 
Bursa, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Oksidatif stres ve ilişkili hastalıklar üzerindeki olumlu 
etkileri nedeniyle bitkilerdeki antioksidan biyoaktif bileşiklere ilgi artarak 
devam etmektedir. Son on yılda en popüler bileşiklerden biri olan klorojenik 
asit (CGA), antioksidan etkisi yanında antienflematuar, kardiyoprotektif, 
antitümör gibi birçok yararlı etkisi gösterilen fenolik bir bileşiktir. Bazı bitki, 
meyve ve özellikle kahve çekirdeklerinde bulunan CGA’nın, absorbsiyon ön-
cesi gastrointestinal kanalda mikrofloralar tarafından önemli ölçüde meta-
bolize edilmesi nedeni ile biyoyararlanımı oldukça düşüktür. Buna karşın 
konu ile ilgili in vitro veya in vivo çalışmalar genellikle CGA kullanılarak ya-
pılmıştır. Bu çalışmada, CGA ve onun iki ana metaboliti olan kafeik (CA) ve 
quinik (QA) asitlerin olası koruyucu etkilerinin, sıçan beyin dilimlerinde iki 
farklı oksidatif stres modeli kullanılarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Kortikal dilimler (0.35 µm) dişi Sprague Dawley sıçan beyninden 
hazırlandı. Oksidatifstress modeli olarak H2O2 (200 µM) veya Fe-
SO4/askorbikasid(100 / 100 µM) inkübasyonları kullanıldı. Preinkübasyon 
dönemi ardından dilimler, CGA ve metabolitlerinin varlığında veya yoklu-
ğunda, 60 dak boyunca oksidatif stress koşullarında inkübe edildi. Bu süre 
sonunda dilimlerin canlılığı 2,3,5-trifeniltetrazolyum klorür (TTC) boyama 
metodu ile değerlendirilirken,doku malondialdehid (MDA) ve serbest oksijen 
radikalleri (ROS) düzeylerindeki değişiklikler sırasıyla 2,4-
dinitrofenilhidrazin ile türevlendirme sonrası kromatografik ve 2,7-
dichlorofluoressein diasetat kullanılarak spektrofotofluorometrik yöntemler-
le saptandı. 

BULGULAR: H2O2 dilimlerin TTC ile boyanma yoğunluğunu % 48 azaltırken, 
doku MDA veROS düzeylerinin sırasıyla %65 ve %70 oranlarında arttırdı. 
FeSO4 ise TTC boyanma yoğunluğunda % 37 azalma, MDA ve ROS düzeyle-

rinde de % 122 ve % 82 oranlarında artışa neden oldu. Söz konusu bu de-
ğişikler CGA ve onun ana metaboliti CA tarafından, konsantrasyonla ilişkili 
bir şekilde kontrol düzeylere geriye döndürülürken, CGA’nın diğer metaboli-
ti QA etkisiz bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular CGA’nın ana metaboliti olan CA’in de 
güçlü antioksidan özelliğe sahip olduğunu göstermekte ve biyoyararlanımı-
nın oldukça düşük olması nedeni ile diyetle alınan CGA’nın antoksidan et-
kinliğinin en azından bir kısmının bu metabolite bağlı olabileceğini düşün-
dürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KLOROJENİK ASİT, ANTİOKSİDAN, OKSİDATİF 
STRES, NÖRODEJENERASYON, KAFEİK ASİT 
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S-08 
GALANGİNİN PREPULSE İNHİBİSYON VE DENEYSEL ŞİZOFRENİ 
MODELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Bilgin Kaygısız1, Fatma Sultan Kılıç1, Engin Yıldırım1, Şule Aydın1, Ahmet 
Musmul2, Kevser Erol1 
1- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F. Biyoistatistik AbD 
GİRİŞ VE AMAÇ: Flavonoid bir bileşik olan galanginin asetilkolinesteraz 
inhibitör etkisi olduğu bildirilmiştir. Asetilkolinesteraz inhibisyonu asetilkolin 
düzeylerini artırarak bilişsel fonksiyonlarda iyileşme sağlayabilir ve beyinde 
diğer nörotransmiter sistemlerle etkileşebilir. Asetilkolinesteraz inhibitörleri 
şizofrenideki bilişsel fonksiyon bozukluklarının tedavisi için de düşünülmek-
tedirler. Bu çalışmanın amacı akut galangin uygulamasının sıçanlarda biliş-
sel fonksiyonlar üzerindeki etki ve mekanizmalarının ve farelerde deneysel 
şizofreni modelleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. 
YÖNTEM: Galanginin (50,100mg/kg) bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkisi 
sıçanlarda apomorfinle bozulan prepulse inhibisyon testi ile değerlendirildi. 
Bu etkiye aracılık eden reseptörlerin araştırılması için galangin (50mg/kg), 
nikotinik reseptör antagonisti mekamilamin, muskarinik reseptör antago-
nisti skopolamin, serotonin1A reseptör antagonisti WAY-100635 ile kombi-
ne edilerek uygulandı. Galanginin (50mg/kg) deneysel şizofreni modellerin-
deki etkisi farelerde apomorfinle oluşturulan tırmanma, MK-801 ile oluştu-
rulan lokomotor aktivite ve katalepsi testleri kullanılarak araştırıldı. Galan-
ginin etkileri tipik antipsikotik haloperidol, atipik antipsikotik olanzapin, 
asetilkolinesteraz inhibitörü donepezil ile karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Apomorfin (0,5mg/kg) kontrole göre prepulse inhibisyonda 
anlamlı bir azalmaya yol açarak bozulma yaptı (p<0.05). Galangin 
(50,100mg/kg) apomorfine göre prepulse inhibisyonda anlamlı bir artışla 
apomorfinin yaptığı bozulmayı azalttı (p<0.05). Mekamilamin, skopolamin, 
WAY-100635, galangin ile kombine verildiklerinde galanginin prepulse inhi-
bisyondaki düzeltici etkisinde bir değişiklik gözlenmedi (p<0.05). Galangi-
nin (50,100mg/kg) prepulse inhibisyondaki düzeltici etkisi haloperidol, 
olanzapin ve donepezil ile benzerdi. Tırmanma testinde galangin (50mg/kg) 
apomorfine göre toplam tırmanma süresini anlamlı olarak azalttı (p<0.05). 

Lokomotor aktivite testinde galangin (50mg/kg) MK801’e göre lokomotor 
aktivitede anlamlı bir azalma yaptı (p<0.05). Tırmanma ve lokomotor akti-
vite testlerinde galanginin etkisi haloperidol ve olanzapin ile benzerdi. Kata-
lepsi testinde haloperidol ve olanzapinden farklı olarak katalepsi oluşturma-
dığı gözlendi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Galanginin apomorfinle oluşturulan prepulse inhi-
bisyon bozulmasını azalttığı, bu etkisine nikotinik, muskarinik ve seroto-
nin1A reseptörlerinin aracılık etmediği, deneysel şizofreni modellerinde ka-
talepsi yapmadan antipsikotik benzeri etki gösterdiği ve şizofrenideki biliş-
sel fonksiyonları iyileştirebileceği ileri sürülebilir. 
ANAHTAR KELİMELER: GALANGİN, PREPULSE İNHİBİSYON, TIRMANMA 
TESTİ, LOKOMOTOR AKTİVİTE, KATALEPSİ TESTİ 
NOT: Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Ü. Bilimsel Araştırmalar Projeleri 
Komisyonu tarafından desteklenmiştir (No: 2012-11027). 
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S-09 
ÜRİDİN VE ÜRİDİN NÜKLEOTİDLERİNİN İNTRASEREBROVENTRİ-
KÜLER YOLLA VERİLMESİ SIÇANDA KAN BASINCI VE GLÜKOZUNU 
YÜKSELTİYOR 
İsmail H. Ulus1 
1- Acıbadem Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yakın zaman önce beyinde pirimidinerjik sistem bulun-
duğunu ve üridinin primidinerjik aktiviteyi arttırdığını gösterdik. Bu çalış-
mada merkezi yolla üridin ve üridin nükleotidlerinin kan basıncı ve kan glü-
koz düzeyine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Dişi sıçanlar (250-300 g) sevafluoran ile anestezi edildiler. Kan 
basıncı kayıtları için sol karotis artere ve intraserebroventriküler (icv) ilaç 
zerki için de sağ yan ventriküle kılavuz kanül yerleştirildi. Deneyden önce 
sıçanlar anesteziden çıkmaları için 3 saat kadar beklenildi. 

BULGULAR: Üridin ve üridin monofosfat (UMP) icv olarak 1000 nmol/sıçan 
dozunda kan basıncında kısa süreli (2- 5 dakika) ve 5-15 mm Hg kadar bir 
yükselmeye neden oldular. Bu dozda uridin kan glükoz düzeyini anlamlı 
olarak değiştirmezken UMP kan gkükoz düzeyinde 10-20 mg/dl kadar bir 
yükselmeye neden oldu. Üridin ve UMP’nin daha düşük dozlarda etkisizken, 
yüksek dozları konvülzyona neden oldu. Üridin difosfat (UDP) ve üridin tri-
fosfat (UTP) ise 100-1000 nmol dozlarında kan basıncını ve kan glükoz dü-
zeyini doza ve zamana bağımlı olarak yükseltti. UDP ve UTP 100 nmol/sıçan 
dozları ile kısa süreli ve sınırlı bir etki yaparken, 1000 nmol dozunda kan 
basıncında 30-40 mg Hg, kan glükoz düzeyinde 60-80 mg/dl kadar yük-
selme gözlendi. UDP ve UTP ile kan basıncı yükselmesi 10-15 dakikada so-
na ererken, kan glükozonda gözlenen yükselme 45-60 dakika kadar devam 
etti. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular beyinde pirimidinerjik aktivite artışının 
kan basıncı ve kan glükoz düzeyini yükselttiğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÜRİDİN, UMP, UDP, UTP, KAN BASINCI, KAN ŞE-
KERİ, PİRİMİDİNERJİK SİSTEM 

NOT: Bu çalışma Türkiye Bilimler Akademisince Desteklenmiştir (IH Ulus, 
Üye) 
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S-10 
ÜRİDİN TEDAVİSİ BEYİNDE PİRİMİDİNERJİK SİSTEM AKTİVİTESİ-
Nİ ARTTIRIYOR 
İsmail H. Ulus1, Mehmet Cansev2, Richard J. Wurtman3 
1- Acıbadem Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
2- Uludağ Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
3- Massachusetts Institute of Technology, Department of Brain and Cogni-
tive Sciences 

GİRİŞ VE AMAÇ: İnsanda dolaşımdaki başlıca pirimidin nükleosidi üridin 
olup bunun nükleotidleri , üridin difosfat (UTP)ve üridin trifosfat (UTP), P2Y 
reseptörlerini etkilerler. UTP P2Y2 ve P2Y4 reseptörlerini, UDP ise P2Y6 ve 
P2Y14 reseptörlerini uyarırlar. UDP ve UTP sentezi hücre içinde olurken, 
etkiledikleri reseptörler hücre zarındadır ve bu bileşiklerin hücrelerden salı-
narak etki etmesi beklenir. Bu çalışmada ilk kez beyinde ektrasellüler or-
tamda bu nüklotidlerin var olduğu, ürdin tedavisinden etkilendikleri ve bir 
yeni transmitter gibi davrandıkları gösterilmiştir. Sunum bununla ilgili delil-
leri kapsamaktadır. 

YÖNTEM: Çalışma erkek SD sıçanlarda (300-350 g) yürütülmüştür. Sıçan-
lara anestezi altında 24 sol striatuma diyaliz probu yerleştirilmiş ve 24 saat 
sonra beyin mikrodiyaliz işlemi yapılmıştır. Diyaliz ortamına ektonükleoti-
dazları inhibe eden PSB069 eklenmiştir. Beyin diyalizatlarında üridin, UTP 
ve UTP düzeyleri yüksek basınçlı sıvı kromatografisi yöntemi ile ölçülmüş-
tür. 

BULGULAR: Beyinde bazal üridin, UDP ve UPT düzeyleri sırayla 25.1±1.6 
pmol, 421±29 pmol and 225±14.6 pmol per mg tissue kadar bulundu. 
Striatal diyalizatta ise üridin, UDP ve UTP düzeyleri 7800, 312 and 181 
fmol/30 dakika kadardı. Periton içine üridin zerkini takiben (0.1-1 micro-
mol/kg) beyi dokusunda ve diyalizatta üridin, UDP ve UPT düzeyleri doza 
bağlı olarak yükseldi. Yüksek potasyumla (52 mM) diyaliz ile diyalizattaki 
üridin, UDP ve UTP düzeyleri 1,7-1,8 kat kadar yükseldi. Diyaliz sıvısına 
nöronal depolarizasyonu önleyen tetradotoksin (TTX) eklenmesi (1 micro-
mol) ise diyalizattaki üridin, UDP ve UTP düzeylerini bazal düzeyin altına 
düşürmüştür. Üridin tedavisi diyalizatta asetilkolin düzeyini yükselti ve be-
yin dokusunda ilgili ikinci habercilerin, DAG ve IP3, miktarını arttırdı. Üridi-

nin yol açtığı asetilkolin artışı süramin ile ( 1 micromol) ile önlenirken, 
PPADS ( 0.1 micromol) ya da MRS2578 (1 micromol) tedavisinden etkilen-
medi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular beyinde bir pirimidinerjik sistem oldu-
ğunu düşündürmektedir. Pirimidinerjk aktive üridin tedavisi ile attırılmakta 
ve bu artış striatal kolinerjik aktiviteyi uyarmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÜRİDİN, UDP, UTP, PİRİMİDİNERJİK SİSTEM, SI-
ÇAN 

NOT: Bu çalışma TÜBİTAK (Grant#108S354) ve TÜBA tarafından (Mcansev 
GEBİB 2009, IH Ulus member) desteklenmiştir. 
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S-11 
ÜRİDİN VE ÜRİDİN NÜKLEOTİDLERİ SİNAPTOJENEZİ ARTTIRIYOR 
İsmail H. Ulus1 
1- Acıbadem Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Önceki çalışmalarımızda üridinin diğer fosfolipid öncülleri 
olan dokosohekzaenoik asid (DHA) ve kolin ile kombinasyonun beyinde si-
naptojenezi arttırdığı gösterdik. Diğer taraftan, beyinde bir pirimidinerjik 
sistem olduğu ve üridin tedavisinin beyinde pirimidinerjik nörotransmisyonu 
yükselttiği de gurubumuzca gösterilmiştir. Bu çalışmada üridin v enükleo-
tidlerinin sinaptojeneze etkileri bu etkidede P2Y reseptörlerinin rolü ince-
lenmiştir. 

YÖNTEM: Çalışma sıçanlarda (in vivo) ve PC12 hücrelerinde (in vitro) ger-
çekleştirilmiştir. Sıçan deneylerinde SD erkek sıçanlar 1-3 hafta süreyle 
üridin monofosfat (UMP) ile zenginleştirilmiş diyet ile beslenildikten sonra 
beyinde sinaptik protein düzey değişimleri sinaptojenez göstergesi olarak 
ölçülmüştür. Hücre kültür deneylerinde ise NGF (nöronal büyüme faktörü) 
ile farklılaştırılmış PC12 hücreler kullanılmıştır. Bu çalışmalarda PC12 hücre-
leri ortamda değişik konsantrasyonda üridin, UMP, UDP ve UTP varlığında 
37 oC %95 O2 + %5 CO2 varlığında 3-4 gün inkübe edilmişler ve sürenin 
sonunda hücrelerde sinaptik protein düzeyleri belirlenmiştir. 

BULGULAR: UMP ile zenginleştirilmiş yemle 3 hafta beslenen sıçanlarda 
striatal bölgede pre-sinaptik (NF-70, NF-M, Sinapsin) ve post-sinaptik pro-
tein (PSD-95) düzeyleri anlamlı olarak yükseldi. PC12 hücrelerinde ise üri-
din, UMP, UDP ve UTP konsantrasyona bağımlı bir şekilde sinaptik protein-
leri yükseltti. Benzer artış yaratan UDP ve UTP düzeyleri üridin ve UMP göre 
yaklaşık olarak 1/10 kadardı. Hücre kültür ortamına P2Y reseptör antago-
nistleri süramin ya da PPADS eklendiğinde üridin, UMP, UDP ve UTP’nin yol 
açtığı sinaptik protein artışlar tamamen önlendi. Üridin eklenen PC12 hüc-
relerinde UTP düzeyi konsantrasyona ve zaman bağlı olarak arttı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular üridin ve matbolitlerinin sinaptojenezi 
uyardığını, sinaps artışlarında P2Y reseptörlerin aracılık ettiğini göstermek-
tedir. Üridin bileşikleri sinaps kaybıyla karakterize Alzheimer Hastalığı gibi 
bazı nörodejeneratif hastalıklarda tedavi için ve hastalık seyrini yavaşlat-
mak için yaralı olabilir. PC12 hücreleri sinaptojeneze etkili ilaçların test 

edilmesinde uygun ve yararlı bir model olarak kullanılabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Üridin, UMP, UDP, UTP, sinaptojenez, PC12 hücre-
leri 

NOT: Bu çalışmalar Türkiye Bilimler Akademisi tarafından desteklenmiştir 
(İHU, Üye) 
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Klinik Farmakoloji ve Tedavi  

08.09.2015 Salon C, 16:00-17:30; S-12/S-16 
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S-12 
KIRILGAN VE YAŞLI HASTA: İLAÇLA İYİLEŞTİREBİLİYOR MUYUZ? 
Zeynep Öztürk1, Kadriye Uğraş2 
1- İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji ve Tok-
sikoloji Birimi 
2- Bornova 13 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yaşlanma ile vücut kompozisyonunda meydana gelen 
değişiklikler, ilaçların farmakokinetiğini değiştirmekle beraber, sıklığı artan 
hastalıklar ile ülkemizde geriatrik hastalara özel henüz iyi teşkilatlanmış 
sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin olmayışı da ilaç kullanımında sayıca 
artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada Bornova 13 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 
bölgesinde yaşamakta olan yaşlıların, özellikle polifarmasi açısından ilaç 
kullanım problemleri, sağlık hizmetine ulaşım sıklıkları ve kronik hastalıkları 
sosyodemografik özellikleri ile birlikte değerlendirilmeye alınmıştır. 

YÖNTEM: Çalışma 01.01.2013- 31.12.2013 tarihleri arası kayıtlardan ta-
nımlayıcı ve geriye dönük olarak planlanmıştır. Hasta dosyalarından 65 yaş 
üzeri hastaların demografik özellikleri, sağlık merkezine başvuru sıklıkları, 
reçete edilen ilaçlar, hastalık tanı kodları kaydedilmiştir. 

BULGULAR: Bölgede yaşayan 218 yaşlı hastanın kayıtları değerlendirmeye 
alınmıştır. Buna göre hastaların yıllık ortalama sağlık merkezine başvuru 
sayısı minimum 1, maksimum 90 (ortanca 21) olarak bulundu. Hasta popu-
lasyonunun %55.9’u kadın %44.1’i erkek olup ortalama yaş erkeklerde 
75.52±5.4, kadınlarda 74.71±5.6 idi. Hastaların %48.6’sının okur yazar 
olmadığı, bunların da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu görülmüştür. Eş-
lik eden hastalıklar açısından incelendiğinde en sık olduğu saptanan hasta-
lıklar hipertansiyon (%48.1), koroner arter hastalığı (%27.0), diyabet 
(%23.2), akciğer hastalıkları (%17.2) ve hiperlipidemi (%12.8)’dir. Çoklu 
ilaç kullanımına yaşlı hastalarda sık rastlanmıştır. Buna göre hastaların 
%17.8’inin herhangi bir ilacı sürekli/ sık kullanmadığı, %10.5’inin 1 ilaç, 
%13.7’sinin 2 ilaç, %11.3’ünün 3 ilaç, %8.7’sinin 4 ilaç, % 38.0’inin 5 ve 
üzeri sayıda ilaç kullandığı belirlenmiştir. Yaşlı hastalarda primer hastalığa 
yönelik tedavi yanında (antihipertansif, antidiyabetik gibi), semptomatik 
tedavi olarak proton pompa inhibitörleri ile non-steroid antiinflamatuar ilaç 
kullanımının da yaygın olduğu (kadınlarda daha sık, p < 0.05) ve hastaların 

yarısına yakınının bu ilaçlardan en az birini kullandığı kaydedilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları da işaret etmektedir ki 
çoklu ilaç kullanımı, ilaç advers etkilerine karşı daha hassas olan yaşlı hasta 
populasyonunda önemli bir problemdir. Bu nedenle, özellikle yaşlı hastalar-
da ilaç reçetelendirirken önceki reçeteleri veya mevcut ilaç kullanımları iyi 
sorgulanmalı, tanıya spesifik ilaç tedavileri uygularken de hastanın diğer 
eşlik eden hastalıkları göz önüne alınmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: YAŞLI, İLAÇ, REÇETE, POLİFARMASİ, GERİATRİ 

NOT: Yazarlar herhangi bir finansal bağlantı bildirmemektedir. 
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S-13 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM 
ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 
KONSÜLTASYON HİZMETİNE 1 YILDA BAŞVURAN HASTALARIN DE-
ĞERLENDİRİLMESİ 
Edip Güvenç Çekiç1, Nesrin Filiz Başaran1, Burcu Harmandar Kasap2, Mü-
zeyyen Duran2, Melike Nur Akın2, Gökalp Öner2, Mert Küçük2, Nilgün Tur-
han2 
1- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Kadın Hastalıkları ve Doğum AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Eğitim Araştırma Hastanesi 
Tıbbi Farmakoloji AbD 2014 yılının Nisan ayından itibaren konsültasyon 
hizmeti vermektedir. Hamileliği boyunca ilaç kullanan/kullanması gereken 
gebelerin fetuslarında olası teratojenite riskinin değerlendirilmesi için Tıbbi 
Farmakoloji AbDndan konsültasyon istenmektedir. Tıbbi Farmakoloji Anabi-
lim dalına konsültasyon hizmeti için başvuran hastaların değerlendirilmesi 
ve danışılan ilaçların sınıflandırılabilmesi için bu çalışma planlanmıştır. 

YÖNTEM: Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Eğitim Araştırma Hastanesinde 30 
Nisan 2014-29 Nisan 2015 tarihi aralığında otomasyon sistemi üzerinden 
Tıbbi Farmakoloji Polikliniğinden konsültasyonları istenen tüm hastalar bu 
çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaşı, hamilelik haftası ve maruziyet 
bilgileri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların kullanmış oldukları ilaç-
lar Anatomik Terapötik Kimyasal Sınıflandırma Sistemine (ATC) göre sınıf-
landırılmıştır. Ayrıca kullanılan ilaçlar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belir-
lenen gebelik risk sınıflandırma sistemine göre sınıflandırılmıştır. 

BULGULAR: 1 yıllık süre boyunca toplam 47 başvuru olmuştur. Başvuran 
hastaların yaş ortalaması 29.2±6.3 yıl olarak bulunmuştur. İki başvurunun 
emzirme döneminde ilaç kullanımına bağlı olduğu ve 1 başvurunun da tera-
tojenite dışı bir nedene bağlı olduğu belirlenmiştir. Gebelikte ilaç kullanımı-
na bağlı başvuran hastaların ortalama gebelik haftası 8.3±3.8 olarak bu-
lunmuştur. Yapılan 3 başvurunun ise gebelik öncesi dönemde ilaç kullanı-
mına bağlı olduğu görülmüştür. İsteğe bağlı gebelik sonlandırma haftası 
olan 10 haftadan sonra toplam 10 başvuru olmuştur. Toplam 4 başvurunun 
gebelik sırasında X-ray maruziyetine bağlı olduğu bulunmuştur. İlaç kulla-

nan hastaların maruz kaldıkları toplam aktif kimyasal madde sayısının 136 
olduğu bulunmuştur. İlaçların ATC indeksine göre sınıflandırılması sonucu, 
başvuruların sıklıkla N grubuna (Sinir sistemi grubuna) giren ilaçlar (n= 42; 
%30.9) olduğu görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ge-
belik risk kategorizasyon sistemine göre ilaçlar değerlendirildiğinde en sık 
başvurunun “C” grubuna (n=65, %47.8) giren ilaçlar nedeni ile olduğu bu-
lunmuştur. Ayrıntılı bilgiler tabloda verilmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Tıbbi Farmakoloji konsültasyon hizmetine bir yıl 
içinde teratojenite riski nedeniyle yapılan başvuruların değerlendirilmesi 
sonucunda gebelik süresince en sık maruz kalınan ilaçların nöroloji ve psi-
kiyatri branşlarını ilgilendiren ilaçlar olduğu görülmektedir. Bu nedenle nö-
rolojik ve psikiyatrik hastalığı nedeniyle ilaç kullanan doğurganlık çağındaki 
kadınların, olası gebelik durumunun ayrıntılı olarak sorgulanması gerek-

mektedir. Hastalara kullandıkları ilaçların olası teratojenite riski hakkında 
bilgi verilmesi önemlidir. Bunun yanında teratojenite potansiyeline sahip 
ilaçları kullanan hastaların gebelikten korunması için etkili bir kontrasepsi-
yon yöntemi önerilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: TIBBİ FARMAKOLOJİ KONSÜLTASYONU, TERATO-
LOJİ, GEBELİK, ATC, RETROSPEKTİF 
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S-14 
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RENAL TRANSPLANTASYON ÜNİTE-
SİNDE SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TANILI HASTALARDA 
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İkbal Sönmez1, Andleeb Shahzadi1, Çağla Karakulak1, Selma Alagöz2, Nur-
han Seyahi2, Ahmet Gökhan Akkan1 
1- İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp F. Renal Transplantasyon Ünitesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi) kronik böbrek yetmez-
liği olan hastalarda yaygın olarak görülmektedir. Bu durum beraberinde 
ilaç-ilaç etkileşimlerini meydana getirmekte ve bu etkileşimler farklı morbi-
ditelere sebep olabilmektedir. Çalışmamızda son dönem böbrek yetmezliği 
hastalarında ilaç etkileşimlerinin sıklığı, bu etkileşimlerin mekanizmaları ve 
klinik etkileri araştırıldı. 

YÖNTEM: Çalışmamızda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Renal Transplantasyon 
Ünitesinde nakil bekleyen son dönem böbrek yetmezliği tanılı 96 hastanın 
verileri kullanılmıştır. Hastaların aldıkları ilaçlar arasındaki etkileşimler 
Thomson Reuters Micromedex System programı ve 
drugs.com/drug_interactions internet sitesi kullanılarak belirlenmiştir. 

BULGULAR: 96 hastada yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaların 
67’sinde (%69,7) toplam 149 ilaç etkileşimi görülmüştür. Bu etkileşimlerin 
% 4,1’i ciddi derecede (majör), % 75,1’i orta derecede ve %20,8’i minör 
derecede etki göstermiştir. İlaçlar arasında en çok demir ve kalsiyum, 
magnezyum, alüminyum içeren bileşiklerin birlikte kullanılmasıyla etkileşim 
olmuş ve en çok kalsiyum, magnezyum ve alüminyum içeren bileşikler etki-
leşime girmiştir. Oluşan ilaç etkileşimlerinin %49’unda farmakodinamik ve 
%42,94’unda farmakokinetik mekanizmalar görülmüştür. Etkileşimler so-
nucunda en çok ilaç konsantrasyonlarında değişim gözlemlenmiş ve bunu 
hipertansif - hipotansif etkiler takip etmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Yaptığımız çalışmada taranan hasta dosyalarının 
%69,7’sinde etkileşim olduğu belirlenmiştir. Bu etkileşimler hastalarda kul-
lanılan ilacın etkisini azaltmaya, hipertansif ve hipotansif etkiler gibi yan 
etkilere neden olabilmektedir. Sonuçta çoklu ilaç kullanımı olan son dönem 
böbrek yetmezliği hastalarındaki ilaç etkileşimlerinin bilinmesi ve takip 

edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Böylece etkileşimler sonucunda olabile-
cek morbiditeleri azalacak ve klinikte ilaç etkileşimleriyle olabilecek isten-
meyen etkiler tanımlanacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: POLİFARMASİ, İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ, FARMA-
KOKİNETİK ETKİLEŞİM, FARMAKODİNAMİK ETKİLEŞİM, SON DÖNEM BÖB-
REK YETMEZLİĞİ 
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S-15 
GASTROÖZAFAGEAL REFLÜ HASTALARINDA PROTON POMPA İNHİ-
BİTÖRLERİ İLE TEDAVİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLİŞKİLİ DE-
ĞİŞKENLERİN ARAŞTIRILMASI 
Zeynep Güneş Özünal1, Kadir Emre Yakışık1, Mehmet Baykal1, Filiz Akyüz1, 
Selma Düzenli2, Akçahan Gepdiremen2 
1- İstanbul Tıp F. 
2- Abant İzzet Baysal Ü. Tıp F. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gastroözafageal reflu (GÖR) tanısı alan hastaların teda-
visinde proton pompa inhibitörleri (PPIleri) kullanılmaktadır. Bu ilaçlar asit 
salgısını güçlü bir şekilde bloke ederek etkilerini göstermektedir. İlaç etki-
sinde bireyler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Hastaların %30’a varan 
bir bölümü tedaviye yanıt vermemektedir. Bu yanıtta genetik farklılıkların 
rolü olabildiği gibi hastanın fenotip özellikleri, ilaç kullanım özellikleri, ilaç 
uyuncu ilişkili parametreleri, ilaç dışı önerilere uyumda önemlidir. Bu çalış-
mada GÖR hastalarında PPİlerinin etkisinin, istenmeyen etkilerinde rol ala-
bilecek ilaç ilişkili değişkenlerin değerlendirilmesi planlanmıştır. 

YÖNTEM: Bu çalışmaya en az bir ay süreyle PPİleri kullanan gastroözafa-
gial reflu hastaları dahil edilmiştir. Tedaviye yanıtsızlığa katkıda bulunan 
özgeçmişinde özafagus ve mide ilişkili akalazya, Sfinkter disfonksiyonu, 
kanser, korozif madde gibi ek hastalık öyküsü bulunan hastalar çalışmaya 
dahil edilmemiştir. Aydınlatılmış gönüllü oluru alınan hastaların boy, ağırlık 
bilgileri, ilaç kullanım özellikleri, eşlik eden ilaç kullanımları, ilaç uyumu iliş-
kili parametreleri, ilaç etkisi ve olası istenmeyen etkileri yapılandırılmış ola-
rak sorulmuştur. Hastanın ilaç yanıtını etkileyebildiği için ilaç dışı önerilere 
uyumları da öznel olarak görsel analog ölçeği ile değerlendirilmiştir. 
CYP2C19 polimorfizmi çalışılmak üzere EDTAlı tüpe kan alınmıştır. 

BULGULAR: Çalışmaya 34 hasta dahil edilmiştir. Hastaların kullandığı ilaç-
lardaki etkin madde sayısı 1-9 arasındadır. Hastaların 16sı ilaçlarını zaman 
zaman kullanmayı unuttuğu ifade etmişlerdir, 5 hasta ise ilaçlarını zama-
nında almaya dikkat etmediğini belirtmiştir. Birden fazla ilaç kullanan has-
taların ilaçları ilaç etkileşimi açısından değerlendirilmiştir. PPİ’leri ile etkile-
şimi olan ilaçlar arasında en sık saptanan ilk iki ilaç levotiroksin(N=9) ve 
atorvastatin(N=7) bulunmuştur. Hastaların %56’sında PPI’leri ile ilaç etkile-

şimi tespit edilmiştir. Birden fazla ilaç kullanan hastaların %9unda ilaç etki-
leşimi tespit edilmezken 18 hastada C sınıfı, 3 hastada D sınıfı ve 3 hastada 
X sınıfı ilaç etkileşimi dikkat çekmektedir. Hastaların ilaç dışı önerilere 
uyumu öznel olarak görsel analog ölçeği ile değerlendirdiğinde ortalama 
değer %70,1 (+-28,67) bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: İlaç etkisinde ve istenmeyen etkilerinde bireyler 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. GÖR hastalığında PPİlerinin etkisinin ve 
istenmeyen etkilerinin değerlendirilmesinde klinik farmakoloji bakış açısıyla 
ilaç etkileşimlerinin, ilaç kullanım özelliklerinin, ilaç uyuncunun göz önünde 
bulundurulması katkı sağlayacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: PROTON POMPA İNHİBİTÖRLERİ, İLAÇ UYUNCU, 
İLAÇ ETKİLEŞİMİ, CYP2C19 ENZİMİ, FARMAKOGENETİK 
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S-16 
ORAL ANTİKOAGULAN KULLANAN ATRİAL FİBRİLASYON HASTALA-
RINDA İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ: VARFARİN VE YENİ ORAL ANTİKO-
AGÜLANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
Nesrin Filiz Başaran1, Edip Güvenç Çekiç1, Özcan Başaran2, Murat Biteker2, 
Ahmet Akıcı3 
1- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad 
2- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Kardiyoloji Ad 
3- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad 

GİRİŞ VE AMAÇ: Atriyal fibrilasyon (AF) en sık karşılaşılan kardiyak ritm 
bozukluğu olup bu hastalarda tromboembolik olayları önleyici tedavi oral 
antikoagülanlar (OAK) ile sağlanmaktadır. Varfarin klinik olarak sık kullanı-
lan, kanama gibi ciddi yan etkileri olan, dar terapötik aralığa sahip ve ilaç-
ilaç etkileşimleri açısından dikkat edilmesi gereken bir ilaçtır. Yeni oral anti-
koagülanların (YOAK) (dabigatran, rivaroksaban) terapötik aralığının varfa-
rin kadar dar olmayıp ilaç-ilaç etkileşimlerinin daha az olduğu bilinmektedir. 
Bu çalışmada AF hastalarının düzenli kullandıkları OAK’lar ile reçete edilen 
diğer ilaçlar arasındaki ilaç-ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Bu çalışma, PROPER (PRescriptiOn PattERns of oral anticoagu-
lants in non-valvular atrial fibrillation: A single center experience from Tur-
key) çalışmasının alt bölümü olarak planlandı. Çalışmaya kardiyoloji kliniği-
ne başvuran 153 AF hastası dahil edildi. Hastaların kullanmış oldukları ilaç-
lara ait reçeteleri incelenerek son 1 yılda kullanılan raporlu ve son 6 ayda 
kullanılan raporsuz ilaçları kayıt altına alındı. İlaç-ilaç etkileşimleri “Lexi-
Comps Comprehensive Drug-to-Drug Interaction Analysis, Lexi-Interact™ 
Online” programıyla değerlendirildi. Kullanılan yazılım programında ilaçların 
risk analizinde ilaçlar etkileşim durumlarına göre A (bilinen bir etkileşim 
yok), B (tedaviyi değiştirecek düzeyde etkileşim yok), C (tedaviyi izle), D 
(tedaviyi uyarla) ve X (kontraendike) olmak üzere 5 grupta incelendi. İlaç-
lar Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) sınıflaması kullanılarak etkileri-
ne göre gruplandırıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan 153 hastanın 78’inin (%51) varfarin, 
36’sının (%23.5) dabigatran, 39’unun (%25.5) rivaroksaban kullandığı tes-
pit edildi. Toplam ilaç-ilaç etkileşimi varfarin, dabigatran ve rivaroksaban 

için sırasıyla 397, 103 ve 106 olarak bulundu. D grubu ilaç etkileşimleri 
varfarin (%66.4) ve rivaroksaban (%38.6) için en sık “kas-iskelet sistemi 
ilaçları” arasında, dabigatran (%52.2) içinse “sindirim sistemi ve metabo-
lizma ilaçları” arasında gözlendi. X grubu etkileşimlerin: varfarin grubunda 
dabigatranla ve rivaroksabanla; dabigatran grubunda karbamezepinle; ri-
varoksaban grubundaysa dabigatranla olduğu görüldü. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmada varfarinden az olmakla birlikte YOAK 
kullananlarda da azımsanmayacak ölçüde ilaç-ilaç etkileşimiyle karşılaşıl-
mıştır. YOAK’lardan dabigatran ve rivaroksaban’ın her ne kadar terapötik 
aralıkları varfarin gibi dar olmasa da ve izlem gerektirmeseler de bu ilaçları 
kullanırken ilaç-ilaç etkileşimleri açısından daha akılcı davranılması gerekti-
ği dikkati çekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ATRİYAL FİBRİLASYON, İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ, 
VARFARİN, DABİGATRAN, RİVAROKSABAN 

NOT: Bu çalışma PROPER PRescriptiOn PattERns of oral anticogulants in 
non-valvular atrial fibrillation: A single center experience from Turkey 
(PROPER study) çalışmasının alt bölümü olarak planlandı. 
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Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi  

08.09.2015 Salon D, 16:00-17:30; S-17/S-21 
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S-17 
DİPİRONUN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATTI K562 ÜZERİ-
NE ETKİSİ 
Erkan Maytalman1, Gülşah Ünver1, Arash Alizadeh Yegani2, Canan Cansun1, 
Nilay Oktar1, Pelin Ilgın1, Tuğba Kaya1, Emine Asar1, İlknur Kozanoğlu1, Fa-
zilet Aksu2 
1- Başkent Ü. Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi Hücre İşleme Ünitesi, Adana 
2- Çukurova Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Adana 

GİRİŞ VE AMAÇ: Analjezik ve antipiretik ilaç olarak kullanılan dipironunun 
günlük alınan dozlarında kemik iliğini baskılayarak agranülositoza neden 
olduğu bilinmektedir. Yapılan az sayıda çalışmada osteosarkom MG-63 hüc-
re hattı üzerine artan dozlarda proliferasyon ve hücre canlılığına negatif et-
kisi olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada artan dozlarda dipironun kronik mye-
loid lösemi (KML) hücre hattı K562 üzerine etkisi proliferasyon, canlılk ve 
apoptoz açısından değerlendirildi. 

YÖNTEM: K562 hücreleri %10 fetal sığır serumu içeren RPMI1640 mediu-
mu içerisinde 2,5x106 hücre ile dipironun 1-5-10-15-20 µM dozlarıyla kültü-
re edildi. Aynı sayıda hücre ile kontrol grubu oluşturuldu. Artan dozların 
hücre canlılığına etkisi trypan blue ile ışık mikroskobunda, 7AAD ile akım 
sitometride analiz edildi. Apoptotik ve nekrotik hücre oranları An-
nexinV/Propidium iyodür kullanılarak akım sitometri ile analiz edildi. 

Sitotoksik etkinin değerlendirilmesi için 96 kuyulu kültür kabına her kuyuda 
1x104 hücre olacak şekilde kontrol grubu ve aynı dozlarda dipiron ile kültür 
hazırlandı ve MTT testi ile değerlendirildi. 

Dozlara göre elde edilen sonuçların kontrol grubuna karşı istatistiksel anali-
zi Mann Whitney U testi ile, 24 ve 48 saat maruz kalma arasındaki karşılaş-
tırma ise Wilcoxon testi (SPSS ver. 17.0) ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Trypan blue ve 7AAD ile yapılan analizlerde 24-48 saatlerde 
1µMdan itibaren artan dozlarda dipironun canlılıkta giderek azalmaya ne-
den olduğu görüldü. Benzer şekilde AnnexinV/Propidium iyodür ile akım si-
tometride yapılan analizlerde 24-48 saatlerde apoptotik ve nekrotik hücre 
oranlarında doza paralel artış görüldü.MTT testi ile yapılan analizlerde 24-
48 saatlerde 1µMdan itibaren artan dozlarda hücrelerin proliferasyon kapa-
sitesinin giderek azaldığı tespit edildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Dipironun advers etki olarak agranülositoza neden 
olması hücre proliferasyonunda olumsuz etkilerinin olduğunu işaret etmek-
tedir. Bu çalışmada dipironun KML hücre hattı K562 üzerine de hem prolife-
rasyonu azaltıcı hem de apoptozu artırıcı etkisi olduğu görüldü. Çalışmamı-
zın sonuçlarına göre KML tedavisinde, özellikle tirozin kinaz inhibitörlerine 
dirençli olgularda dipironun tek başına ve sinerjik etkileri, invitro ve invivo 
şartlarda daha ileri çalışmalarla değerlendirilmelidir. Ayrıca diğer kanser 
türlerinin tedavisindeki yerinin ayrıntılı olarak araştırılması yararlı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: DİPİRON, K562, KRONİK MYELOİD LÖSEMİ, 
HÜCRE KÜLTÜRÜ 
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S-18 
İNCE BARSAK İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RAT-
LARDA SİLİBİN VE SİLİBİNİN ETKİSİ 
Filiz Özyiğit1, Ayşe Nur Değer1, Fatma Emel Koçak1, Mehmet Fatih Ekici2, 
Hasan Şimşek1, Özlem Arık1 
1- Dumlupınar Ü. Tıp F. 
2- Dumlupınar Ü. Evliya Çelebi Hastanesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: İskemi arteriyel ya da venöz kan akımı azalmasına bağlı 
organ ve dokunun yetersiz kanlanması sonucu gelişir. İskemi-reperfüzyon 
(İ/R) hasarının mekanizması tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte 
pek çok karmaşık fizyopatolojik durum içerir. İskemiye bağlı olarak hücre 
için gerekli olan enerji depoları tükenmekte ve toksik metabolitler birikmek-
tedir. Sonuç olarak hücre ölmektedir. İskemi ve reperfüzyon hasarında re-
perfüzyon süresince reaktif oksijen ve nitrojen üretimi karakteristiktir. İnce 
barsak iskemi-reperfüzyon hasarı, klinik uygulamalarda son derece önemli 
bir bozukluktur. Çünkü tedavisi oldukça zor ve karmaşıktır. İçerisinde pek 
çok karmaşık fizyopatolojik durumu bulundurur. Postoperatif morbidite ve 
beraberinde komplikasyona neden olur. Bu nedenle, ince barsak İR hasarını 
önlemeye yönelik cerrahi metodlar ve farmakolojik ajanların belirlenmesine 
yönelik çalışmalar devam etmektedir Yapılan çalışmalarda, Silibine ve Sili-
bininin multifarmakolojik etkinliği gösterilmiş olup, oksidatif stresin ve inf-
lamasyonun baskılanması gibi çok yönlü etkileri olduğu ileri sürülmüştür. 
Çalışmamızda,ince barsak İR oluşturulan ratlarda, iskemi oluşturulmadan 
önce, Silibin ve Silibinin tedavisi uygulayarak, ince barsak iskemi reperfüz-
yon hasarına karşı koruyucu rolünün araştırılması amaçlandı. 

YÖNTEM: Çalışmada 250-300 gr ağırlıklarında, 50 adet erişkin erkek 
Spraque Dawley rat kullanıldı. Her grup rastgele seçilen 10 hayvandan olu-
şan 5 gruba ayrıldı. (Kontrol, sham, İR, 50 mg/kg Silibin+ I/R, 50 mg/kg 
Silibinin+ I/R ) Deney hayvanları standart 12 saat karanlık 12 saat aydınlık, 
havalandırmalı, sabit ısıda ve on kafese beşerli gruplar halinde yerleştirile-
rek, serbest yem ve su tüketimine bırakıldı. Çalışma süresince ratlara int-
ramüsküler enjeksiyonla 90mg/kg ketamin (Ketalar 50 mg/ml, 10 ml fla-
kon, Pfizer) ve 10 mg/kg Ksilazin (Rompun %2 50 ml, Bayer ) uygulanarak 
genel anestezileri sağlandı.Deneysel olarak oluşturulan İnce barsak İR’dan 

1 saat önce 50 mg/kg Silibin ve 50 mg/kg Silibinin intraperitoneal olarak 
enjekte edildi. 45 dakika iskemi ve 60 dakika reperfüzyonu takiben, anes-
tezi altında kan örnekleri alınan ratlar sakrifiye edilerekbiyokimyasal ve his-
topatolojik analizler için mide dokuları eksize edildi. Deneklerden elde edi-
len plazma ve doku homojenizat örneklerinde Total Oxidant Kapasite 
(TOS), Total Antioxidant Kapasite (TAS), superoksid dismutaz (SOD), Pro-
tein, malondialdehid (MDA), Total Thiol, glutatyon peroksidaz (GPH), enzim 
aktiviteleri ölçüldü. 

BULGULAR: Histopatolojik inceleme istatistik sonuçları; Hif 1 alfa, H&E, 
PCNA, Alcian Blue boyama yapıldı. Hif-1 alfa Silibinin, PCNA Silibin, Alcian 
Blue Silibin grupları varyansları homojen olduğu için Tukey testi yorumları 
kullanılmasına rağmen, H&E Silibin grubunda varyanslar homojen olmadığı 
için Tamhane`s T2 testi yorumları değerlendirildi.Biyokimyasal inceleme 
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istatistik sonuçları; Biyokimyasal doku örneklerinde TAS, TOS, SOD, GSH, 

MDA, TTHIOL ve PROTEİN değerleri yorumlandı. SOD ve TTHIOL değişken-
leri için grupları varyansları homojen olduğu için Tukey testi yorumları kul-
lanılmasına rağmen, TAS, TOS, GSH, MDA ve PROTEİN değişkenleri için 
varyansları homojen olmadığı için ise Tamhane`s T2 testi sonucu yorum-
landı. İR grubu ile karşılaştırıldığında, Silibin ve Silibinin; Protein, TOS, Ma-
londialdehid düzeylerinde önemli bir azalmaya neden olduğu gözlendi 
(P<0.05). İR grubu ile karşılaştırıldığında, Silibin ve Silibinin; TAS, TTHIOL, 
GSH, SOD düzeylerinde önemli bir artışa neden olduğu gözlendi (P<0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Silibin ve Silibinin iskemi reperfüzyon modeli için 
antioksidan ve antienflamatuar özellikleri araştırmak amacıyla bir çok ça-
lışmada araştırılmış ve etkili olduğu gösterilmiştir. Özellikle karaciğer, mide, 
böbrek, mide mukozası dokularında geliştirilen iskemi reperfüzyon hasarın-
da protektif /koruyucu özellikleri bulunmuştur (13). Yapılan farklı bir araş-
tırmada ise kardiyoprotektif etkinliği araştırılmış ve etkili bulunmuştur (14). 
Multifarmakolojik etkilere sahip Silibin ve Silibinin antimikrobiyal ve anti-
kanserojen etkilerede sahip olduğu araştırılmış etkili olduğuna dair görüşler 
belirtilmiştir (15). Çalışmamızda ince barsak iskemi reperfüzyonu oluştur-
duğumuz modelimizde Silibin ve Silibininin hem patolojik hemde biyokim-
yasal ölçüm sonuçlarımızın oldukça olumlu sonuçlar içermektedir. Histopa-
tolojik değerlendirmelerimizde doku hasarını önlediği ince barsak dokusun-
da protektif etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oluşturduğumuz modelde 
Silibin ve Silibininin daha önceden çalışılmamış olması bizim için önemli bir 
seçim kriteriydi. Gelecekte yapılacak çalışmalarla desteklendiği takdirde tıp 
alanında önemli katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Güncel klinik dene-
yimlerinde ince barsak hasarlanması oldukça sık karşılaşılan önemli bir pa-
tolojik süreçtir. İlaç adayı olarak gösterilen neredeyse iki yüz yıldır çeşitli 
hastalıkların tedavisinde kullanılan ve tarihi öneme sahip olan Silibin ve Si-
libilinin gelecektede rutin kullanımlar için değerli olabileceği söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: İNCE BARSAK, İSKEMİ-REPERFÜZYON, SİLİBİN, 
SİLİBİNİN 
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S-19 
MİDE’DE İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA 
HESPERİDİNİN KORUYUCU ETKİSİ 
Filiz Özyiğit1, Ayşe Nur Değer1, Fatma Emel Koçak1, Mehmet Fatih Ekici2, 
Hasan Şimşek1, Özlem Arık1 
1- Dumlupınar Ü. Tıp F. 
2- DPÜ Evliya Çelebi Hastanesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: İskemi ve reperfüzyon hasarında reperfüzyon süresince 
reaktif oksijen ve nitrojen üretimi karakteristiktir. Mide iskemi-reperfüzyon 
hasarı, klinik uygulamalarda son derece önemli bir bozukluktur. İçerisinde 
pek çok karmaşık fizyopatolojik durumu bulundurur. Postoperatif morbidite 
ve beraberinde komplikasyona neden olur. Bu nedenle, mide İR hasarını 
önlemeye yönelik cerrahi metodlar ve farmakolojik ajanların belirlenmesine 
yönelik çalışmalar devam etmektedir Yapılan çalışmalarda, Hesperidinin 
multifarmakolojik etkinliği gösterilmiş olup, oksidatif stresin ve inflamasyo-
nun baskılanması gibi çok yönlü etkileri olduğu ileri sürülmüştür. Çalışma-
mızda,mide İR oluşturulan ratlarda, iskemi oluşturulmadan önce, Hesperi-
din tedavisi uygulayarak, mide iskemi reperfüzyon hasarına karşı koruyucu 
rolünün araştırılması amaçlandı. 

YÖNTEM: Çalışmada 250-300 gr ağırlıklarında, 50 adet erişkin erkek 
Spraque Dawley rat kullanıldı. Her grup rastgele seçilen 10 hayvandan olu-
şan 5 gruba ayrıldı. (Kontrol, sham, İ, İR, 100 mg/kg Hesperidin+ I/R) De-
ney hayvanları standart 12 saat karanlık 12 saat aydınlık, havalandırmalı, 
sabit ısıda ve on kafese beşerli gruplar halinde yerleştirilerek, serbest yem 
ve su tüketimine bırakıldı. Çalışma süresince ratlara intramüsküler enjeksi-
yonla 90mg/kg ketamin (Ketalar 50 mg/ml, 10 ml flakon, Pfizer) ve 10 
mg/kg Ksilazin (Rompun %2 50 ml, Bayer ) uygulanarak genel anestezileri 
sağlandı. Deneysel olarak oluşturulan Mide İR’dan 1 saat önce 100 mg/kg 
Hesperidine intraperitoneal olarak enjekte edildi. 45 dakika iskemi ve 60 
dakika reperfüzyonu takiben, anestezi altında kan örnekleri alınan ratlar 
sakrifiye edilerek biyokimyasal ve histopatolojik analizler için mide dokuları 
eksize edildi. Deneklerden elde edilen plazma ve doku homojenizat örnek-
lerinde Total Thiol, Total Oxidant Kapasite (TOS), Total Antioxidant Kapasi-
te (TAS), glutatyon peroksidaz superoksid dismutaz, Protein, Malondialde-

hid düzeyleri ölçüldü. 

BULGULAR: Yapılan histopatolojik incelemelerde, İR grubu ile karşılaştırıl-
dığında, Hesperidine verilmesi ile mide dokusu hasar değişikliklerinde 
azalma görüldü. Mide dokusu İR hasarının, mide dokusunda Malondialde-
hid, Protein, TOS düzeylerinde önemli bir artışa neden olduğu gözlendi 
(P<0.001). Hesperidine tedavisi malondialdehit, Protein, TOS düzeylerini 
belirgin olarak azalttı. Süperoksit dismutaz, TAS, Total thiol, glutatyon pe-
roksidaz, enzim aktivitelerini, İR grubu ile karşılaştırıldığında belirgin olarak 
artırdı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Dokulara giden kan akımı kesilince, o dokuya ait 
hücrelerin fonksiyon bozukluğu ve hücre ölümüne kadar ilerleyen bir dizi 
kimyasal olay gerçekleşir. Hücresel fonksiyonların gerçekleşebilmesi için 
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gerekli temel gereksinim oksijendir. Oksijen ortamda yoksa anaerobik me-

tabolizma oluşur. Sonuç olarak laktik asit ve toksik metabolitler birikir Re-
perfüzyon, iskemiye neden olan etkenin ortadan kaldırılarak dokuya kan 
akımının yeniden düzenlenmesidir. Reperfüzyonun, iskemik dokuda enerji 
ihtiyacının sağlanması ve toksik metabolitlerin uzaklaştırılması gibi iki 
olumlu etkisi vardır (22) Ancak, iskemik dokunun reperfüzyonu dokuda pa-
radoksal olarak sadece iskemi ile oluşan hasara göre çok daha ciddi bir ha-
sara yol açar (1) İskemi-reperfüzyon hasarlanmasını inhibe eden pek çok 
endojen mekanizma bulunmakla beraber, ekzojen olarak da hasarlanmayı 
engelleyebilen bir çok ilaç tanımlanmıştır. Hesperidinde bu özelliklere sahip 
bir bileşiktir. Hesperidin antiinflamatuar yapılı bir etkiye sahip olmasının 
yanısıra, hücrede lipid membran hidroperoksitlerine karşı da enzimatik ve 
non enzimatik olarak inhibe edici etkiye sahip bir bileşiktir Sunmuş oldu-
ğumuz çalışmada, hücresel oksidatif hasarın tesbiti için , plazma ve doku 
örneklerinde TOS, MDA, Protein, Total thiol düzeyleri ölçülmüş, antioksidan 
durumu değerlendirmek için ise, TAS düzeyi, SOD, GSH enzim aktiviteleri 
ölçülmüştür. Doku MDA düzeyleri kontrol grubu ile kıyaslandığında, İR gru-
bunda belirgin artış göstermiştir. İskemi öncesi Hesperidin uygulanmasının 
MDA düzeylerindeki artışı azalttığı gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre, İR, mi-
de dokusunda oksidatif hasara neden olmakta, Hesperidin ise bu oksidanla-
rın üretimini azaltarak oksidatif strese karşı koruyucu etki göstermektedir. 
Çalışmamızda mide dokuları histopatolojik olarak değerlendirildiğinde, 
İR’nun belirgin mide doku hasarına neden olduğu görülmüştür. 100 mg/kg 
dozunda uygulanan Hesperidin bu hasarı iyileştirmede etkili olduğu görül-
müştür. Hesperidin tedavisi ide dokusu iskemi reperfüzyon hasarı oluştur-
duğumuz gruplarda biyokimyasal ve histopatolojik olarak son derece güzel 
yanıtlar vermiştir. Bir çok yönüyle incelenen Hesperidine İskemi ve reper-
füzyonun özellikle mide doku hasarlanması ile ilgili hastalıklar üzerine gele-
cekte belkide en fazla kullanılabilecek ilaçlardan biri olmaya adaydır. 

ANAHTAR KELİMELER: MİDE, İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI, HESPERİ-
DİNE, TAS, TOS 
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S-20 
KARVAKROLÜN SIÇANLARDA ÇEKUM GENİŞLİĞİNE ETKİSİ 
Erdem Kamil Özer1, Mustafa Tuğrul Göktaş2 
1- Selçuk Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Konya 
2- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Karvakrol, kekik otu ve kekik yağının ana bileşenlerin-
den olan ve son zamanlarda antimikrobiyal, antiinflamatuvar, antioksidan, 
anti-apopitotik özellikleri ortaya çıkarılan bir fenol bileşiğidir. Yine yapılan 
bir çalışmada kekik yağının besin sindiriminde görev alan karaciğer, pank-
reas, mide ve bağırsak gibi organların aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir. 
Ayrıca kekik yağı, ince ve kalın bağırsakta ağırlık artışına ve bu organların 
çapında genişlemeye neden olmuştur. Burada ise deneysel septik şok mo-
delinde Karvakrolün etkilerine bakmak amacıyla oral gavaj yoluyla 7 gün 
boyunca 80 mg/kg/gün dozunda sıçanlara uygulanmış olan karvakrolün ka-
lın bağırsak bölümlerindeki genişlemeye etkisini göstermek hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: 200-300 gr ağırlındaki 12 adet dişi wistar albino sıçana 7 gün 
boyunca 80 mg/kg/gün dozunda ağızdan karvakrol uygulaması yapılmıştır. 
8. gün kalın bağırsak ve özellikle çekum organı görünür hale getirilerek ilgili 
bölümün eni ölçülmüştür. 

BULGULAR: Çekum genişliği kontrol grubu hayvanlarda 1,02±0,06 cm 
iken Karvakrol verilmiş hayvanlarda 1,90±0,10** cm (p<0.01) olmuştur. 
Transvers kolon genişliği kontrol grubunda 0,58±0,04 cm iken karvakrol 
verilmiş hayvanlarda ise 1,33±0,06** cmye yükselmiştir (p<0.01). Kontrol 
ve Karvakrol verilmiş hayvan grupları arasındaki farklar Mann Whitney U 
testi ile gösterilmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Kekin yağının civcivlerde bağırsakta genişlik ve 
ağırlık artışına neden olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada ise saf bir şekilde 
sıçanlara uygulanan karvakrolün çekum ve transvers kolonda karvakrolün 
genişleme yaptığı gösterilmiştir. Buna göre kekik yağının bağırsaklarda 
yağtığı genişlemeden esas sorumlu maddesi karvakrol olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: KEKİK, KARVAKROL, BAĞIRSAK GENİŞLEMESİ, 
ÇEKUM 
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S-22 
DAMAR DÜZ KASINDA 5-HT2A VE 5-HT1B RESEPTÖR UYARISINA 
BAĞLI PI-3 KİNAZ VE/VEYA SRC-KİNAZ ARACILI EPİDERMAL BÜ-
YÜME FAKTÖR RESEPTÖR TRANSAKTİVASYON PROFİLLERİ 
Şahika Güner1, Tamila Akhayeva2, Hakan Gürdal3 
1- Ufuk Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Astana Tıp Ü., Farmakoloji AbD 
3- Ankara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: G-proteinlerine kenetli reseptör (GPCR) ailesinin üyesi 
olan 5-Hidroksitriptamin (5-HT) reseptörleri damar düz kasında yaygın ola-
rak bulunurlar. Gq-protein kenetli 5-HT2A ve Gi-protein kenetli 5-HT1B re-
septörleri çeşitli damar yataklarında vazokonstriksiyona aracılık ederler. 
Öte yandan, tirozin kinaz özelliği olan epidermal büyüme faktör reseptörleri 
(EGFR) kendi ligandları olmaksızın GPCR aracılı olarak da uyarılabilmekte-
dir. Transaktivasyon olarak tanımlanan bu aktivasyon biçimine Src-tirozin 
kinaz ve serin/treonin özelliği olan PI-3 kinaz enzimleri de aracılık edebil-
mektedirler. Bu noktadan yola çıkarak damar düz kasında selektif ve selek-
tif olmayan 5-HT reseptör agonistleri aracılı EGFR transaktivasyon profilleri 
araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Endotelsiz sıçan aortunda non-selektif 5-HT, selektif 5-HT2A ago-

nisti α-Metil-5HT ve selektif 5-HT1B agonisti sumatriptan uyarısıyla EGFR 
(pEGFR-Y1173) fosforilasyonları ve 5-HT uyarısıyla Src kinaz (p-Src-Y416), 
PI-3 kinaz (p-p85α -S458), Akt (pAkt-S473), Erk (pErk-T202/Y204) fosfori-
lasyonları EGFR inhibitörü (AG 1478), Src-kinaz inhibitörü (PP2) ve PI-3 
kinaz inhibitörü (LY 294002) varlığında ve yokluğunda Western-Blot ile de-
ğerlendirilmiştir. 

BULGULAR: 5-HT, α-metil-5HT ve sumatriptan p-EGFRı sırayla yaklaşık 

olarak 2.5, 4 ve 3 kat arttırmıştır. AG 1478 ve LY 294002 inkübasyonu tüm 
agonistlere bağlı p-EGFR artışını inhibe ederken, PP2 sadece 5-HT ve α-
metil-5HT aracılı artışı inhibe edebilmiştir. 5-HT uyarısı p-Src, p-p85α, p-
Akt ve p-Erk te sırasıyla yaklaşık olarak 2.5, 3, 2 ve 3 kat artış oluşturmuş-
tur. PP2 bu artışları tamamen inhibe etmiştir. Öte yandan, AG 1478 ve LY 
294002 ile p-p85, p-Akt ve p-Erk artışlarının kısmi olarak azaldığı ancak p-
Src nin ise değişmediği bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız damar düz kasında 5-HT aracılı EGFR 

transaktivasyonunda Src ve PI-3 kinaz enzimlerinin rolü olduğunu göster-
miştir. Öte yandan, PI-3 kinaz enziminin hem 5-HT2A hem de 5-HT1B resep-
törleri aracılı EGFR transaktivasyonuna yolaçtığı ancak Src kinaz enzimin 
yalnızca 5-HT2A reseptörlerine bağlı transaktivasyona neden olduğu bulun-
muştur. Başka bir anlatımla farklı G-proteinine kenetli 5-HT reseptörlerin 
transaktivasyon profilleri değişiklik göstermektedir. Bulgularımız ayrıca 
5HT-aracılı EGFR transaktivasyonunun Akt ve Erk aktivasyonlarına kısmi 
olarak katkıda bulunduğunu da göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: SEROTONİN, 5-HT2A RESEPTÖRÜ, 5-HT1B RESEP-
TÖRÜ, TRANSAKTİVASYON, EGFR 

NOT: Bu çalışma 111S131 no lu TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir 
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S-23 
EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖR BAĞIMLI 5-HİDROKSİTRİPTAMİN 
ARACILI KONTRAKTİL YANITLARIN POTANSİYASYONUNDA CAVEO-
LİN-1 ARACILI EGFR TRANSAKTİVASYONU ROL OYNAMAZ. 
Şahika Güner1, Tamila Akhayeva2, Hakan Gürdal3, Hilmi Burak Kandilci4 
1- Ufuk Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2- Astana Tıp Ü., Farmakoloji AbD, Astana Kazakistan 
3- Ankara Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
4- Ankara Ü. Tıp F., Biyofizik, AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: 5-Hidroksitriptamin reseptörleri (5-HT), G-proteinine ke-
netli reseptör (GPCR) ailesinden olup damar düz kasında vazokonstriksiyo-
na aracılık ederler. Epidermal büyüme faktörü’ nün (EGF) bazı deneysel 
modellerde damar kontraktilitesini değiştirebildiği bulunmuştur. Hücre 
membranında kaveolar yapılar içinde yerleşen EGF reseptörlerinin (EGFR) 
oluşturduğu yanıtlar, caveolin-1 (cav-1) proteini aracılı olarak düzenlene-
bilmektedir. Öte yandan, GPCR aracılı olarak EGFR’ nin transaktive edildiği 
ve cav-1’ in transaktivasyondaki rolü olabileceği de bilinmektedir. Araştır-
mamızda, EGF’ nin 5-HT aracılı kontraktil yanıtlar üzerindeki etkisinde cav-
1 aracılı EGFR transaktivasyonunun rolü incelenmiştir. 

YÖNTEM: Endotelsiz sıçan aortunda 5-HT ve selektif 5-HT2A agonisti α-
metil-5HT aracılı kontraktil yanıtlar ve A7R5 hücrelerde 5-HT aracılı hücre 
içi Ca+2 düzeyleri EGF varlığında ve yokluğunda değerlendirilmiştir. Ayrıca, 
5HT-aracılı kontraktil yanıtlar β-siklodekstrin (β-SD), β-SD+EGF, β-
SD+AG1478 (EGFR inhibitörü) gruplarında da araştırılmıştır. 5-HT-aracılı 
EGFR fosforilasyonları (pEGFR) hem β-SD inkübasyonuyla damar düz ka-
sında ve hem de cav-1 siRNA’ sı transfekte edilen A7R5’ lerde incelenmiştir. 

BULGULAR: EGF’nin 5-HT ve α-metil-5HT aracılı vazokonstriksiyonu po-
tansiye ettiği saptanmıştır (pD2 5HT: 5.22 ± 0.10, 5HT+EGF, 5.60 ± 0.10; 
α-metil 5HT:5.86 ± 0.11; α-metil-5HT+EGF: 6.22 ± 0.04). Ayrıca, EGF’nin 
A7R5’ lerde de 5HT-aracılı hücre içi Ca+2 yaklaşık 2 kat arttırdığı bulun-
muştur (5HT, 0.42±0.07; 5HT+EGF, 0.93±0.3). β-SD ve β-SD+AG1478 
gruplarında 5HT-aracılı maksimal kontraktil yanıtlar yaklaşık %42-48 ora-
nında azalmış, ancak pD2 ve maksimal kontraktil yanıtlarda istatistiksel 
farklılık bulunmamıştır. Öte yandan, β-SD+EGF grubunda β-SD’ye oranla 

5HT-aracılı maksimal kontraktil yanıtların yaklaşık %20 arttığı ve potansi-
yasyonun devam ettiği belirlenmiştir (pD2; β-SD: 4.95 ±0.11; β-
SD+EGF:5.41 ± 0.10). Damar düz kasında 5-HT uyarısı pEGFR’ı yaklaşık 3 
kat arttırmış, ancak β-SD inkübasyonu sonrası 5-HT aracılı fazladan bir ar-
tış saptanamamıştır. A7R5’ lerde ise 5-HT aracılı pEGFR yaklaşık 2 kat ar-
tarken si-Cav-1 transfeksiyonu ile 5-HT aracılı pEGFR artışı bulunamamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız, EGF’ nin tek başına kontraktil yanıt 
oluşturmasa da 5-HT aracılı vazokonstriksiyonu potansiye edebildiğini gös-
termiştir. Öte yandan, Cav-1’ in 5-HT aracılı EGFR transaktivasyonunda ro-
lü olduğu ancak bu transaktivasyonun EGF’ ye bağlı potansiyasyonda so-
rumlu olmadığı bulunmuştur. 
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ANAHTAR KELİMELER: SEROTONİN, EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, PO-

TANSİYASYON, CAVEOLİN-1, EGFR-TRANSAKTİVASYONU 

NOT: Bu araştırmanın bir bölümü 111S131 no lu Tübitak projesi ile destek-
lenmiştir. 
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S-24 
DENEYSEL GLOKOM MODELİNDE HİDROJEN SÜLFÜRÜN RETİNAL 
HÜCRE HASARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Selçuk Takır1, Murat Atabey Özer2, Züleyha Erişgin3 
1- Giresun Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Giresun 
2- Giresun Ü., Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Giresun 
3- Giresun Ü., Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Giresun 

GİRİŞ VE AMAÇ: Glokom kronik ve ilerleyici karakterde; optik sinir başı 
ve retina sinir lifi hasarı ile seyreden bir anterior optik nöropatidir. Çalış-
mamızda endojen olarak da oküler dokularda sentezlendiği bilinen ve reti-
nada da yüksek düzeyde bulunduğu gösterilmiş hidrojen sülfürün (H2S) 
glokoma bağlı gelişen retinopati üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Bu amaçla Wistar albino sıçanların (200-250g ♂) her iki gözün-

de, argon lazer ile episkleral venler koagüle edilerek göz içi basıncı ( GİB) 
arttırılmak suretiyle primer açık açılı glokom modeli oluşturulmuştur. Deney 
hayvanlarının GİB kontrolü Golman Aplanasyon Tonometresi yardımı ile 
fundus fotoğraflaması ise retinal kamera yardımıyla argon lazer fotokoagü-
lasyonu öncesi, sonrası ve haftalık periyodlar dâhilinde 6 hafta boyunca ya-
pıldı. GİB artışının ardından 3. hafta sonunda deney hayvanlarının sağ gö-
züne 100 nM (10 µl) H2S analoğu NaHS ve sol gözüne de izotonik tuz çözel-
tisi (10 µl) intravitreal olarak uygulandı. Bu işlemden 3 hafta sonra deney 
hayvanlarının her iki gözleri enükle edilip histopatalojik değerlendirilmeye 
alınmıştır. 

BULGULAR: Argon lazer ile episkleral venlerin koagüle edilmesinin ardın-
dan deney hayvanlarının GİB değerleri artmıştır (Operasyon öncesi sol GİB: 
16.00±0.61mmHg; sonrası GİB: 29.22±1.83mmHg: Operasyon öncesi sağ 
GİB: 15.73±0.52mmHg; sonrası GİB: 30.10±2.99 mmHg; n=10 p<0.001). 
3. hafta sonunda sol göze intravitreal izotonik tuz çözeltisi uygulanması GİB 

herhangi bir değişikliğe neden olmazken sağ göze NaHS uygulanması GİB 
da belirgin bir azalmaya neden olmuştur (İntravitreal izotonik tuz çözeltisi 
öncesi: 25.75 ± 2.14mmHg; sonrası 28.00±1.83mmHg; n=5; p>0.05 ve 
İntravitreal NaHS öncesi: 28.70±0.69mmHg; sonrası: 14.30±1.50 mmHg; 
n=5; p<0.001). Fundus fotoğrafı incelemelerinde ise izotonik tuz çözeltisi 
uygulanan gözlerde belirgin olarak retinal damarlarda atenüasyon ve retina 
atrofisi izlenirken, NaHS uygulanan gözlerde bu etkiler kısmen daha az gö-
rülmüştür. Yapılan histopatolojik incelemelerde de NaHS verilen gözlerde 
retinal hasarın izotonik tuz solüsyonu verilen gözlere kıyasla belirgin olarak 
azaldığı gözlendi (n=3). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız intravitreal H2S uygulamasının glo-
koma bağlı retinal hasarı belirgin olarak önlediğini, GİB da azalmaya neden 
olduğunu ve primer açık açılı glokom tedavisinde yeni bir yaklaşım olabile-
ceğini göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: GLOKOM, HİDROJEN SÜLFÜR, RETİNA HASARI, 
GÖZ İÇİ BASINCI 
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S-25 
SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL SEPTİK ŞOK MODELİNDE 
20-HETE MİMETİK 5,14-HEDGE'NİN HİPOTANSİYON, TAŞİKARDİ VE 
ENFLAMASYONA KARŞI KORUYUCU ETKİSİNE PPARα/β/γ, AP-1, 
İMPORTİN-α3 VE RXRα'NIN KATKISI 
Şefika Pınar Şenol1, Meryem Temiz1, Demet Sinem Güden1, Pelin Çeçen1, 
Ayşe Nihal Sarı1, Seyhan Şahan Fırat1, John R Falck2, Rambabu Dakarapu2, 
Kafait U Malik3, Bahar Tunçtan1, 
1- Mersin Ü. Eczacılık F. Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin, Türkiye 
2- Department of Biochemıstry Unıversity of Texas Southwestern Medıcal 
Center, Texas, USA 
3- Department of Pharmacology College of Medıicine The Unıversıty of Ten-
nessee Center for Health Scıences, Tennessee, USA 

GİRİŞ VE AMAÇ: Daha önce yaptığımız çalışmaların bulguları, sıçanlarda 
oluşturulan deneysel septik şok modelinde 20-hidroksieikozatetraenoik asit 
(20-HETE) mimetik N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisin (5,14-
HEDGE)nin vasküler hiporeaktivite, hipotansiyon, taşikardi, enflamasyon ve 
mortaliteye karşı koruyucu etkisine sitokrom P450 4A1 ekspresyonu ve 20-
HETE oluşumunun artmasıyla birlikte miyeloit farklılaşma faktörü 
88/transforme edici büyüme faktörü ile etkinleştirilen kinaz 1e bağımlı sin-
yalleyici yol etkinliğindeki azalmanın katkıda bulunduğunu göstermiştir. Bu 
çalışmada, sistemik yoldan lipopolisakkarit (LPS) uygulanan sıçanlarda 
5,14-HEDGEnin koruyucu etkisine etkinleştirici protein (AP)-1 ve importin-
α3 ekspresyon ve/veya etkinliğindeki azalmayla birlikte peroksizom prolife-
ratör ile etkinleştirilen reseptör (PPAR) α/β/γ ve retinoit X reseptörü (RXR) 
α ekspresyonundaki artmanın katkıda bulunup bulunmadığının 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 erişkin 
erkek Wistar sıçanlar kullanılmıştır. 5,14-HEDGE, hayvanlara serum fizyolo-
jik veya LPS enjeksiyonundan 1 saat sonra uygulanmıştır. Serum fizyolojik 
veya LPS enjeksiyonundan önce ve 1, 2, 3 ve 4 saat sonra kuyruktan kan 
basıncı ve kalp hızı kayıtları alınmıştır. Deneyler sonunda, öldürülen sıçan-

lardan izole edilen böbrek, kalp, torasik aort ve süperiyor mezenterik arter-
lerden sitozolik ve nükleer fraksiyonlar hazırlanarak PPARα/β/γ, c-jun (AP-
1in alt birimlerinden biri), fosforile c-jun, importin-α3 ve RXRα ekspresyon-
ları ölçülmüştür. 

BULGULAR: LPS uygulanan sıçanların kan basıncı 33 mmHg kadar azalmış, 
kalp hızı ise 72 atım/dakika kadar artmıştır. LPS uygulanan sıçanların doku-
larında sitozolik/nükleer PPARα/β/γ ve nükleer RXRα proteinlerinin ekspres-
yonu ile PPARα/β/γ proteinlerinin nükleer translokasyonunda azalma, sito-
zolik/nükleer c-jun/fosforile c-jun ve importin-α3 proteinlerinin ekspresyo-
nu ile nükleer translokasyonunda artma olduğu gözlenmiştir. LPSnin neden 
olduğu bütün bu değişiklikler 5,14-HEDGE ile önlenmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, 5,14-HEDGEnin endotoksemik sıçan-

ların renal ve kardiyovasküler dokularında PPARα/β/γ ve RXRα ekspresyo-
nundaki artmayla birlikte AP-1 ve importin-α3 ekspresyon/etkinliğindeki 
azalmayı önleyebileceğini ve böylece septik şok tedavisinde yararlı olabile-
ceğini göstermektedir. [Bu çalışma, BAP-SBE FB (ŞPŞ) 2014-3 YLden alınan 
destekten yararlanılarak yapılmıştır.] 

ANAHTAR KELİMELER: SEPTİK ŞOK, PPARα/β/γ, AP-1, İMPORTİN-α3, 
RXRα 
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S-26 
İNSAN İNTERNAL TORASİK ARTER HALKALARINDA VİSFATİN’İN 
FONKSİYONEL ETKİLERİ 
Zeliha Bayram1, İlhan Gölbaşı2, Sadi S. Özdem1 
1- Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. 
2- Akdeniz Ü. Tıp Fak. Kalp-Damar Cerrahisi AbD. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Pre-B-hücre koloni artırıcı faktör ve nikotinamidfosfori-
boziltransferaz (Nampt) olarak da bilinen visfatin, yeni bir adipositokindir. 
Bu çalışmada insan internal torasik arter (ITA) preparatlarında visfatin’in 
fonksiyonel etkilerinin ve bu etkilerde rol oynayan olası mekanizma/ların 
belirlenmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Çalışmada koroner arter bypass cerrahisine alınan hastalardan 
elde edilen operasyon sonrası artan ITA örnekleri 3-4 mm genişliğinde hal-
kalar halinde kesildi ve organ banyolarına asıldı. İzometrik gerilim, bilgisa-
yar bazlı bir data toplama sistemine bağlı izometrik transdüserler aracılığıy-
la sürekli kaydedildi. 

BULGULAR: Değişik konsantrasyonlarda visfatin ile inkübe edilen insan 
ITA preparatlarında anjiotensin II, endotelin-1, noradrenalin ve fenilefrin ile 
oluşan kasılma yanıtları visfatin inkübasyonu öncesi ve sonrasında istatis-
tiksel olarak anlamlı şekilde değişmedi. Fenilefrin(10-6M) ile önceden ka-
sılmış insan ITA preparatlarında visfatin(10-12 - 10-7M) konsantrasyon ba-
ğımlı gevşeme yanıtları oluşturdu. Visfatin’e gevşeme yanıtları endoteli sağ-
lam ITA halkalarında, endoteli zedelenmiş ITA halkalarına göre anlamlı ola-
rak daha yüksek bulundu. Dokuların siklooksijenaz inhibitörü indometa-
zin(10-5M) ile inkübasyonu visfatin’e gevşeme yanıtlarında anlamlı bir de-
ğişikliğe neden olmazken, nitrik oksid (NO) sentaz blokörü L-NAME(10-4M) 
ve spesifik guanilat siklaz inhibitörü ODQ(5x10-5M) ile inkübasyonu, visfa-
tin ile oluşan gevşeme yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma ile 
sonuçlandı. Nampt enzim inhibitörü FK866(10µM) varlığında da visfatin’e 
gevşeme yanıtları hemen hemen tamamen bloke edildi. İnsan ITA halkala-
rının karibdotoksin(10-7M) ve apamin(10-7M) kombinasyonu ile inkübas-
yonu, visfatin ile oluşan gevşeme yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 
değişiklik oluşturmadı. ITA halkalarında asetilkolin(10-10 - 10-5M) ile olu-
şan endotel bağımlı gevşeme yanıtları 10-9 ve 10-8M visfatin inkübasyon-

ları ile anlamlı olarak artarken, endotel-bağımsız gevşeme oluşturan sod-
yum nitroprussid’e(10-10 – 10-5M) gevşeme yanıtları anlamlı olarak de-
ğişmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, bu çalışmada literatürde ilk defa 
visfatin’in insan ITA preparatında fonksiyonel gevşetici etkisine yönelik 
farmakolojik kanıt sağlandı. Elde edilen bulgular insan ITA preparatlarında 
visfatin’in çeşitli kasıcı ajanlara kasılma yanıtlarını etkilemediğini, diğer ta-
raftan endoteli sağlam halkalarda konsantrasyon bağımlı gevşeme yanıtları 
oluşturduğunu, visfatin ile oluşan gevşeme yanıtlarında Nampt enzim akti-
vitesinin ve NO-sGMP yolağı aracılığı ile endotel dokusunun temel bir rol 
oynadığını gösterdi. 
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ANAHTAR KELİMELER: ADİPOSİTOKİN, İNSAN İNTERNAL TORASİK AR-

TERİ, NİTRİK OKSİD, VAZODİLATASYON, VİSFATİN 

NOT: Bu çalışma, Akdeniz Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Bi-
rimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2012.03.0122.002) 
 



131 

 

Enflamasyon  

09.09.2015 Salon B, 16:30-18:00; S-27/S-32 



132 

 

S-27 
6-SHOGAOL VE 6-GİNGEROL’ÜN LİPOPOLİSAKKARİT İLE İNDÜK-
LENMİŞ ENDOTOKSEMİDE KARACİĞER VE BÖBREK ÜZERİNE ETKİ-
LERİ 
Bilge Cumaoğlu1, Mustafa Oğuz Cumaoğlu2, M. Betül Yerer1 
1- Erciyes Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 
2- Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamızda, geleneksel Çin tıbbında enflamasyon ve 
oksidatif hasarın neden olduğu çeşitli hastalıkların tedavisinde sıklıkla kul-
lanılan Zingiber Officinale Rosc. (Zingiberaceae) bitkisinden elde edilen 6-
shogaol ve 6-gingerol’ün enflamasyonda in vivo etkileri araştırıldı. 

YÖNTEM: Deneylerde; Erciyes Ü. Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezin-
den sağlanan ağırlıkları 300±25 g arasında değişen 10 haftalık 36 adet 
Wistar Albino cinsi erkek sıçan kullanıldı. Deneyler; kontrol, 6-shogaol, 6-
gingerol, LPS (Lipopolisakkarit), LPS+ 6-shogaol, LPS+ 6-gingerol olmak 
üzere 6 grup üzerinde gerçekleştirildi. Endotoksemi; hayvanlara 15 mg/kg 
LPS uygulanarak oluşturuldu ve tedavi gruplarında 6-gingerol ve 6-shogaol 
4 mg/kg dozlarında intraperitoneal uygulandı. Alınan serum örneklerinde 
sepsis biyobelirteçlerinden TNF-ALFA, IL-1β ve PGE2 düzeyleri ölçüldü. Ka-
raciğer ve böbrek dokularında ise COX-2 enzim aktivitesi, PGE2 düzeylerine 
bakıldı. Karaciğer doku homojenatında western blot analizi ile COX-2 enzimi 
protein miktarlarına, karaciğer ve böbrek dokularında RT-PCR ile COX-2, 
mPGES-1 enzimlerinin mRNA düzeyleri ölçüldü. 

BULGULAR: LPS uygulanan grubta TNF-ALFA,IL-1β ve PGE2 düzeylerinin 
kontrol grubuna göre (p<0,05) yükseldiği gözlenirken 6-shogaol ve 6-
gingerol ile tedavi gruplarında azalma (p<0,05) meydana gelmiştir. Karaci-
ğer dokusunda PGE2 düzeyleri ve COX-2 enzim aktivitesi açısından gruplar 
arasında fark gözlenmezken böbrek dokusunda tedavi gruplarında artış 
(p<0,05) meydana gelmiştir. Karaciğer dokusu western blot analizinde 
COX-2 enzim miktarları LPS uygulaması ile artmış ve tedavi gruplarında 
azalmıştır (p<0,05). Karaciğer dokusunda COX-2 ve mPGES-1 enzimlerinin 
mRNA düzeyleri LPS uygulaması ile artmış tedavi gruplarında azalmıştır 
(p<0,05). Böbrek dokusunda COX-2 enzimi mRNA düzeyi LPS uygulaması 
ile artmış tedavi gruplarında azalma gözlenmiştir (p<0,05). mPGES-1 en-

ziminde LPS ile artış ise tedavi gruplarında artmaya devam etmiştir 
(p<0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak 6-gingerol ve 6-shogaol’ün, ratlarda 
LPS ile indüklenmiş endotoksemiye karşı etkilerinin ilk defa araştırıldığı bu 
çalışma ile zencefilin antienflamatuar etkilerinin bu bileşenlerinden kaynak-
lanabileceği ve bu antienflamatuar etkinin de, proenflamatuar sitokinle-
ri,COX-2 enzim aktivitesini ve PGE2 gibi ürünlerini sistemik olarak azaltma-
sından kaynaklandığı ilk kez bu çalışma ile gösterilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: 6-GİNGEROL, 6-SHOGAOL, COX-2, PGE2, ENDO-
TOKSEMİ 
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NOT: Bu Çalışma Erciyes Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Tarafından Destek-

lenmiştir (Proje Kodu: TDK-2013-4622). 
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S-28 
PARASETAMOLÜN ANTİENFLAMATUVAR ETKİ MEKANİZMASİNDA 
ENDOJEN ADRENALİNİN ROLÜ 
Nihal Çetin1, Bahadır Süleyman1, Ufuk Kuyrukluyıldız2, Renad Mammadov3, 
Nezahat Kurt4, Halis Süleyman1 
1- Erzincan Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı 
2- Erzincan Ü., Tıp F., Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı 
3- Atatürk Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı 
4- Atatürk Ü., Tıp F., Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parasetamolün antienflamatuvar etkisi çok zayıf olduğu 
için antienflamatuvar ilaç olarak tercih edilmemektedir. Zayıf antienflama-
tuvar aktivitesinin nedeni olarak, periferik dokularda COX-2’yi yeterince in-
hibe edememesi gösterilmektedir. Literatürlerde endojen adrenalinin anti-
enflamatuvar ilaçların COX-2 üzerindeki inhibitör etkisini değiştiren faktör 
olduğu savunulmaktadır. Ayrıca, antienflamatuvar ilaçların COX-2 üzerin-
deki inhibitör etkisinin endojen adrenalin düzeyinden etkilendiğide bildiril-
miştir. Prednisolonun intakt sıçanlarda COX-2 enzimini hafif, adrenalekto-
mili sıçanlarda ise güçlü inhibe ettiği ve adrenalin üretimi baskılanmış sı-
çanlarda adrenalin düzeyi normal sıçanlara göre daha güçlü antienflamatu-
var etki oluşturduğu rapor edilmiştir. Bunlar, parasetamolün zayıf antienf-
lamatuvar etkisinin, periferik dokulardaki adrenalinden kaynaklandığını dü-
şündürmektedir. Çalışmamızın amacı, parasetamolün intakt ve adrenalek-
tomili sıçanlarda antienflamatuvar etkisini karragenin pençe inflamasyon 
modelinde araştırmak ve endojen adrenalinle ilişkisinin olup olmadığını in-
celeyip indometazinle karşılaştırılarak değerlendirmektir. 

YÖNTEM: İntakt sıçanlar; parasetamol+karragenin (IPK), indometa-
zin+karragenin (IIK), karragenin kontrol (IKC) ve sağlıklı kontrol (ISG) 
gruplara ayrıldı. Adrenalektomili sıçanlar erken ve geç dönem olarak iki 
gruptan oluşturuldu. Erken dönem adrenalektomili sıçanlardan; paraseta-
mol+karragenin (EAPK), indometazin+karragenin (EAIK), karragenin kont-
rol (EAKC) ve adrenalektomili kontrol (EACG) gruplar, geç dönemdense, 
parasetamol+karragenin (GAPK), indometazin+karragenin (GAIK), karra-
genin kontrol (GAKC) ve adrenalektomili kontrol (GACG) gruplar oluşturul-
du. 

BULGULAR: Parasetamol, karragenin enjekte edilen intakt ve erken adre-
nalektomili sıçan pençesinde COX-2 aktivitesini ve gen ekspresyonunu zayıf 
inhibe etmiş ve antienflamatuvar etkisi anlamsız bulunmuştur. Ancak geç 
dönem adrenalektomili sıçanlarda parasetamol, COX-2 aktivitesi, gen eksp-
resyonu ve karragenin inflamasyonunu anlamlı inhibe etmiştir. İndometazin 
parasetamolün aksine intakt ve erken dönem adrenalektomili sıçanlarda 
COX-1, COX-2 aktivitesini, gen ekspresyonunu ve inflamasyonu anlamlı 
baskılarken, geç dönemdeyse baskılayamamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Geç dönem adrenalektomili sıçanlarda COX-2 ak-
tivitesinin, erken dönem ve intaktlarınkine göre daha yüksek bulunması li-
teratür bilgileriyle örtüşmektedir. Parasetamolün sadece geç adrenalekto-
mili sıçanlarda daha anlamlı antienflamatuvar etki oluşturduğu ve COX-2 
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enzim aktivitesini belirgin şekilde baskıladığı saptanmıştır. Erken dönem 

adrenalektomili sıçanlarda parasetamolün antienflamatuvar etkisinin olma-
ması, reseptör ve makromoleküllerin adrenaline ait biyolojik sinyelleri bir 
süreye kadar aktif olarak bulundurduklarını düşündürmektedir.Parasetamol, 
hipertansiyonlu hastalarda adrenalin sentezini inhibe eden ilaçlarla birlikte 
verilerek güçlü antienflamatuvar aktivite oluşturulabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ADRENALİN, ANTİENFLAMATUVAR ETKİ, PARASE-
TAMOL, GEN EXPRESYONU, RAT 
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S-29 
ENDOTOKSEMİK SIÇANLARDA ORTAYA ÇIKAN SİSTEMİK İNFLAMA-
TUVAR YANITTA MTOR/IκB-A/NF-κB YOLU ETKİNLİĞİNİN ROLÜ 
Meryem Temiz1, Şefika Pınar Şenol1, Demet Sinem Güden1, Pelin Çeçen1, 
Ayşe Nihal Sarı1, Bahar Tunçtan1, Ayşegül Görür2, Lülüfer Tamer2, Cüneyt 
Kemal Buharalıoğlu3, Seyhan Şahan Fırat1 
1- Mersin Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 
2- Mersin Ü. Tıp F. Tıbbi Biyokimya AbD 
3- Uluslararası Kıbrıs Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Lipopolisakkarit (LPS) Gram-negatif bakterilerin hücre 

duvarının bir bileşenidir ve Gram-negatif bakterileri immün sistem tarafın-
dan tanınmaları için birincil hedef haline getirmektedir. LPS’ye karşı verilen 
immün yanıtta indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) ve siklooksijenaz 
(COX)-2 gibi inflamasyona katkıda bulunan ürünlerin oluşumuna neden 
olan enzimlerin yer aldığı gösterilmiştir. Bir serin/treonin kinaz olan ve hüc-
re büyümesi, bölünmesi gibi temel fizyolojik işlevlerde rolü gösterilen 
mammalian target of rapamycin (mTOR) enziminin de nörodejeneratif ve 
metabolik hastalıklara ek olarak inflamasyon patojenezinde önemli rolü bu-
lunmaktadır. Bu çalışmada, LPS uygulanan sıçanlarda oluşan sistemik inf-

lamatuvar yanıtta mTOR/κB inhibitörü (IκB)-/nükleer faktör κB (NF-κB) 

yolu etkinliğinin rolünün iNOS ve COX-2 enzimleri ile ilişkilendirilerek araş-
tırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Deneylerde kontrol grubunda serum fizyolojik (4 ml/kg, i.p.), 

LPS grubunda LPS (10 mg/kg, i.p.), deney gruplarında ise tek başına veya 
LPS ile birlikte rapamisin (1 mg/kg, s.k.) uygulanan erkek Wistar sıçanlar 
kullanılmıştır. mTOR inhibitörü rapamisin, sıçanlara serum fizyolojik veya 
LPS enjeksiyonundan 1 saat sonra uygulanmıştır. Serum fizyolojik ve/veya 
LPS enjeksiyonundan 4 saat sonra sıçanlar sakrifiye edilerek böbrek, kalp, 
torasik aort ve süperiyor mezenterik arterleri izole edilmiştir. İzole edilen 
dokulardan hazırlanan doku homojenatlarında ribozomal protein S6 (rpS6), 

IκB-, NF-κB p65 protein ekspresyonları ve fosforilasyonları ile iNOS ve 

COX-2 protein ekspresyonları ölçülmüştür. 

BULGULAR: LPS uygulanan sıçanların kardiyovasküler ve renal dokularında 

rpS6, IκB- ve NF-κB p65 fosforilasyonlarında artma gözlenmiştir. Bununla 

birlikte, rpS6 protein ekspresyonunda herhangi bir değişiklik gözlenmez-

ken, IκB- protein ekspresyonu azalmıştır ve NF-κB p65, iNOS ve COX-2 

protein ekspresyonları ise artmıştır. LPS’nin neden olduğu bu değişiklikler 
mTOR inhibitörü rapamisin ile geri çevrilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, LPS uygulaması sonucu ortaya çıkan 

inflamatuvar yanıta mTOR/IκB-/NF-κB yolu etkinliğindeki artış ile birlikte 

iNOS ve COX-2 enzimlerinin oluşumundaki artışın katkıda bulunabileceğini 
göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: LPS, mTOR, IκB-, NF-κB, İNFLAMASYON 

NOT: Bu çalışma, BAP-SBE FB (MT) 2014-1 YL no’lu proje desteğinden ya-

rarlanılarak yapılmıştır. 
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S-30 
ERKEK VE DİŞİ SIÇANLARDA UZUN SÜRELİ FRUKTOZ TÜKETİMİNİN 
OLUŞTURDUĞU ADİPOZ DOKU İNFLAMASYONU: RESVERATROLUN 
MODULATÖR ETKİSİ 
Mehmet Bilgehan Pektaş1, Halit Buğra Koca2, Gökhan Sadi3, Fatma Akar4 
1- Afyon Kocatepe Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD, Afyonkarahisar, Türkiye 
2- Afyon Kocatepe Ü. Tıp F. Tıbbi Biyokimya AbD, Afyonkarahisar, Türkiye 
3- Karamanoğlu Mehmetbey Ü. Fen F. Biyoloji Bölümü, Karaman, Türkiye 
4- Gazi Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD, Çankaya, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Uzun süreli fruktoz tüketiminin erkek ve dişi sıçanların 
abdominal adipoz dokusunda; interlökin 1β (IL-1β), IL-6, IL-10, IL-18, tü-
mör nekroz faktörü (TNF-ALFA), eritroit ilişkili nükleer faktör-2 (Nrf2) ve 
indüklenebilen nitrik oksit sentaz (iNOS) gibi inflamatuvar parametreler 
üzerindeki etkisini cinsiyete dayalı farklılıklar açısından incelemek ve resve-
ratrol takviyesinin bu parametrelerdeki olası etkilerini belirlemektir. 

YÖNTEM: Çalışma için 4 haftalık erkek ve dişi Wistar sıçanlar 6 ay boyunca 
içme suyu içerisinde %10 fruktoz verilmiştir. Resveratrol standart yem içe-
risine 500 mg/kg dozunda eklenmiştir. Deneylerde 4 grup hayvan kullanıl-
mıştır: Kontrol, Resveratrol, Fruktoz ve Fruktoz+Resveratrol. Deney günü 
sıçanların omental adipoz dokuları izole edilerek -85ο’de saklanmıştır. 
Omental adipoz dokuda; IL-1β, IL-6, IL-10, IL-18 ve TNF-ALFA düzeyleri 
ELISA kitleriyle ölçülürken, Nrf2 ve iNOS gen ekspresyonu Real Time-PCR 
yöntemi ile saptanmıştır. 

BULGULAR: Fruktoz tüketimi her iki cinsiyette de plazma insülin ve trigli-
serit düzeylerini anlamlı olarak artırmıştır. Erkek ve dişi sıçanlarda fruktoz 
diyetinin omental doku ağırlığı, IL-1β, IL-6, IL-10, IL-18, TNF-ALFA düzey-
leri ile Nrf2 ve iNOS gen ekspresyonlarını belirgin olarak artırdığı bulunmuş-
tur. Resveratrol takviyesinin ise, bu değerlerde belirgin bir düzelme sağla-
dığı saptanmıştır. IL-1β, IL-6 ve TNF-ALFA gibi pro-inflamatuvar sitokinlerin 
erkek sıçanlarda daha fazla sentez edildiği, fruktoz tüketimi ile bu farklılığın 
dişi sıçanlar aleyhine bozulduğu saptanmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Diyet içerisinde uzun süreli fruktoz uygulamasının, 
omental inflamasyon parametrelerini her iki cinsiyette de artırdığı, fakat 
sitokin düzeylerindeki artışın dişi sıçanlarda daha ciddi olduğu bulunmuştur. 

Resveratrol takviyesinin ise, her iki cinsiyette de antiinflamatuvar etkinlik 
gösterdiği görülmektedir. Fruktoz tüketimi sonucu ortaya çıkan adipoz doku 
inflamasyon göstergelerindeki artışın, resveratrol ile büyük ölçüde düzel-
mesi, metabolik sendromun iyileştirilmesinde yararlı bir bulgu olarak değer-
lendirilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: FRUKTOZ, ADİPOZ DOKU, İNFLAMASYON, RES-
VERATROL, SİTOKİNLER 
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S-31 
ORTO-KREZOL'UN ENFLAMATUVAR ETKİSİNDE TRP KANALLARININ 
ROLÜ. 
Süleyman Aydın1, Ayça Çakmak2 
1- Anadolu Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji Ab.D. Eskişehir 
2- Erciyes Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji Ab.D. Kayseri 

GİRİŞ VE AMAÇ: Orto-krezol, para- ve meta-krezol izomerlerinden farklı 

olarak 1-hidroksi,2-metilbenzen yapısındadır. Krezol doğada çeşitli canlılar-
da, çeşitli pestisit gibi endüstriyel ürünlerde bulunur. Krezol, toluenin me-
tabolik yıkım ürünü ve aynı zamanda vücutta intestinal bakterilerin etkisiyle 
protein yıkım sonucunda oluşan ve toksik etkisiyle bilinen bir üründür. Diş 
hekimliğinde formalin krezol şekinde kullanımı sözkonusudur. Karvakrol gi-
bi izopropil grubuna sahip krezol türevlerinin TRP kanalları üzerinden anti 
enflamatuvar etkisinin gösterilmiş olmasi nedeniyle, bu çalışmada orto-
krezolun enflamasyon üzerindeki etkisi ve TRP kanallarıyla etkileşmesi 
araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Her iki cinsiyete ait Balb/c albino farelerin arka pençelerine 20 
mikrolitre %1lik formalin uygulanmasıyla ödem oluşturulmuş, kontrol grubu 
için aynı deneklerin sol arka pençesine aynı hacimde %0.9 NaCl uygulan-

mıştır (n=6). Ticari olarak satın alınan o-krezol, dimetilsulfoksit (DMSO) 
içinde çözülerek 10, 50 ve 100 mg.kg-1 dozlarında i.p uygulanmış, ödem 
düzeyleri 45. ve 90. dakikalarda pletismometre ile hacim olarak ölçülmüş-
tür. Standard antienflamatuvar olarak indometazin, TRP kanal antagonisti 
olarak rutenyum kırmızısı (RRed) kullanılmıştır. Aşağıdaki formül ile yüzde 
ödem düzeyi hesaplanmış, istatistik hesaplamalarda ANOVA ve çoklu karşı-
laştırma için Tukey HSD kullanılmıştır. Hesaplama ve grafik çizimleride R 
programlama diline ait paketler kullanılmıştır. 

% hacim = ((sağ.pençe.hacmi - sol.pençe.hacmi)/(sol.pençe.hacmi))*100 

BULGULAR: Bulgularımız, orto-krezolun TRP kanallarıyla etkileşerek etkili 

olduğunu göstermiştir. Toksik etkisiyle bilinen o-krezol, formalin ile oluştu-
rulan enflamasyon üzerinde RRed ile etkileştiği, RRed varlığında anlamlı 
düzeyde enflamasyonun azaldığı gözlenmiştir. 90.dakika 50 ve 100mg.kg-1 
dozlarında azaltıcı etkili olduğu ve RRed varlığında bu etkisinde artış olduğu 
gözlenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bir krezol türevi olan 4-kloro-m-krezol ryanodin 

reseptörleri üzerinde seçici etkiye sahiptir. COX-1 inhibitör etkisi bildirilmiş 
olan orto-krezolun RRed ile etkileşmesi ve TRP kanalları üzerinde etki gös-
termesi, yeni olmakla birlikte bu açıdan şaşırtıcı bir bulgu olmamıştır. Orto-
krezolun de içinde var olduğu uçucu solvanların beyinde bağımlılık düzeyin-
de etkili olduğu bilinmektedir. Deneylerimizde gösterilmiş olan orto-
krezolun TRP kanallarıyla etkileşmesinin solvanların nöral etkilerinde o-
krezolun rolünün ne düzeyde olduğu ve TRP kanalarının bu etkide oynadığı 
rol henüz aydınlığa kavuşmamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: TRP, ENFLAMASYON, FORMALİN, ORTO-KREZOL, 

RUTENYUM KIRMIZISI 

NOT: Yazarların konuyla ilgili herhangi finansal bağlantıları yoktur. 
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S-32 
SİYATİK SİNİR İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN 
RATLARDA EBSELENİN DOZ BAĞIMLI FARKLI ETKİLERİ 
Filiz Özyiğit1, Ayşegül Küçük1, Sezer Akçer1, Murat Tosun2, Fatma Emel Ko-
çak1, Cengiz Koçak1, Ahmet Koçak1, Hasan Metineren1, Osman Genç1 
1- Dumlupınar Ü. 
2- Afyon Kocatepe Ü. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ebselen , güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar etkileri 
olan bir organoselenyum bileşiktir. Deneysel olarak yapmış olduğumuz ça-
lışmamızda Siyatik sinir iskemi reperfüzyon ( I / R) hasarı oluşturduğumuz 
ratlarda, antioksidan rolünün yanısıra nöroprotektif etkili olup olmadığını 
araştırdık . 

YÖNTEM: Yetişkin erkek Spraque-Dawley türü rat kullanıldı. Çalışma pro-
tokolü (N = 7 ) olarak; Sham, İskemi/ Reperfüzyon, 15mg/kg ve 30 mg/kg 
Ebselen grupları olmak üzere dört grup olarak gerçekleştirildi. Ebselen i.p 
yoldan uygulandı.2 saat iskemi 3 saat reperfüzyon süresi uygulandı. Süre 
bitiminde siyatik sinir çıkarılarak Doku MDA, NO, SOD, GPx ve CAT aktivite-
leri değerlendirildi. Siyatik sinir dokusu histopatolojik olarak değerlendirildi. 

BULGULAR: Biyokimyasal olarak, Siyatik sinir dokusunda MDA, NO, SOD, 
GPx ve CAT aktiviteleri değerlendirildi. Aynı zamanda siyatik sinir dokusu 
histopatolojik olarak çalışıldı. 15mg/kg ebselen uyguladığımız grupta Siya-
tik sinir hasarlanmasının ve apopitozun azaldığı bulundu.(P < 0.01), I/R 
grubu ile karşılaştırdığımızda MDA, NO düzeyi ve (iNOS) (sırasıyla P < 0.01, 
P < 0.05) ve SOD, GPx, ve CAT activitesinde artma ( sırasıyla P < 0.001, P 
< 0.01, P < 0.05) olarak bulundu. Bu bulguların aksine 30 mg/kg ebselen 
siyatik sinir hasarında ve apopitozda artışa neden olmuştur. Siyatik sinir 
hasarı, apopitoz, iNOS (P < 0.01, P < 0.05, P < 0.001) Sham grubu ile kar-
şılaştırdığımızda MDA ve NO düzeyleri (P < 0.05, P < 0.01) ve SOD, GPx, 
ve CAT activitesinde azalma (P < 0.05) bulundu, 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Ebselen siyatik sinir iskemi reperfüzyon hasarı pa-
tolojilerinde nöroprotektif etkinliği ile iyi bir tedavi seçeneği olmaya aday 
bir antioksidandır. Antioksidan ve antiapopitotik etkilerini özellikle 15 
mg/kglık doz uyguladığımızda elde ettik. Ancak 30 mg/kglık dozlarda bu 
etkilerini göremediğimiz gibi siyatik sinir dokusuna zararlı olarak tanımla-

yabileceğimiz etkilere ulaştık. Çalışmada Farmakolojik olarak dozun nedenli 
önemli bir değer olduğuna dair dikkat çekici bir çalışma olmakla beraber 
gelecekte farklı dozların geliştirilerek çalışılması planlanmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: EBSELEN, İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI, OKSİ-
DATİF STRES, SİYATİK SİNİR 
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S-33 
TİYOKOLŞİKOSİD TERATOJEN Mİ: GEBELİK MARUZİYETLERİ VE 
SONUÇLARI 
Zeynep Öztürk1, Ercüment Ölmez2, Tuğba Gürpınar2, Kamil Vural2 
1- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji ve Tok-
sikoloji Birimi 
2- Celal Bayar Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tiyokolşikosid yapıca kolşisine benzeyen, santral etkili 

kas gevşetici olarak kullanımı olan, ancak ilaç piyasasında bazı Avrupa ül-
kelerinde yeri olmadığını gördüğümüz bir ilaçtır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 
tiyokolşikosidin M2 veya SL59.0955 metabolitlerinin anöploidiyi indükledi-
ğini gösteren yeni deneysel çalışmaları incelenmesi sonrası tiyokolşikosid 
içeren oral veya enjektabl preparatlarının kullanımına kısıtlama getirmiştir. 
2014 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da bu ilaçla ilgili olarak gü-
venlik uyarısında bulunmuştur. Son yıllarda güvenlik endişelerini arttıran, 
ancak deneysel çalışmalar haricinde literatürde insanlarda maruziyetine 
dair yeterli veriye ulaşılamayan bu ilacın, gebelikte maruziyetleri ve sonuç-
larının incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Celal Bayar Ü. Hastanesi Tıbbi Farmakoloji bölümünde (2007-

2012) gebelikte tiyokolşikosid kullanımı ve teratojenik etki açısından risk 
değerlendirilmesi yapılmış 18 gebenin kayıtlarına ve gebelik sonuçlarına 
ulaşıldı. Maternal karakteristikler, kullandıkları ilaçlar (gebelikte kullanıldığı 
dönem, doz, süre) ve gebelik sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 

BULGULAR: Tiyokolşikosid maruziyetlerinin çoğunluğu 10 günden kısa sü-
reli ve 1. trimester maruziyeti olarak kayda geçmiştir. 18 gebelikten 2’si (1 
spontan abortus, 1 elektif terminasyon) ilk trimesterde sonlanmıştır. 16 
gebe canlı bebek dünyaya getirirken, bunlardan 1 tanesi prematür, 1 tanesi 
düşük doğum ağırlıklı olarak kaydedilmiştir. Maternal tiyokolşikosid kulla-
nımı sonrası dünyaya gelen bebeklerde, majör ya da minör konjenital ano-
mali tespit edilmemiştir. Çalışmanın yürütüldüğü dönemde (Şubat 2015), 
izleme alınan çocuklardan en küçüğü 2 yaşını doldurmuş olup herhangi bir 
mental ya da motor fonksiyonel bozukluk sergilemediği bildirilmiştir. . 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tiyokolşikosidin, gebe kayıtlarını aldığımız dönem-

de FDA risk kategorizasyonuna göre henüz sınıflandırılmamış, advers etki 
bilidirimleri yapılmamış bir ilaç olması, maruziyet bildirimlerinin kısıtlı sayı-
da kalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte FDA’in ilaç risk kategorizas-
yonlarını kaldırmasından önce, son olarak tiyokolşikosid “X” kategorisinde, 
gebelikte maruziyetine yüksek risk atfedilerek listelenen bir ilaç olmuştur. 
Bu çalışmada izlenen gebelerden büyük bir kısmının sağlıklı bebekler dün-
yaya getirmesi ve 2 yaşına gelene dek herhangi bir gelişimsel defekt gös-
termemiş olması da ilaca maruziyetin “yüksek riskli” olduğuna dair görüşle-
ri tartışılır hale getirmektedir. Bu ilaca gebelikte maruziyetle ilgili olarak va-
ka sayılarının artırılması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, TERATOJEN, İLAÇ, KONJENİTAL ANO-

MALİ, KAS GEVŞETİCİ 

NOT: Yazarlar herhangi bir finansal bağlantı bildirmemektedir. 
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S-34 
PAROKSETİNİN GEBELİK KATEGORİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİNİN TE-
RATOJENİTE RİSK DEĞERLENDİRMEMİZ ÜZERİNE ETKİSİ 
Duygun Altıntaş Aykan1, İrem Çavuşoğlu1, İlknur Erköseoğlu1, Mehmet Ar-
mağan Osmanağaoğlu2, Turhan Aran2, Engin Yenilmez3, Mine Kadıoğlu Du-
man1, Nuri İhsan Kalyoncu1, Ersin Yarış1 
1- Karadeniz Teknik Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji ABD 
2- Karadeniz Teknik Ü. Tıp F. Kadın Hastalıkları Ve Doğum ABD 
3- Karadeniz Teknik Ü. Tıp F. Histoloji Ve Embriyoloji ABD 
GİRİŞ VE AMAÇ: Doğurganlık çağında ve gebelerde depresif bozukluklar 
sırasıyla %10-15 ve %6-20 oranında görülmektedir. Yan etkileri düşük, ge-
belikte güvenilir kabul edildiklerinden selektif serotonin reuptake inhibitör-
leri(SSRI) 2005 yılına kadar en sık kullanılan antidepresan ilaçlardı. 
2005’de kardiyovasküler(KVS) defektlerle ilişkilendiren iki çalışma nedeniy-
le FDA, paroksetinin gebelik kategorisini C’den D’ye değiştirmiştir. Öte yan-
dan 2008’de Einerson, paroksetinin KVS defekt riskini artırmadığını; 
2010’da Wurst ise yaptığı metaanalizde arttırdığını saptamışlardır. 2015’de 
FDA tüm paroksetin türevlerini gebelikte X kategorisine almıştır. Bu çalış-
mada, paroksetin kullanan gebelerin doğum sonuçları ve kanıtlardaki deği-
şimlerin risk değerlendirmelerimize etkileri retrospektif araştırılmıştır. 
YÖNTEM: Karadeniz Teknik Ü. Teratojenite Bilgi Servisi’ne 1999-2013 ara-
sında başvurup paroksetin (Paxera®,Paxil®,Seroxat®,Xetanor®) kullanan 
gebeler çalışmaya alınmıştır. Dönem, doz, ek ilaç ve diğer obstetrik risk 
faktörleri dikkate alınarak risk değerlendirilmesi yapılmıştır. 
BULGULAR: 20-43 yaşlarında, paroksetin alan 118 gebe kayıtlarımızda 
mevcuttu. Bunlardan 88’ine ulaşılabildi(düşük riskli n=50, riskli n=38). 88 
gebenin 2010 öncesine rastlayan 39’unun 35’i düşük riskli, 4’ü riskli gebelik 
olarak değerlendirilirken, 2010 sonrasındaki 49 gebenin 15’i düşük riskli, 
34’ü ise riskli gebelik olarak kabul edildi. Ulaşılamayan 30 gebeden 2010 
öncesindeki 15’inin 13’üne düşük risk verilmişken, 2010 sonrasında 15 ge-
beden 4’üne düşük risk verilmiştir. Doğum sonuçları bilinen düşük riskli ge-
belerin(n=50) 42’si sağlıklı bebek doğururken, 4’ü spontan abortus, 4’ü 
elektif terminasyonla sonuçlandı; yüksek riskli 38 gebede 29 sağlıklı do-
ğum, 2 intrauterin ölüm, 7 elektif terminasyon kaydedildi. Olguların hiçbi-

rinde konjenital anomali saptanmadı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Literatürde teratojenite yönündeki kanıtların artı-
şına ve ilaçların gebelik kategorisinde yapılan olumsuz değişikliklere paralel 
biçimde, tarafımızdan yapılan risk değerlendirmelerinin de giderek ‘riskli’ 
yönüne kaydığı görülmektedir. Düşük ve yüksek risk verilen gebelerde sıra-
sıyla 4 ve 7 elektif terminasyon yapılması da bir önceki saptamayı destekler 
niteliktedir. Sonuçlar, teratojenite açısından risk değerlendirmesinin dina-
mik bir süreç olduğunu, literatürün yakından izlenmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Her ne kadar çalışmamızda anomali görülmemişse de, parok-
setinin insanda konjenital kardiyak anomaliyle ilişkisi olmadığını gösteren 
yüksek düzeyli bir kanıt henüz yoktur. 
ANAHTAR KELİMELER: PAROKSETİN, SSRI, TERATOJENİTE, VSD, GEBE-
LİK 
NOT: Bu çalışmada finansal destek alınmamıştır. 
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S-35 
ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ (eNOS) GENETİK POLİMOR-
FİZMLERİNİN İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI DİŞETİ HİPERTROFİSİNE 
ETKİSİ 
Erkan Şüküroğlu1, Lokman Çevik2, Ahmet Müderrisoğlu2, Özgür Karaca2, 
Mustafa Tuğrul Göktaş2, Ümit Yaşar2, Melih Önder Babaoğlu2, Feriha Çağla-
yan3, Atilla Bozkurt2 
1- Karadeniz Teknik Ü., Diş Hekimliği F., Periodontoloji Ad, Trabzon 
2- Hacettepe Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji Ad, Ankara 
3- Hacettepe Ü., Diş Hekimliği F., Periodontoloji Ad, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: İmmünsüpresan ilaçlar, antiepileptik ilaçlar ve kalsiyum 
kanal blokörleri periodontal dokuya etki ederek ilaca bağlı dişeti hipertrofi-
sine neden olabilirler. Ancak bu ilaçları alan her hastada dişeti hipertrofisi 
görülmez. Genetik polimorfizmler hastalarda inflamatuvar süreci etkileyebi-
lir. Nitrik oksit (NO) inflamasyonda önemli bir mediyatördür. Endotelde NO 
sentezleyen enzim eNOS’dur. İlaçlara bağlı dişeti hipertrofisinde vaskülari-
zasyonda artış vardır ve neovaskülarizasyon üzerine eNOS genetik polimor-
fizmlerinin etkisi olabilir. eNOS genetik polimorfizmlerinin enzim aktivitesini 
değiştirdiği bilinmektedir. Bu çalışmada eNOS genetik polimorfizmlerinden 
G894T, T(-786)C, VNTR (4a/4b)’nin siklosporin, fenitoin, nifedipin ve diltia-
zem kullanımına bağlı dişeti hipertrofisi üzerindeki etkisi araştırıldı. 

Çalışmaya, siklosporin, fenitoin, nifedipin ve diltiazem kullanımına bağlı di-
şetinde hipertrofi olan 39 hasta ile ilaç kullanımı sırasında dişetinde hipert-
rofi gerçekleşmeyen 67 birey (n=106) katıldı. Çalışmaya katılan kişilerin 
genotiplemesi PCR-RFLP yöntemi kullanılarak yapıldı. Sonuçlar ki-kare testi 
ile değerlendirildi. 
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Dişeti hipertrofisine neden olan ilaçları kullanan kişilerde eNOS G894T ge-

notip dağılımı 

eNOS G894 varyantı için ilaçlardan herhangi birini kullanan ve dişetinde 
hipertrofi olan 39 hastadan 16’sının eNOS G894T genotipi GG (%41), 
23’ünün GT veya TT (%59), dişetinde hipertrofi olmayan 67 bireyden 
41’inin GG (%61), 26’sının GT veya TT (%39) olarak saptandı (p=0,04). 
Diğer eNOS genetik polimorfizmleri için dişetinde hipertrofi olan kişiler ile 
dişetinde hipertrofi olmayan kişiler arasında anlamlı fark bulunmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Siklosporin, fenitoin, nifedipin ve diltiazem kulla-
nan hastalarda eNOS G894T genotipinin GG, yani homozigot yabanıl tip 
olması ilaç kullanımına bağlı dişeti hipertrofisine karşı koruyucu etki yapabi-
lir. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOGENETİK, GENETİK POLİMORFİZM, 
eNOS, NOS3, DİŞETİ HİPERTROFİSİ 

NOT: Bu çalışma “Hacettepe Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi” tarafından 
desteklenmiştir (014 D03 201 002). 
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S-36 
ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ GENİ MDR1’İN C1236T GENETİK POLİMOR-
FİZMİ İLE PLAZMA LANSOPRAZOL VE HİDROKSİ-LANSOPRAZOL 
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Said Kalkışım1, Ragip Özgür Karaca1, Ersin Gümüş2, Mustafa Tuğrul Gök-
taş3, Melih Önder Babaoğlu1, Atilla Bozkurt1, Aysel Yüce2, Ümit Yaşar1 
1- Hacettepe Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Hacettepe Ü. Tıp F. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AbD 
3- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: MDR1 geni önemli bir ilaç transporteri olan p-
glikoproteinin kodlanmasından sorumludur. Genetik polimorfizmlerin yol 
açtığı P-glikoprotein fonksiyonu farklılıkları birçok ilacın plazma düzeyini 
etkileyebilir. Bir p-glikoprotein substratı olan lansoprazolün plazma düzeyi 
üzerinde MDR1 genetik polimorfizmlerinin ne yönde etkisi olduğuna dair 
çelişkili bulgular vardır. Önceki çalışmalarımızda MDR1 C3435T ve 
G2677T/A polimorfizmlerinin çocuklarda lansoprazol farmakokinetiğine et-
kisi incelenmişti. Bu çalışmada aynı çocuk hasta grubunda MDR1 C1236T 
genetik polimorfizminin plazma lansoprazol/5- hidroksi (OH) lansoprazol 
düzeyleri üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı. Ayrıca, lansoprazol 
metabolizmasından büyük oranda sorumlu olan CYP2C19 genetik polimor-
fizmlerinin plazma ilaç ve metabolit düzeyleri üzerindeki etkisi de incelendi. 

YÖNTEM: Lansoprazol kullanan çocuk hastaların(n =92) DNA örneklerinde 
PCR-RFLP yöntemiyle MDR1 C1236T polimorfizmi analiz edildi ve lansopra-
zol ve 5-OH metabolitinin plazma düzeyleri ile ilişkisi incelendi. Lansoprazol 
ve metabolitinin plazma seviyesinde belirgin etkisi olan CYP2C19 genetik 
polimorfizminin karıştırıcı etkisini azaltmak için CYP2C19*1*1 genotipindeki 
bireylerde aynı karşılaştırma tekrarlandı. Hastalara ağızdan tek doz lansop-
razol uygulanmasından sonra (ağırlığı 30 kg’dan düşük olan bireylere 15 
mg, 30 kg’dan yüksek olan bireylere 30 mg dozunda) 3. saatte kan örnek-
leri alınıp plazmada HPLC yöntemiyle lansoprazol ve 5-OH lansoprazol dü-
zeyleri ölçüldü. Veriler Kruskal-Wallis testi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: MDR1 C1236T polimorfizminin genotiplerinin CC: %27, CT: 
%55, TT: %18 ve alellerinin C: %55, T: ;%45 şekline dağıldığı saptandı. 
Plazma lansoprazol ve 5-OH lansoprazol düzeyleri tablodadır. Plazma lan-
soprazol ve 5-OH lansoprazol düzeyleri MDR 1236 genopleri arasında an-
lamlı bir değişiklik göstermedi.. Ayrıca CYP2C19*1*1 genotipi taşıyan 30 
birey arasındaki CC (=7), CT (n=18) ve TT (n=5) genotiplerindeki lansop-
razol düzeyleri (sırasıyla ortalama 357.4, 316.2, 188.6 ng/ml ) ve 5-OH 
lansoprazol (sırasıyla ortalama 48,14, 60,36, 36,81 ng/ml) düzeyleri ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. 
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MDR 1236 Genotipi CC 

(n=24) 

CT 

(n=53) 

TT 

(n=17) 

P de-
ğeri 

[lansoprazol] ortalama (Std 
Hata) 

346,2 
(99,3) 

322,0 
(56,58) 

402,3 
(88,38) 

0,60 

[5-OH lansoprazol] ortalama 
(Std Hata) 

43,28 
(6,67) 

45,72 
(4,35) 

51,71 
(12,69) 

0,85 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Lansoprazol tedavisi uygulanan çocuk hastalarda 
MDR 1236 genetik polimorfizminin tek doz ilaç uygulaması sonrasında 
plazma lansoprazol ve 5-OH lansoprazol düzeyine anlamlı olarak etki gös-
termediği gözlendi. Bu bulgu MDR 1236 polimorfizminin lansoprazol farma-
kokinetiği üzerinde işlevsel önemi olmadığını düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOGENETİK, P-GLİKOPROTEİN, CYP2C19, 
LANSOPRAZOL, 5-HİDROKSİLANSOPRAZOL 

NOT: Bu çalışma Hacettepe Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından des-
teklenmiştir. (09.D06.101.005) 
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S-37 
METİLFENİDAT TEDAVİSİ ALAN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE 
BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA TEDAVİ YANITI İLE ABCB1 
C3435T GENETİK POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mustafa Tuğrul Göktaş1, Erdem Kamil Özer2, Hasan Bozkurt3 
1- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
2- Selçuk Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
3- Gaziosmanpaşa Ü. Tıp F., Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) okul ça-
ğı veya okul öncesi dönemde en sık görülen nöropsikiyatrik hastalıklardan 
biridir. DEHB’nin temel bileşenleri; dikkat süresinde kısalık, davranış ya da 
bilişte ortaya çıkan ataklık ve hareketliliktir. DEHB tedavisinde kullanılan en 
temel ilaçlardan biriside metilfenidattır. Metilfenidat, çoklu ilaç direncinden 
sorumlu transportör protein olan P-glikoproteinin (MDR1, ABCB1) substra-
tıdır. MDR1, genetik polimorfizm gösterir. Transportörü kodlayan gene 
(MDR1) ait C3435T polimorfik alellerinin bazı ilaçların transportunu değiş-
tirdiği ve böylece substratlarının biyoyararlanımlarını ve ilaç etkililiğini de-
ğiştirdiği bildirilmiştir. Çalışmamızın amacı, metilfenidat ile tedavi edilen 
DEHB hastalarında MDR1 C3435T genetik polimorfizmi ile tedavi yanıtı ara-
sındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Çalışma, DEHB tanısı konulan ve metilfenidat tedavisi başlanan, 
yaşları 7-17 yıl arasındaki 47 hasta ile yapıldı. Genotipleme, PCR-RFLP yön-
temi ile gerçekleştirildi. Hastaların tedavi yanıtı ilaca başladıktan 1 ay sonra 
klinik global izlenim ölçeği ile değerlendirildi. İki bağımlı grubun karşılaştı-
rılmasında Wilcoxon testi, iki bağımsız grubun karşılaştırılmasında Mann 
Whitney U testi, ikiden çok bağımsız grubun karşılaştırılmasında Kruskal 
Wallis Testi kullanıldı. İstatistik anlamlılık için p<0.05 kabul edildi. 

BULGULAR: Toplam 47 katılımcının genel yaş ortalaması 10.72±2.7 yıl 
olup, % 21’i (n:10) kızdır. Katılımcıların %25.5’inin (n:12) genotipi CC, 
%51.1’inin (n:24) CT ve %23.4’ünün (n:11) TT olarak bulunmuştur. Geno-
tip gruplarının yaş ortalaması ve cinsiyet dağılımları arasında her hangi bir 
fark bulunmamıştır (sırasıyla p=0.170 ve p=0.529). Tüm grupta tedavi ön-
cesi hastalık şiddeti ortalaması 4.6±0.8 (ortanca: 5) iken tedavi sonrası 
2.6±0.9 (ortanca: 3) olarak bulunmuştur (p<0.001). Ayrıca her 3 genotip 

grubunda tedavi sonrası hastalık şiddeti anlamlı düzeyde azalmıştır 
(p<0.003). Tedavi öncesi ve tedavi sonrası hastalık şiddeti değerleri ara-
sında her 3 genotip grubunda fark bulunmamıştır (p>0.05, Tablo 1). Tedavi 
sonrası hastalık şiddetindeki azalma miktarı da her 3 genotip grubunda 
benzer bulunmuştur (p= 0.653). Metilfenidat kullanımı sonrasında gözlenen 
yan etki şiddet ortalaması CC, CT ve TT genotipini taşıyan bireylerde sıra-
sıyla 1.58±0.9 (ortanca: 1.0), 1.67±0.8 (ortanca: 1.5) ve 1.82±0.7 (or-
tanca :2) olarak bulunmasına rağmen her 3 genotip grubunda yan etki şid-
deti arasında istatistiksel fark bulunmamıştır (p=0.585). 
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Tablo 1. Metilfenidat tedavi öncesi ve sonrası genotipler arası hastalık şid-

deti. 

 
Hastalık Şiddeti   

GENOTİP 
Tedavi Öncesi Tedavi Sonrası P2 

Ort±SS Ortanca Ort±SS Ortanca   

CC (n=12) 4.6±1.0 5.0 2.3±0.8 2.0 0.003 

CT (n=24) 4.8±0.7 5.0 2.8±1.1 3.0 <0.001 

TT (n=11) 4.6±0.8 5.0 2.6±0.5 3.0 0.003 

Genel 4.6±0.8 5.0 2.6±0.9 3.0 <0.001 

P1 0,987 0,427   

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada elde edilen MDR1 C3435T genotip 
sıklıkları önceki çalışmalarda yayınlanan oranlara benzerlik göstermektedir. 
DEHB hastalarında MDR1 C3435T gen polimorfizmleri ile tedavi yanıtı ara-
sındaki ilişkinin belirlenmesi ileri çalışmalar gerektirmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: METİLFENİDAT, DEHB, MDR GENETİK POLİMOR-
FİZMİ 
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S-38 
KOLŞİSİN TEDAVİSİ ALAN BİREYLERDE CYP2C19 ENZİM AKTİVİ-
TESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mustafa Tuğrul Göktaş1, Said Kalkışım2, Ali Akdoğan3, Melih Önder Babaoğ-
lu2, Ümit Yaşar2, Atilla Bozkurt2 
1- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
2- Hacettepe Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
3- Hacettepe Ü. Tıp F., Romatoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kolşisin, nötrofillerdeki artmış kemotaksis ve fagositik 
aktiviteyi baskılayarak antiinflamatuar etki gösterir. Bu nedenle Behçet 
hastalığı dahil olmak üzere ailevi akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozus 
gibi pek çok otoimmün hastalıklarda sık kullanılır. Sitokrom P450 (CYP) en-
zimleri ilaç metabolizmasından sorumludur. CYP2C19 enzimi, proton pom-
pası inhibitörleri ve bazı antiepileptikler gibi klinikte yaygın olarak kullanılan 
ilaçların metabolizmasında rol almaktadır. CYP2C19 aktivitesinin belirlene-
bilmesi için lansoprazol belirteç ilaç olarak önerilmiştir. Bu çalışmanın amacı 
ilk defa kolşisin tedavisi başlanılan hastalarda CYP2C19 enzim aktivitesinin 
tedavi öncesi ve sonrasında değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM: Klinik olarak ilk defa kolşisin kullanmaya başlayan 6 hasta (4 
Behçet, 2 osteoartrit hastası) çalışmaya dahil edildi. CYP2C19 aktivitesinin 
değerlendirilmesi için hastalara tedavi öncesi ve 2 haftalık tedavi sonrası 
ağızdan tek doz lansoprazol (30 mg tablet) verildi. Plazma lansoprazol ve 
5-hidroksilansoprazol düzeyleri HPLC (yüksek basınçlı sıvı kromatografisi) 
ile ilaç sonrası 3. saatte alınan kan örneklerinde analiz edildi. CYP2C19 ak-
tivitesinin değerlendirilmesinde plazma lansoprazol/5-hidroksilansoprazol 
metabolik oranı kullanıldı. Kolşisin tedavisi öncesi ve sonrasında elde edilen 
metabolik oranlar Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Kolşisin tedavisi öncesi lansoprazol/5-hidroksilansoprazol me-
tabolik oranı (ortalama±SD) 20,0±11,7 (0,8-36,1 arası) iken tedavi sonrası 
17,2±12,6 (1,5-37,6 arası) olarak hesaplandı (p=0,43). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada elde edilen lansoprazol/5-
hidroksilansoprazol metabolik oranı kolşisin tedavisi öncesi ve sonrası ben-
zerlik göstermektedir. Bu sonuçlar kolşisinin CYP2C19 enzim aktivitesi üze-
rine önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir ve CYP2C9 üzerine etkisinin 

incelendiği önceki çalışmalarımızın sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KOLŞİSİN, CYP2C19, LANSOPRAZOL, 5-
HİDROKSİLANSOPRAZOL, HPLC 

NOT: Çalışma “Hacettepe Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi” tarafından des-
teklenmiştir 09.D06.101.005. 
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S-39 
FARELERDE VİSSERAL AĞRI MODELİ İLE OLUŞTURULAN AVERSİF 
KOŞULLU YER TERCİHİ MODELİNİN KARAKTERİZASYONU VE FAR-
MAKOLOJİK MODÜLASYONU 
Deniz Bağdaş2, Pretal P. Muldoon1, Shakir Alsharari1, F. Ivy Carroll3, S. Ste-
vens Negus1, M. Imad Damaj1 
1- Department of Pharmacology and Toxicology, Medical College of Virgi-
nia, Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, USA. 
2- Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Tıp F., 
Uludağ Ü., Bursa, Türkiye 
3- Center For Drug Discovery, Research Triangle Institute, Research Tri-
angle Park, NC, USA 

GİRİŞ VE AMAÇ: Uluslararası Ağrı Çalışmaları Birliği (The International 
Assosiaciton for the Study of Pain) ağrıyı; mevcut veya potansiyel doku ha-
sarı ile ilişkili hoş olmayan duyusal ve emosyonel deneyim olarak tanımla-
mıştır. Ağrı böylelikle duyusal boyutunun yanı sıra, etkin bir emosyonel bo-
yut da kazanmaktadır ve bu boyutlar beyinle periferde birbirinden farklı 
olarak işlenir. Bu nedenle, ağrının emosyonel boyutunu yansıtmak için hay-
van modellerinin geliştirilmesi önemlidir. Biz de çalışmamızda, farelerde ağ-
rının emosyonel boyutunu yansıtan bir modeli karakterize etmeyi ve ağrı 
tedavisinde kullanılan farmakolojik yaklaşımların ağrının emosyonel boyu-
tuna etkisini araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmada non-steroid antiinflamatuar ketoprofen, mu opioid 
reseptör agonisti morfin, kappa opioid reseptör agonisti U50,488H ve anta-
gonisti JDTic, nikotin alkaloidi, alfa 7 nikotinik asetilkolin reseptör agonisti 
PHA543613 ve pozitif allosterik modülatörü PNU120596 ve yağ asidi amid 
hidrolaz inhibitorü PF3845’in asetik asitle oluşturulan visseral ağrı modeli 
(kıvranma) ve asetik asidin neden olduğu aversif (kaçınmalı) koşullu yer 
tercihi üzerine etkilerini araştırdık. Bu amaçla, yetişkin ICR erkek farelere 
intraperitoneal yolla farklı dozlarda ve ön tedavi sürelerinde asetik asit 
(0.32-1%) uygulandı. Asetik asitle oluşturulan kıvranma ve kaçınma dav-
ranışlarına eş güçte neden olan doz ve ön tedavi süresi bulunduktan sonra 
ilaç denemelerine geçildi. 

BULGULAR: Ketoprofen, morfin, U50,488H ve nikotin asetik asitle oluştu-

rulan kıvranma davranışını inhibe ederken, aversif koşullu yer tercihinde 
sadece ketoprofen, morfin ve nikotin kaçınma davranışına karşı etkili bu-
lundu; U50,488H etki oluşturmadı. JDTic, PHA543613 kıvranma ve kaçınma 
üzerine etkisiz bulundu. PNU120596 ve PF3845 kıvranma üzerine etkisiz, 
kaçınma üzerine etkili bulundu. Ağrı tedavisinde sık başvurulan ketoprofen 
ve morfinin ağrının emosyonel boyutuna etkinliğinin spesifik olup olmadığı-
nın araştırılabilmesi için, ağrılı bir uyarı oluşturmaksızın aversif koşullu yer 
tercihine yol açan LiCl kontrol olarak kullanıldı. LiCl ile oluşturulan kaçınma 
davranışı üzerine ketoprofenle morfin etkisiz bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma, ağrıyla ilişkili kaçınma davranışını, do-
layısıyla ağrının emosyonel boyutunu yansıtan bir fare modelinin karakteri-
ze ve valide edilmesini sağlamıştır. Ağrının emosyonel boyutunun meka-
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nizmalarının araştırılmasında ve aday analjeziklerin preklinik çalışmalarda 

geçerliliğinin değerlendirmesinde kullanılabilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: AĞRI, ANALJEZİ, ASETİK ASİT, AVERSİF KOŞUL-
LU YER TERCİHİ, FARE 

NOT: Çalışma NIH tarafından R01DA-019377 (MID), R01DA030404 (SSN) 
ve TÜBİTAK tarafından yurt dışı doktora sonrası araştırma programı 
2219/2013-1. dönem (DB) kapsamında desteklenmiştir. 
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S-40 
TÜRKİYE’DE 2003-2012 YILLARI ARASINDA ANTİDEPRESAN İLAÇ 
KULLANIMINA RETROSPEKTİF BİR BAKIŞ 
Keziban Adam Baskı1, Nilüfer Nermin Turan Dural2 
1- Kızılay Ecza Deposu Kimyevi Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
2- Gazi Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve 
ekonomik biçimde uygulanmasına olanak tanıyan planlama, yürütme ve 
izleme sürecidir. İlaçların akılcı kullanımını geliştirmek için ilaç kullanım ça-
lışmalarını da içeren farmakoepidemiyolojik çalışmaların yapılması önemli-
dir. Bir “ilaç kullanım çalışması” olan bu çalışmada, depresyonun başlıca 
tedavi yolu olan antidepresanların 2003-2012 yılları arasındaki kullanım 
eğilimleri ışığında Türkiye ilaç sektöründeki uygulamaların etkinliği ile ilgili 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

YÖNTEM: IMS Health Türkiye’den müstahzar detayında alınan serbest ec-
zane pazarı verileri standart ünite (verilen ilaçtaki farmasötik etken mad-
denin tablet, kapsül, şişe ve ampul cinsinden ölçüsü) cinsindedir. Bu veriler 
Dünya Sağlık Örgütü’nün ilaç istatistik metodolojisine göre ilaç kullanım 
çalışmalarında önerilen “tanımlanmış günlük doz” (DDD) sistemiyle analiz 
edilmiştir. Paket büyüklüğü ve dozlamadaki değişiklikleri ihmal eden “gün-
de 1000 kişi başına düşen tanımlanmış günlük doz” bu çalışmadaki her bir 
müstahzar için hesaplanmıştır. 

BULGULAR: 2012 yılı itibariyle Türkiye’de her 1000 kişiden 37’si (37.6); 
çoğunluğu serotonin geri-alım inhibitörleri ve venlafaksin olmak üzere gün-
de bir tanımlanmış günlük doza karşılık gelen antidepresan kullanmaktadır. 
2003’ten bu yana antidepresan kullanımı yaklaşık dört katına çıkmıştır. Bu 
artış, maliyet/DDD’leri daha yüksek olan yeni kuşak antidepresanların artan 
kullanımlarının bir sonucudur. Eski kuşak antidepresanların toplam kullanım 
içindeki payı 2012 itibariyle %4’e gerilemiştir. Serotonin geri-alım inhibitör-
lerinden sadece üç etken madde (essitalopram, sertralin, paroksetin) tüm 
antidepresan kullanımının %64.4’ünü oluşturmaktadır. 10 yıllık çalışma dö-
neminde pazara verilen antidepresanların %94’ü jenerik müstahzarlardır. 
Essitalopram’ın 10 yıl içinde pazara verilen 15 jeneriği ile birlikte kullanımı 
yaklaşık kırk katına çıkmıştır. Orijinal müstahzarlar tüketim hacmi ve mali-

yeti bakımından pazardaki ağırlıklarını korurlarken, her bir jenerik de kendi 
pazarını yaratmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Yalnızca fiyat kontrolüne yönelik uygulamalar an-
tidepresan maliyetlerini düşürüyor gibi görünse de tüketim miktarını kontrol 
altına almadığından bu düşüş hep kısa vadeli olmaktadır. Ruhsatlandırma 
süreci öncesi detaylı farmakoekonomik değerlendirmeler ve pazar analizleri 
yapılmadığından etkili bir jenerik ilaç politikasına sahip olmayan Türki-
ye’deki jenerik ilaç uygulamasının, ilaç harcamaları ve tüketiminde görülen 
artışın başlıca nedenlerinden biri olduğuna şüphe yoktur. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİDEPRESAN, İLAÇ KULLANIM ÇALIŞMASI, 
TANIMLANMIŞ GÜNLÜK DOZ, JENERİK İLAÇ, REFERANS FİYATLANDIRMA 
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S-41 
TÜRKİYE’DE 2012-2014 YILLARI ARASINDA ANTİDEPRESAN İLAÇ 
GRUPLARININ REÇETELENME SEBEPLERİ 
Keziban Adam Baskı1, Nurettin Abacıoğlu2 
1- Kızılay Ecza Deposu Kimyevi Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
2- Gazi Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tüm dünyada görülen antidepresan tüketimindeki artışta 
rol alan faktörlerden biri antidepresanların reçetelendiği endikasyon çeşitli-
liğidir. Bu çalışma 2012-2014 yılları arasındaki üç yıllık reçete veri projeksi-
yonuyla antidepresan ilaç gruplarının değişen terapötik çeşitliliği hakkında 
bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

YÖNTEM: Bu çalışmada, IMS Health Türkiye’nin örneklemdeki 14 farklı te-
davi grubundan 705 doktorun her 3 ayda bir verdikleri bir haftalık örnekle-
me verisi üzerinden yapılan projeksiyonunu içeren 3 yıllık teşhis ve reçete 
verileri kullanılmıştır. 

BULGULAR: 14 farklı tedavi grubu içinde aile hekimliği, psikiyatri ve nöro-
loji bölümleri yazdıkları antidepresan içeren projekte reçete sayısı bakımın-
dan ilk 3 sırayı almışlardır. 2014 yılı içinde örneklemdeki aile hekimleri, ha-
zırladıkları antidepresan içeren tüm reçeteler içinde %4.7’sini, psikiyatrist-
ler %1.6’sını antidepresanların başlıca endikasyonlarını içeren “ruh ve dav-
ranış sağlığı bozuklukları” olarak gruplandırılan hastalık sınıfı haricindeki 
endikasyonlar için hazırlamışlardır. 3 yıllık dönem boyunca, çalışmadaki 
projekte reçetelerde ilk sırada serotonin geri-alım inhibitörleri yer almakta-
dır. Tüm antidepresan grupları ilk sırada depresif nöbet, ikinci sırada anksi-
yete bozuklukları için reçetelenmişlerdir. Bu verilere göre antidepresanlar 
migren, esansiyel hipertansiyon, astım, premenstrüel gerilim, akne, anemi, 
vertigo, böbrek taşı, tiroidit gibi çeşitli endikasyonlar için reçetelenmekte-
dirler. Trisiklik antidepresanların psikiyatri-dışı endikasyonlarda kullanım 
oranı her 3 yıl için de yaklaşık %15’tir. Bu grup özellikle uyku bozukluğu 
tedavisinde sıklıkla reçete edilmektedir. 2014 yılında serotonin-noradrenalin 
geri-alım inhibitörü içeren reçetelerin %3.8’i fibromiyalji, ekstremite ağrısı, 
miyalji gibi bir yumuşak doku bozukluğu teşhisi taşımaktadır. Teşhis oran-
ları açısından 3 yıllık çalışma dönemi içinde belirgin fark görülmemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Antidepresan içeren projekte reçetelerin yaklaşık 

yarısı depresyon harici psikiyatrik ya da psikiyatri-dışı teşhise yönelik hazır-
lanmıştır. Antidepresan tüketimi depresyon prevalansını tam olarak yansıt-
maz. Antidepresanların sürekli artış gösteren terapötik çeşitliliği hem ilaç 
güvenliği hem de artan ilaç tüketimi açısından incelenmeye değer bir du-
rumdur. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİDEPRESAN, DEPRESYON, ANKSİYETE BO-
ZUKLUĞU, FARMAKOEPİDEMİYOLOJİ, REÇETELEME ALIŞKANLIKLARI 
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S-42 
HİPOKSİK ALVEOLAR EPİTEL HÜCRELERİNDE EPİTEL HÜCRE NA 
KANALLARININ AKTİVİTE VE EKSPRESYONUN DÜZENLENMESİNDE 
HIF-2α NIN ROLÜ 
Emel Baloğlu1, Kalpana Velineni2, Heimo Mairbaeurl2 
1- Acıbadem Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, İstanbul, Türkiye 
2- Heidelberg Ü. Tıp F. İç Hastalıkları VII ve Almanya Akciğer Hastalıkları 
Araştırma Merkezi (DZL-TLRC-H), Heidelberg, Almanya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Alveol epitel hücre Na kanalları (ENaK), alveol yüzeyin-
deki sıvının sürekli emilimini sağlayarak, akciğerde gaz difüzyonunun efek-
tif olmasında kritik öneme sahiptir. Kalp yetmezliği, akut solunum sıkıntısı, 
pulmoner ödem gibi hastalıklarda alveol yüzeyinde sıvı birikmekte ve bu 
durum yetersiz oksijen difüzyonu ile sonuçlanarak hipoksiye neden olmak-
tadır. Alveoler hipoksi, ENaK ekpresyon ve aktivitesini azaltmaktadır. Hi-
poksi ile indüklenen transksiyon faktörleri (HIF-1α ve HIF-2α) dokularda 
oksijen difüzyonunun azlığında aktiviteleri artarak pek çok genin ekspres-
yonunu ve fonksiyonunu düzenlemektedir. Bu çalışmada; HIF-1α ve HIF-2α 
´nın hipoksik alveol epitel hücrelerinde ENaK ekspresyon ve aktivitesini dü-
zenlemedeki rolleri araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Primer akciğer alveol epitel hücreleri sıçan akciğerinden enzima-
tik yöntemle izole edilmiş ve yarı geçirgen filtrelerde büyütüldükten sonra 
HIF-1α ve HIF-2α genleri shRNA içeren adenovirüs kullanılarak silinmiştir. 
Ertesi gün hücreler hipoksik ortamda bırakılmıştır (1.5%O2, 2-24 saat). 
ENaK aktivitesi Ussing düzeneği ile, ENaK alt ünitelerinin mRNA ekspres-
yonları RT qPCR ve protein düzeyleri hücre yüzey biyotinlenmesi yöntemi 
ile western blot kullanılarak ölçülmüştür. ENaK internalizasyonundan so-
rumlu ubiquitin ligaz Nedd4-2, mTOR ve protein sentez yolaklarından olan 
S6K ve 4E-BP ölçülmüştür. 

BULGULAR: ENaK akımları hipokside 2. saatten itibaren azalmaya başla-
mış, 24 saat sonunda aynı düzeylerde kalmıştır. ENaK mRNA alt ünitelerin-
de 24 saat hipoksi sonunda azalma görülmüştür. HIF-2α geninin silinmesi, 
hipoksi ile azalan ENaK akımlarını kısmen artırmıştır. Apikal membran bio-
tinlenmesi deneylerinde 24 saat hipokside αENaK alt ünitesinin membran 
ekspresyonu ve hücre içi protein düzeyleri azalmıştır. HIF-2α geni silinen 

hücrelerde αENaK protein düzeylerindeki azalma tamamen engellenirken, 
HIF-1α geni silinen hücrelerde sadece αENaK internalizasyonu engellenmiş-
tir. HIF genlerinin silinmesinin hipokside azalan Nedd4-2, S6K, 4E-BP dü-
zeylerine etkisi olmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Hipoksi, ENaK alt ünitelerinin transkripsiyon, translasyon ve membrana 
translokasyonu azaltmakta ve degradasyonunu artırmaktadır. HIF-1α ve 
HIF-2α, hipokside ENaK alt ünitelerinin transkripsiyonunu kontrol etme-
mekte, fakat hücre içi trafiğini düzenlemektedir. HIF-2α´nın, αENaK´ın pro-
teazomal degradasyonunu önlemesi, membran translokasyonunu artırma-
sına rağmen, ENaK aktivitesindeki azalmayı kısmen engellemesi, kanalın 
açılma olasılığının HIF`den bağımsız düzenlendiğini düşündürmektedir. 
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ANAHTAR KELİMELER: HIF-2α, HİPOKSİ, ENAK, PROTEAZOM, AKCİĞER 

NOT: Proje destegi: DFG-Ma-1503/28-1 Almanya ve DZL-TLRC-Heidelberg, 
Almanya 
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S-43 
ERDOSTEİN VE N-ASETİLSİSTEİN’İN İNSANLARDA HEMOSTAZ PA-
RAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Süleyman Oktar1, Sibel Doğru2, Sedat Motor3, Mesut Demirköse2, Mustafa 
Kısa1, Ersin Şükrü Erden2 
1- Mevlana Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları AbD 
3- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Biyokimya AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Erdostein ile yaptığımız önceki hayvan çalışmalarında 
hemostaz (PT, PTT, faktör 2-7-8-9-10, AT-III ) ve hemogram (nötrofil, pla-
telet) parametrelerinde bazı değişiklikler tespit edildi. Literatür bilgileri N-
asetilsisteinin de bu parametreleri bozabileceğine işaret etmektedir. Bu 
ajanları kullanan kişilerin ilaç öncesi ve sonrasında hemostaz ve hemogram 
parametrelerinin ölçülerek insan verilerinin incelenmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Araştırma Mustafa Kemal Ü. Göğüs Hastalıkları kliniğine gelen 
70 gönüllü hasta üzerinde yapıldı. Hastaların bazal hemostaz ve hemogram 
değerleri için kan alındı ve mukolitik ilaç başlandı. Hastalar 1-2 hafta içeri-
sinde kontrole çağırılarak tekrar kan alındı ve bu ölçümler bazal değerler ile 
karşılaştırıldı. Hastalardan erdostein grubunda 11, N-asetilsistein grubunda 
8 kişi kontrole geldi. 

BULGULAR: Erdostein alan grupta (n=11) platelet sayısında anlamlı artış 
tespit edildi, diğer parametrelerde ise anlamlı bir değişiklik olmadı. Er-
dostein alan erkek hastalarda (n=9) ise platelet sayısı anlamlı artarken fak-
tör 2 düzeyi anlamlı olarak düştü. N-asetilsistein alan grupta (n=8) ise pa-
rametrelerde değişiklik gözlenmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: İnsanlar üzerinde yapılan bu çalışmada elde edilen 
veriler hayvan çalışmalarındakine benzerdi. Buna göre erdostein kullanan 
kişilerde platelet artışı ve faktör 2 seviyesindeki düşme hemostazı bozabilir. 
İkinci olarak erdosteinin platelet sayısını arttırması trombositopeni ile sey-
reden hastalıklar için fayda sağlayabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ERDOSTEİN, N-ASETİLSİSTEİN, HEMOSTAZ, PLA-
TELET, İNSAN 

NOT: Bu çalışma Mustafa Kemal Ü. tarafından desteklenmiştir (BAP-8441). 
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Tablo 1. Erdostein tedavisi alan erkek hastalarda hemostaz ve hemogram 

değerleri. 

Erdostein 

N=9, erkek Bazal 

 

İlaç sonrası 

 

P 

INR 0,97 ± 0,03 0,99 ± 0,04 0,159 

DDIMER 482 ± 519 531 ± 563 0,086 

PT 12,51 ± 0,45 12,71 ± 0,53 0,141 

aPTT 29,23 ± 2,97 30,86 ± 5,58 0,172 

Fibrinojen 335 ± 53 305 ± 72 0,155 

Faktör 2 95,24 ± 12,65 86,20 ± 12,98 0,036 

Faktör 7 95,01 ± 16,73 92,29 ± 20,35 0,440 

Faktör 10 101,20 ± 14,65 94,08 ± 15,14 0,107 

AT-III 105,33 ± 14,67 95,89 ± 14,69 0,183 

Beyaz Küre 10,03 ± 3,30 8,30 ± 3,02 0,050 

HGB 15,27 ± 0,49 15,03 ± 0,67 0,362 

HTC 45,27 ± 2,08 44,50 ± 1,77 0,362 

PLT 228000 ± 43714 270250 ± 61676 0,012 

*Değerler ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. 
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Poster Sunuları 
Belirlenen zamanlarda, poster sahiplerinin posterlerinin başında beklemeleri 
gerekmektedir. 
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P-001 
G PROTEİNİ İLE KENETLİ ÖSTROJEN RESEPTÖR 1 (GPER1)’İN 
GASTROİNTESTİNAL ADENOKARSİNOM HÜCRELERİNİN PROLİFE-
RATİF VE APOPTOTİK SÜRECİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Akif Hakan Kurt1, Vildan Bozok Çetintaş2, Metiner Tosun3 
1- Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. Tıp Fak. Farmakoloji AbD, Kahraman-
maraş 
2- Ege Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji AbD, İzmir 
3- Ege Ü. Eczacılık Fak. Farmakoloji AbD, İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kolorektal kanser gelişmiş ülkelerde en sık görülen ikinci 
kanserdir. Mide kanseri ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde sık olarak 
görülmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar mide ve kolorektal kanserin ka-
dınlarda aynı yaştaki erkeklere göre daha az sıklıkta görüldüğünü ortaya 
koymuştur. Kadınlarda doğum sayısındaki artışın veya hormon replasman 
tedavisinin kolorektal kanser gelişme riskini azalttığı bildirilmektedir. Yakın 
zamana kadar, östrojen yanıtına sadece klasik östrojen reseptörlerinin (öst-
rojen reseptörü alfa ve beta) aracılık ettiği bilinmekteydi. Ancak, bu klasik 
reseptörlerin silinmesi (knock-out) veya mRNA düzeyinde baskılanması 
(knock-down) östrojen cevaplarını ortadan kaldırmamıştır. Östrojen, bilinen 
reseptörleri dışında farklı bir reseptör aracılığıyla etki oluşturabilir. Son bir-
kaç yıl içinde yapılan çalışmalar G-proteini ile ilişkili östrojen reseptörünün 
(GPER1) varlığını göstermiştir ve östrojen bu reseptör aracılığıyla hızlı sin-
yal yanıtları veya transkripsiyon olayları oluşturur. Mide ve kolon hücrele-
rinde GPER1 ekspresyonu gösterilmişse de, gastrointestinal adenokarsinom 
hücre hatlarındaki proliferatif veya apoptotik etkileri hakkında bilgi çok kı-
sıtlıdır. Bu nedenle bu çalışma; AGS ve HT-29 mide ve kolon kanser hücre-
lerinde GPER1 agonisti G-1’in proliferatif ve apoptotik etkisini araştırmak 
için planlanmıştır. 

YÖNTEM: AGS ve HT-29 kanser hücreleri %10 sığır serumu, % 1 L-
glutamin, % 1 penisilin (10.000 U/ml) ve streptomisin (10.000) mg/ml ek-
lenmiş, % 5 CO2 ve 37 oC’ye ısıtılmış ortamda çoğaltıldı. GPER1 agonisti G-
1in hücre büyümesi ve proliferasyonu etkisi real time monitor ile (xCELLi-
gence) değerlendirildi. Hücre indeksi 24, 48 ve 72. saatlerde ölçüldü. Apop-
toz ve hücre döngüsü analizleri ise akım sitometri ile değerlendirildi. İsta-
tistiksel analiz için ANOVA ve Bonferroni post hoc testi kullanıldı. 

BULGULAR: GPER1 agonisti G-1; AGS ve HT-29 hücrelerinde hücre prolife-
rasyonunu baskıladı. Bu etki, G-1in konsantrasyon yoğunluğu ile ilişkili gö-
rünmektedir. Ek olarak, G-1in hücre döngüsü üzerinde etkisi olduğu göz-
lenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: GPER1 agonistleri gastrointestinal adenokarsinom 

hastalarının tedavisine katkıda bulunabilir gibi görünse de daha ileri çalış-
malar yapılması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AGS, GPER1, HT-29, KANSER, ÖSTROJEN 

NOT: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir (Proje No: 
113S912). 
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P-002 
DENEYSEL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT MODELİNDE SİLDENAFİLİN 
ETKİLERİ 
Elif Aksöz1, Selçuk Yazıcı2, Bahar Sunay3, Teoman Özcan4, Emel Ataş Berk-
soy5 
1- Balıkesir Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad. 
2- Balıkesir Ü. Tıp F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ad. 
3- Balıkesir Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji Ad. 
4- Balıkesir Ü. Tıp F. Çocuk Cerrahisi Ad. 
5- İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sildenafil sitrat, fosfodiesteraz tip-5 enziminin potent, 
selektif bir inhibitörüdür. Erektil disfonsiyon tedavisi için ruhsatlandırılmış 
olmakla birlikte, son yıllarda yenidoğanın en yaygın akciğer hastalığı olan 
bronkopulmoner displazi ve pediyatrik pulmoner hipertansiyon tedavisinde 
de kullanımı tartışılır olmuştur. Bu çalışmada amacımız, yenidoğan dönemi-
nin en sık görülen gastrointestinal problemi olan Nekrotizan enterokolitte 
(NEK) sildenafilin etkilerini deneysel NEK oluşturulmuş sıçanlarda araştır-
maktır. 

YÖNTEM: Toplam 32 adet wistar albino cinsi yeni doğan rat ile randomize 
4 grup oluşturulmuştur. Kontrol grubu anne yanından ayrılmazken, NEK ve 
tedavi grupları, 3 ardışık gün boyunca, günde 3 kez asfiksi ve hipotermiye 
maruz bırakılmıştır. Tedavi gruplarına 25 mg/kg/gün ya da 50 mg/kg/gün 
sildenafil uygulanmıştır. Tüm gruplardaki sıçanlar 4. gün sakrifiye edilmiş-
tir. Histolojik hasarın derecelendirilmesi için 2 cm uzunluğunda distal ileum 
parçası kullanılmıştır. Örnekler %10’luk formaldehit ile fikse edilip, parafine 
gömülmüştür. 5 um kalınlığındaki kesitler hematoksilen ve eozin ile boyan-
dıktan sonra incelenmiş ve gözlemlenen morfolojik değişikliklere göre ör-
neklerde hasar derecelendirilmiştir. 

BULGULAR: Grupların doku hasarı değerleri arasında anlamlı farklılık bu-
lunmuştur. NEK grubunda intestinal hasar, kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak artmıştır. Sildenafil 25 mg/kg grubu ile NEK grubu arasında anlamlı 
farklılık görülmezken; 50 mg/kg sildenafil, hasar skorunu NEK grubuna gö-
re anlamlı olarak azaltmıştır. Ancak 50 mg sildenafil grubu ile kontrol grubu 
arasında da anlamlı oranda fark devam etmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sildenafil, deneysel nekrotizan enterokolit mode-
linde umut vadetmekle birlikte daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: SİLDENAFİL, NEKROTİZAN ENTEROKOLİT, YENİ-
DOĞAN, İNTESTİNAL HASAR, SIÇAN 

NOT: Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı bulunmamaktadır. 
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P-003 
DENEYSEL İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMUNDA KOLONİK MOTİLİ-
TE YANITI ÜZERİNDE DİKLOFENAK’IN İN VİTRO ETKİSİ 
Ömer Demir1, Tijen Kaya Temiz2, Fatma Şimşek3, Yusuf Cem Kaplan2, Barış 
Karadaş2, Selen Akyol Bahçeci3, Gökhan Köylüoğlu4 
1- Şifa Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD. 
2- İzmir Katip Çelebi Ü. Tıp F. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi 
Farmakoloji AbD. 
3- İzmir Katip Çelebi Ü. Tıp F. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histo-
loji ve Embriyoloji AbD. 
4- İzmir Katip Çelebi Ü. Tıp F. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 
Cerrahisi AbD. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Diklofenak nonsteroidal anti-inflamatuar bir ilaçtır ve 
siklooksijenaz (COX) enzimini nonselektif bir şekilde baskılar. Ayrıca sindi-
rim sisteminde de ciddi yan etkilere sahiptir. İrritabl bağırsak sendromu 
(IBS) aralıklı ortaya çıkan bağırsak kramplarıyla karakterize bir hastalıktır. 
Siklooksijenaz aracılığı ile oluşan prostaglandinlerin de bağırsak motilitesi 
üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, sıçan 
irritabl bağırsak sendromu modelinde in vitro olarak distal ve proksimal ko-
lon motilitesi üzerinde diklofenak’ın etkisinin değişip değişmediğini incele-
mektir. 

YÖNTEM: IBS sıçan modeli % 0.5 asetik asidin doğum sonrası 8-21. gün-
lerdeki intra-kolonik infüzyonu ile oluşturulmuştur. Kontrol grubuna eş za-
manlı olarak salin uygulanmıştır. Kolorektal distansiyon duyarlılığı 43. gün-
de test edilmiştir. 8. haftanın sonunda sıçanlar sakrifiye edilmiş, distal ve 
proksimal segmentler ayrı ayrı çıkarılarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çıkarı-
lan dokular hızlı bir şekilde hazırlanarak doku banyosuna alınmış ve deney 
süresince ortalama basınç değerleri kayıt altına alınmıştır. Ortalama basınç 
değerleri üzerinde diklofenak’ın etkisi doza-bağımlı olarak kontrol ve IBS’li 
dokularda araştırılmıştır. Kontrol ve IBS gruplarına ait dokuların morfolojile-
ri hematoksilen-eosin boyaması ile incelenmiştir. Ayrıca her iki dokuya COX 
antikorları (COX-1 ve COX-2) uygulanarak ile immunohistokimyasal olarak 
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Proksimal ve distal kolon segmentlerinde IBS ve kontrol grup-
ları arasında spontan kasılmalar (başlangıç değerleri) ve KCl (80 mmol/L) 
kasılma yanıtları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Diklofenak 
(10-5 ve 10-4 mol/L) kontrol grubu distal kolon segmentlerinde ortalama ka-
sılma basıncını başlangıçtaki spontan kasılma basıncına göre anlamlı dere-
cede baskılamıştır (p<0.05). Ancak bu durum IBS grubunun distal kolo-
nunda gözlenmemiştir. Hematoksilen-eosin boyama yapılan dokuların mor-

folojik karşılaştırmasında bir farklılık tespit edilmemiştir. İmmunohistokim-
yasal boyamada dokular arasında COX-1 immünoreaktivitesinde fark göz-
lenmemiştir. Ancak COX-2 immmünoreaktivitesinin IBS distal kolonlarında 
kontrole göre anlamlı şekilde arttığı tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
IBS’li sıçanların distal kolonunda ortalama basınç değerleri üzerinde diklo-
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fenak’ın baskılayıcı etkisinin azaldığını ve COX-2 immunureaktivitesinin art-

tığını göstermiştir. Artmış COX-2 yapımı distal kolonda azalmış diklofenak 
yanıtından sorumlu olabileceği düşünülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: İRRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU (IBS), KOLON, 
SİKLOOKSİJENAZ (COX), İMMUNOHİSTOKİMYA, DİKLOFENAK 
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P-004 
KARACİĞER İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RAT-
LARDA EBSELEN’İN KORUYUCU ETKİSİ 
Filiz Özyiğit1, Mehmet Fatih Ekici2, Ahmet Koçak1, Fatma Emel Kocak1, Cen-
giz Koçak1, Hüseyin Metineren1, Muhammed Kasım Çaycı3, Hasan Şimşek1 
1- Dumlupınar Ü. Tıp F. 
2- Dumlupınar Ü. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3- Dumlupınar Ü. Fen Edebiyat F. Biyoloji 

GİRİŞ VE AMAÇ: İskemi ve reperfüzyon (IR), çeşitli cerrahi girişim du-
rumlarında kullanılmasına rağmen zararlı bir süreçtir. Özellikle karaciğere 
yönelik cerrahi girişimler esnasında kanamayı durdurmak amacıyla başvu-
rulan klempleme yöntemi, dokuda reaktif oksijen türlerinin (ROS) birikimi-
ne bağlı hasarlanmaya yol açabilir. Bu nedenle, İR kaynaklı karaciğer hasarı 
klinik uygulamada ciddi bir sorun teşkil edebilir. Ebselen, hidroperoksitleri 
etkili şekilde tutabilen bir seleno-organik bileşiktir.Karaciğer iskemi-
reperfüzyon hasarı, tıpkı diğer organlarda görüldüğü gibi karaciğerede ol-
dukça fazla hasar verir. Postoperatif morbidite ve beraberinde komplikas-
yona neden olur. Bu çalışmada, biz ebselenin sıçan karaciğer dokusunda 
IR-aracılı olumsuz sonuçlara karşı koruyucu bir etkisinin olup olmadığını 
araştırmayı amaçladık. Bu nedenle, karaciğer İR hasarını önlemeye yönelik 
cerrahi metodlar ve farmakolojik yeni ilaçların belirlenmesine yönelik çalış-
malar devam etmektedir Yapılan çalışmalarda, Ebselenin nöroprotektif etki-
lerinden bağımsız, oksidatif stresin ve inflamasyonun baskılanması gibi çok 
yönlü etkileri olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmamızda, karaciğer İR oluştu-
rulan ratlarda, iskemi oluşturulmadan önce Ebselen tedavisi uygulayarak, 
Ebselenin hepatoprotektif rolünün araştırılması amaçlandı. 

YÖNTEM: Toplamda 32 adet yetişkin erkek Spraque-Dawley sıçan çalışma-
ya alındı ve eşit olarak dört gruba ayrıldı: Kontroller, sham, IR ve 
IR+Ebselen. Ebselen, IR işleminden 90 dakika önce periton içi yolla 10 mg 
/ kg dozda enjekte edilmiştir. Bütün hayvanlar, 45 dakikalık iskemi ve 60 
dakikalık reperfüzyon işlemi sonrasında anestezi altında açıldı. Kan ve doku 
numuneleri, biyokimyasal ve histopatolojik inceleme için alındı. İstatistik 
analizler, çalışma gruplarının arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla ya-
pılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, ebselenin 10 mg/kg doz uy-
gulamasının IR aracılı karaciğer hasarlanmasına karşı koruyucu olabileceği-
ne işaret etmektedir. Sonuç olarak ebselen, klinik pratikte karaciğeri IR 
aracılı hasarlanmadan korumak için bir tedavi seçeneği teşkil edebilir. 

BULGULAR: Kontrol ve IR grupları arasında, hepatik değişim açısından an-
lamlı bir fark vardı. Ebselen, karaciğer dokusundan ölçülen AST, ALT, ALP 
ve GGT seviyelerinde azalmaya yol açtı (p <0.001). Bu çalışmadan elde 

edilen sonuçlar, 10 mg/kg ebselenin uygulamasının IR aracılı karaciğer ha-
sarlanmasına karşı koruyucu olabileceğine işaret etmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, karaciğer İR hasarında, 
Ebselen tedavisinin oksidanların üretimini azaltarak, antioksidan enzimlerin 
aktivitesini artırarak, apopitosisi engelleyerek,Karaciğer İR hasarına karşı 
koruyucu olabileceğini göstermiştir. Ebselen, klinik pratikte karaciğeri IR 
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aracılı hasarlanmadan korumak için bir tedavi seçeneği teşkil edebilir.Sonuç 

olarak Ebselenin klinik uygulamalarda, hepatik İR hasarının önlenmesinde, 
yararlı bir seçenek olabileceği düşünüldü. 

ANAHTAR KELİMELER: KARACİĞER, İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI, EB-
SELEN 
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Genitoüriner (Renal) Sistem Farmakolojisi  

08.09.2015; P-005/P-011 
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P-005 
TAVŞAN KORPUS KAVERNOZUMUNDA ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI 
(EAU) ARACILI NİTRİK OKSİT BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ NON - ADRE-
NERJİK NON – KOLİNERJİK (NANK) GEVŞEME YANITLARI ÜZERİNE 
ODQ’NUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Gökçe Sevim Öztürk Fincan1, İsmail Mert Vural2, Fatma İşli2, Şeniz Sırma 
Yıldırım3, Sevim Ercan1, Yusuf Sarıoğlu1 
1- Gazi Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 
2- T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara 
3- Kırıkkale Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Kırıkkale 

GİRİŞ VE AMAÇ: Penil ereksiyon peniste düz kas gevşemesinin bir sonu-
cudur. Korpus kavernozum düz kasındaki kasıcı ve gevşetici faktörler ara-
sındaki denge penisin fonksiyonel durumunu belirlemektedir. NANK sinir-
lerden nNOS ve korpus kavernozum sinüzoidal endotelinde eNOS aracılığı 
ile üretilen nitrik oksit(NO) penil ereksiyonda önemli role sahiptir. NO nun 
en önemli fizyolojik hedefi çözünebilir guanilat siklazdır. Bu enzimi aktive 
etmesi sonucunda guanozin trifosfat (GTP)’ın siklik guanozin monofosfat 
(sGMP)’a dönüşümünü sağlar. Hücre içi artmış olan sGMP düz kas gevşe-
mesinden sorumludur. Bu çalışmada izole tavşan korpus kavernozumunda 
EAU aracılı nitrik oksit bağımlı ve bağımsız NANK gevşeme yanıtlarının ta-
nımlanması ve bu yanıtlara çözünebilir guanilat siklaz inhibitörü ODQ’nun 
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Tavşan korpus kavernozum dokusundan longitudinal şeritler ha-
zırlandı. Guanetidin (10-6 M), atropin(10-6M) ve indometasin (10-5M) var-
lığında fenilefrin(10-5M) ile kastırılmış dokularda EAU(70V, 16Hz, 1ms) 
aracılı NO bağımlı ve NOS inhibitörü L-NAME(10-4M) varlığında NO bağım-
sız NANK gevşeme yanıtları elde edildi. Gevşeme yanıtları stabilleştikten 
sonra ortama artan dozlarda çözünebilir guanilat siklaz inhibitörü ODQ (10-
8 - 10-5M) eklendi ve etkileri değerlendirildi. 

BULGULAR: Guanetidin, atropin ve indometasinli ortamda EAU ile oluşan 
NANK gevşeme yanıtları TTX(10-6M) ve ω-konotoksin GVIA(3x10-7M) uy-
gulanan dokularda tamamen ortadan kalktı, L-NAME bu gevşeme yanıtlarını 
düşük frekanslarda ortadan kaldırırken, yüksek frekanslarda azalttı. ODQ, 
EAU aracılı NO bağımlı ve NO bağımsız NANK gevşeme yanıtlarını istatistik-
sel olarak anlamlı düzeyde azaltmış ve fenilefrin ile kastırılmış dokularda 
dokunun tonusunu etkilememiştir(75,54 ±2,73, 85,53±2,39). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: EAU ile oluşan NANK gevşeme yanıtlarının TTX ve 
ω-konotoksin GVIA ile tamamen ortadan kalkması, oluşan gevşeme yanıt-
larının sinirsel uyarıya bağlı presinaptik uca kalsiyum girişi ile ilgili olduğunu 
göstermektedir. L-NAME ve ODQ, NANK gevşeme yanıtlarını tamamen inhi-

be etmemiştir. Bu sonuçlar, NO’nun korpus kavernozumdaki NANK gevşe-
me yanıtlarından sorumlu tek nörotransmitter olmadığını göstermektedir. 
EAU aracılı NO bağımsız gevşeme yanıtlarını da ODQ’nun inhibe etmesi 
gevşeme yanıtlarına sGMP yolağını kullanan başka sistemlerin de katkısının 
olduğunu, ancak cevapların tamamen inhibe olmaması sGMP ikincil haberci 
sistemini kullanmayan sistemlerin de katkısı olduğunu düşündürmektedir. 
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ANAHTAR KELİMELER: ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI (EAU), NON-

ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK (NANK), KORPUS KAVERNOZUM, ODQ, NO 

NOT: Gazi Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (BAP 
01/2010-27) 
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P-006 
SIÇANLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN ENDOMETRİOSİS 
MODELİNDE ALPHA LİPOİKASİDİN TEDAVİDEKİ ROLU’ 
Neslihan Pınar1, Oya Soylu Karapınar2, Oğuzhan Özcan3, Tümay Özgür4, H. 
Suphi Bayraktar5, Sümeyye Tutuk3 
1- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad 
2- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Kadın Doğum Ad 
3- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Tıbbi Biyokimya Ad 
4- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Tıbbi Patoloji Ad 
5- Çukurova Ü. Tıbbi Mikrobiyoloji Ad 

GİRİŞ VE AMAÇ: Endometriozis tedavisinde antioksidan etkisi olan alpha 
lipoik asidin tedavideki etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Genel anestezi altında ratların uterin horndan alınan 0.5 cmlik 
dokular periton üzerine implante edilmiştir, batın kapatılmıştır, deneysel 
endometriozis oluşturulmuştur ve randomize olarak ratlar iki gruba ayrıl-
mıştır, 1 ay sonra yapılan ikinci laparatomide endometriozis odakları ölçül-
müştür, postop 1.günden itibaren alpha lipoik asid grubuna (n:8) 100 
mg/kg LA i.p 2 hafta boyunca uygulmıştır. Kontrol grubuna (n:8) serum 
fizyolojik verilmiştir. 1 ay sonra 3. Laparatomi yapıldı ve endometriotik 
implant volumleri tekrar ölçülüp odaklar histopatolojik değerlendirme için 
eksize edilmiştir ve ratlar sakrifiye edilmiştir. Endometriotik implantlarda 
histopatolojik değerlendirme yapılmıştır. Kanda TAS, TOS bakılmıştır. 

BULGULAR: Histopatolojik skorlama sonucunda kontrol grubunda bez sa-
yısı 2.25 ±0.25, alfa lipoik asid grubunda 0.87 ± 0.12 bulunmuştur 
(p:0.000). Kontrol grubunda stromal doku skoru 2.12 ±0.22, alfa lipoik 
asid grubunda 0.75 ± 0.16 bulunmuştur (p:0.000). Anlamlı olarak ilaç gru-
bunda bez sayısının azaldığı ve stroma dokusunun inceldiği görülmüştür. 

Kontrol grubunda başlangıçtaki endometrial odağın volümü 113.25 ±10.6, 
sonraki volümü 183.5 ± 64.9 bulunmuştur, aralarında anlamlılık bulunma-
mıştır. Alfa lipoik asid grubunda tedavi öncesi volümü 196.2 ± 35.7, tedavi 
sonrası 40.6 ± 13.6 bulunmuştur (p:0.001). Tedavi sonrası endometrium 
dokusu anlamlı olarak küçülmüştür. 

Kontrol grubunda TAS değeri 1.31±0.02 iken alfa lipoik asid grubunda 1.20 
± 0.03 bulunmuştur (p:0.03). Kontrol grubunda TOS değeri 21.2 ± 1.4 
iken alfa lipoikasid grubunda 8.29 ±0.43 bulunmuştur (p:0.000). Alfa lipoik 
asid oksidatif stresi azaltmıştır 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Antioksidan etkinliği olan alfa lipoikasidin endo-
metriozis tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOMETRİOZİS, ALFA LİPOİK ASİT, TAS, TOS 



170 

 

P-007 
SIÇANLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN ENDOMETRİOSİS 
MODELİNDE DEKSPANTENOLUN TEDAVİDEKİ ROLU’ 
Oya Soylu Karapınar1, Neslihan Pınar2, Tümay Özgür3, Oğuzhan Özcan4, H. 
Suphi Bayraktar5, Raziye Keskin Kurt1, Orhan Nural1 
1- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Kadın Doğum Ad 
2- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad 
3- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Tıbbi Patoloji Ad 
4- Mustafa Kemal Ü. Tıp F. Tıbbi Biyokimya Ad 
5- Çukurova Ü. Tıbbi Mikrobiyoloji Ad 

GİRİŞ VE AMAÇ: Deneysel olarak ratlarda oluşturulan endometriozis mo-
delinde, hücrenin savunma mekanizmasında, oksidatif stress ve inflama-
tuar yanıta karşı onarımda büyük rolü olan antioksidan etkili ilaç dekspan-
tenolun tedavideki etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Genel anestezi altında ratların uterin hornundan alınan 0.5 
cm’lik dokular periton üzerine implante edilmiştir, deneysel olarak endo-
metriozis modeli oluşturulmuştur. 1 ay sonra yapılan ikinci laparatomide 
oluşan endometriozis odakları ölçülüp volumleri hesaplanmıştır ve ratlar 
randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. Postoperatif 1.günden itibaren deks-
pantenol grubuna (n:8) 500 mg/kg dekspantenol intraperitoneal (i.p) 2 
hafta boyunca uygulanmıştır. Kontrol grubuna (n:8) serum fizyolojik veril-
miştir. İlaç uygulamasından 1 ay sonra 3. laparotomi yapılmıştır. Kanları 
alındıktan sonra ratlar sakrifiye edilmiştir.Lezyon boyutları tekrar ölçülüp 
histopatolojik olarak incelenmek üzere eksize edilmiştir. Ayrıca kanda total 
antioksidan ve total oksidan düzeyleri ölçülmüştür. 

BULGULAR: Kontrol grubunda başlangıç endometrial implant volümü 
107.6±13.5 iken, sonraki volümü 181.5±65.3 bulunmuştur, aralarında an-
lamlılık bulunmamıştır. Dekspantenol grubunda ise tedavi öncesi volümü 
235.5± 51 iken, tedavi sonrası 40.1± 12.5 bulunmuştur. Tedavi sonrası 
endometrium implant volumünde anlamlı olarak küçülme olmuştur 
(p:0.002). 

Histopatolojik skorlama sonucunda kontrol grubunda bez sayısı 2.12 ± 0.29 
iken, dekspantenol grubunda ise 1.0 ± 0.26 idi (p:0.013). Stromal doku 
skoru ise kontrol grubunda 2.37 ±0.51 iken, dekspantenol grubunda 0.75 
± 0.7 bulunmuştur (p:0.00). Anlamlı olarak ilaç grubunda bez sayısının 
azaldığı ve stroma dokusunun inceldiği görülmüştür. 

Kontrol grubunda TAS değeri 1.32±0.02 iken dekspantenol grubunda 1.19 
± 0.02 bulunmuştur (p:0.001). Kontrol grubunda TOS değeri 20.7 ± 1.4 
iken dekspantenol grubunda 10.1 ±0.8 bulunmuştur (p:0.000). Dekspan-
tenol oksidatif stresi azaltmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Antioksidan etkinliği olan dekspantenolun endo-
metriotik implant volumunde gerileme yaptığı ve histopatolojik skorlarda 
azalma gösterdiği olduğu bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOMETRİOZİS, DEKSPANTENOL, TAS, TOS 
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P-008 
TAVŞANLARDA ÖNGÖRÜLEMEYEN KRONİK HAFİF STRES UYGULA-
MASIYLA BOZULMUŞ OLAN KORPUS KAVERNOZUM DÜZ KASI 
FONKSİYONEL YANITLARINA RESVERATROLÜN ETKİSİ 
Semil Selcen Göçmez1, Tijen Utkan1 
1- Kocaeli Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Kocaeli 

GİRİŞ VE AMAÇ: Psikolojik stresin erektil disfonksiyon nedenleri arasında 
geldiğini gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır. Resveratrolün antioksi-
dan ve vazorelaksan etkileriyle erektil disfonksiyon tedavisinde yararlı ola-
bileceği gösterilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada öngörülemeyen kronik 
stres modeli uygulanan erişkin tavşanlardan izole edilen korporal düz kasın 
fonksiyonel yanıtları üzerine resveratrolün etkilerini araştırmak amaçlan-
mıştır. 

YÖNTEM: Çalışmada 18 adet Yeni Zellanda tavşanı kullanıldı. Hayvanlar 3 
gruba ayrıldı: 1. Gruba (kontrol) hiçbir uygulama yapılmadı (n=6); 2. 
Gruptaki tavşanlara 12 hafta boyunca kronik olarak öngörülemeyen bir şe-
kilde farklı türde stres uygulandı (n=6); 3. Gruptaki tavşanlar stres uygu-
lamasına maruz kalırken intraperitoneal yolla 20 mg/kg dozunda resverat-
rol uygulandı (n=6). Stres ya da stres + resveratrol gruplarına gürültü ma-
ruziyeti, kısıtlama stresi, karanlık-aydınlık siklusunun değiştirilmesi, kafes 
eğilmesi olmak üzere 4 farklı stres verici uyaran uygulandı. Her bir tavşana 
günlük tek bir stres verici uyaran uygulandı. 12 haftalık sürenin sonunda 
izole edilen korpus kavernozum düz kas preparatlarında elektriksel uyarı 
aracılı nörojenik ve karbakol aracılı endotelyal gevşeme yanıtlarına stres ve 
stres + resveratrolün etkileri araştırıldı. Deney sonuçları tek yönlü ANOVA 
post hoc Tukey testi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Korpus kavernozum düz kasının endotelyal ve nörojenik gev-
şeme yanıtları stres uygulanan grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak 
azaldı (p<0.05). Ancak stres + resveratrol uygulanan grupta bu yanıtların 
kontrollerine geri döndüğü saptandı. Her 3 grupta da KCl kasılma ve sod-
yum nitroprussiyat gevşeme yanıtları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir değişiklik bulunmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular strese maruz kalan tavşanların penil 
erektil dokularının fonksiyonel yanıtlarının bozulduğunu ve bu bozuklukların 
erektil disfonsiyon gelişmesine katkıda bulunabileceğini göstermektedir. 
Resveratrol uygulamasının ise stres nedeniyle gelişen erektil disfonsiyon 
tedavisinde yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: RESVERATROL, ÖNGÖRÜLEMEYEN KRONİK HAFİF 
STRES, KORPUS KAVERNOZUM, TAVŞAN, EREKTİL DİSFONKSİYON 
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P-009 
TAVŞAN BÖBREKLERİNDE İSKEMİ-REPERFÜZYONLA İNDÜKLENEN 
OKSİDATİF HASARIN VENÖZ KANLA ÖNLENMESİNİ GÖSTEREN Bİ-
YOKİMYASAL, HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL ANA-
LİZLER 
Nihal Çetin1, Halis Süleyman1, Ebru Şener2, Elif Demirci3, Cemal Gündoğ-
du3, Fatih Akçay4 
1- Erzincan Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı 
2- Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Departmanı 
3- Atatürk Ü., Tıp F., Tıbbi Patoloji Anabilimdalı 
4- Atatürk Ü., Tıp F., Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: İskemili dokuda hipoksantin ve ksantin oksidaz (XO) bi-

rikimi artar. Hipoksantinin, XO ile metabolizmasında moleküler oksijen (O2) 
kullanıldığı için ara ürün olarak toksik oksijen radikalleri üretilir. Ancak, is-
kemili dokuda O2’nin yeterince bulunmaması nedeniyle, reperfüzyonla 
O2’den zengin arteriyel kan sunulmadığı sürece toksik oksijen radikaller aşı-
rı üretilemez. Edinilen bu bilgiler, iskemi reperfüzyon (İR) hasarının şiddeti-
ni azaltmak için, normal reperfüzyondan önce iskemili dokuya bir süre daha 
az O2 içeren venöz kan verilmesinin yararlı olabileceğini göstermektedir. Bu 
nedenle çalışmamızın amacı, tavşan böbreklerinde iskemi sonrası reperfüz-
yonun venöz kanla başlatılmasının normal İR’ye göre yararlı olup olmaya-
cağını biyokimyasal, histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak araştır-
mak ve melatoninle karşılaştırmaktır. 

YÖNTEM: Tavşanlar, Renal iskemi (Rİ), renal iskemi reperfüzyon (RİR), 
Renal iskemi+venöz kan+reperfüzyon (RİVR), melatonin+renal iske-

mi+reperfüzyon (MRİR) ve şam operasyonu uygulanmış gruplara (SK) ay-
rıldı. Melatonin iskemiden bir saat önce (2.5 mg/kg) intraperitoneal yoldan 
verildi. Venöz kan ise RİVR grubuna reperfüzyon uygulanmadan önce 1 ml 
hacminde 5 dakika süreyle verildi. 

BULGULAR: Çalışmamızda, sadece Rİ oluşturulan hayvan grubu böbrek 
dokusunda XO aktivitesi RİR, RİVR, MRİR ve SK gruplarına göre anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca, Rİ grubunda MDA miktarı SK’ya göre 
yüksek, RİR grubuna göre anlamlı olarak düşüktür. Çalışmamızda GSH’nın 
en fazla düştüğü grup RİR grubu olup onu Rİ, MRİR, RİVR, SK izlemiştir. 
DNA oksidatif hasar ürünü olan 8-OHGua miktarıda en çok RİR grubunda 
artmıştır. Kan BUN ve kreatinin miktarları sadece RİR grubunda yükselmiş-
tir. Çalışmamızda, oksidatif stresin en iyi baskılandığı RİVR ve MRİR gru-
bunda histopatolojik bulgular RİR grubuna göre çok daha hafif bulunmuş-
tur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bilindiği gibi İR hasarı, iskemi sırasında biriken XO 

ve reperfüzyonla bolca sunulan O2 arasındaki reaksiyonun ürünüdür. Venöz 
kan, arteryel kana oranla %60 daha az oksijen içermektedir. İskemili do-
kunun venöz kanla reperfüzyonunun başlatılması, XO’nun bulunduğu orta-
ma daha az O2 sunulmasına ve XO+O2 reaksiyonunun stabilizasyonuna yol 
açtığını göstermektedir. Bu çalışma, iskemili doku reperfüzyonunun venöz 
kanla başlatılmasının yararını ortaya koymaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI, MELATONİN, 

OKSİDATİF STRES, TAVŞAN, VENÖZ KAN 
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P-010 
FARE KORPUS KAVERNOZUM DOKUSUNDA EKZOJEN HİDROJEN 
SÜLFÜR’ÜN GEVŞETİCİ YANITLARINDA ATROPİN VE PİRENZE-
PİN’İN OLASI ETKİSİ 
Fatma Tuğçe Dalkır1, Fatma Aydınoğlu2, Nuran Öğülener1 
1- Ç.Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Ç.Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ekzojen hidrojen sülfür (H2S)’ün gevşetici etkisi sıçan, 
tavşan, maymun ve insan korpus kavernozum dokularında araştırılmış ve 
bu dokularda endojen L-sistein/H2S yolağının varlığı ve ekzojen/endojen 
H2S’in gevşetici etkileri gösterilmiştir. Fakat bu gevşetici etkinin mekaniz-
ması henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, fare kor-
pus kavernozum dokusunda ekzojen H2S’in gevşetici etkisinde muskarinik 
reseptörlerin olası rolünü araştırmaktır. 

YÖNTEM: Swiss-albino erkek farelerden izole edilen korpus kavernozum 
dokuları 200 mg bazal tonus altında, 37oC sıcaklıkta, %95 oksijen ve %5 
karbondioksit gazı ile havalandırılan krebs solüsyonunda 60 dakika inkübe 
edildi. Fenilefrin (5x10-6) ile kastırılan dokularda asetilkolin (10-6 M), L-
sistein (endojen H2S) (10-3 M) ve sodyum hidrojen sülfür (NaHS) (ekzojen 
H2S) (10-6-10-3 M)’ün gevşetici etkileri ve bu etkiler üzerine selektif muska-
rinik reseptör antagonisti pirenzepin (5x10-5 M) ve non-selektif muskarinik 
reseptör antagonisti atropin (5x10-5 M)’in etkileri araştırıldı. Ayrıca L-sistein 
gevşemelerinde endojen H2S sentezinde rolü olduğu bilinen sistation beta 
sentaz (CBS) ve sistation gama liyaz (CSE) enzimlerinin inhibitörleri olan 
aminoksiasetik asit (AOAA; 10-3) ve proparjil glisin (PAG; 10-2)’in etkileri 
araştırıldı. 

BULGULAR: Fare korpus kavernozum dokusunda asetilkolin ile oluşan gev-
şemeler muskarinik reseptör antagonistleri pirenzepin ve atropin ile inhibe 
edildi. Ekzojen H2S konsantrasyona bağlı olarak gevşeme yanıtı oluşturdu. 
Pirenzepin ve atropin H2S gevşemelerini istatistiksel olarak anlamlı bir şe-
kilde inhibe etti. Ayrıca, dokuda L-sistein gevşemeleri elde edildi. PAG L-
sistein gevşemelerini anlamlı olarak inhibe ederken, AOAA’nın bu gevşeme-
ler üzerine etkisi gözlenmedi. Pirenzepin, L-sistein ile oluşan gevşemelerde 
istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir azalma meydana getirdi; ancak at-
ropin L-sistein’in gevşetici yanıtlarında anlamlı bir değişiklik yapmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Fare korpus kavernozum dokusunda ekzojen H2S 
gevşemelerinde muskarinik reseptörlerinin rolü olabileceği düşünülmekte-
dir. 

ANAHTAR KELİMELER: ASETİLKOLİN, ATROPİN, HİDROJEN SÜLFÜR, 
KORPUS KAVERNOZUM, PİRENZEPİN 
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P-011 
SIÇAN PROSTAT VE VAS DEFERENS DÜZ KASLARI ÜZERİNDE FERU-
LA ELAEOCHYTRİS (ÇAKŞIR) KÖK EKSTRESİNİN ETKİSİ 
Özge Öztürk1, Nadire Eser1, Hacer Sinem Büyüknacar3, Yılmaz Uçar2, Eda 
Kumcu1, Serpil Önder1, Cemil Göçmen1 
1- Çukurova Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Çukurova Ü. Su Ürünleri F. Avlama ve İşleme Teknolojisi AbD 
3- Çukurova Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Anadolu’da ÇAKŞIR/ÇAĞŞIR diye bilinen Ferula elae-
ochytrisin 23 Ferula türü bulunmaktadır. Anadolu’da bu bitkinin yaprak ve 
kök kısımları halk arasında keçi ve koyunların çiftleşmesini stimüle etmek 
veya insanlarda kaynatılarak çay halinde afrodizyak amaçlı kullanılmakta-
dır. Ferula elaeochytris kök ekstresinin prostat ve vas deferens gibi fertilite 
üzerinde rol oynayan dokularda etkisi henüz gösterilmemiştir. Bu çalışmada 
in vitro ortamda izole sıçan prostat ve vas deferens dokularında Ferula 
elaeochytris kök ekstresinin etkileri araştırılmaktadır. 

YÖNTEM: Deneylerde 250- 300 gram ağırlığında Wistar Albino türü erişkin 
erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar izofluran anestezisi altında servikal dislo-
kasyon ile öldürülerek abdominal kısım açıldı, prostat ve vas deferens do-
kuları alınarak içinde Krebs solusyonu bulunan 37 oC ile ısıtılan ve %95 O2 
ve % 5 CO2 ile havalandırılan 5 ml’lik izole organ banyoları içine 1 gram 
tansiyon altında platin içeren elektrodlar arasına asıldı. Doku cevapları izo-
metrik transduserler ile bir Veri Toplama Sistemi’ne (BIOPAC-MP36) akta-
rıldı. Sonuçlar GraphPad programı kullanılarak istatistiksel yöntemlerle de-
ğerlendirildi. Soxhlet cihazı ile elde edilen çakşır ekstresi kullanılarak de-
neylere devam edildi. 

BULGULAR: Sıçan vas deferens dokusunda ESS (4 Hz, 50 V, 0,5 ms dura-
tion ve 10-s train), prostat dokusunda ise ESS  (2, 4, 8 Hz, 50 V, 0.5 ms, 
15-30 saniye), 50 µM Fenilefrin ve 50 µM Karbokol ile  oluşturulan kasılma-
lar üzerinde, çakşır kök ekstresi (0,2mg / 0,01ml ve (0,4mg / 0,02ml) doza 
bağımlı ve istatistiksel olarak anlamlı inhibitör etki gösterdi (p<0.05). Bu 
inhibisyon ortama dışarıdan ilave edilen Kalsiyum (3mM ve 6mM) ile doza 
bağımlı bir şekilde geri döndü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çakşır kök ekstresine bağlı olarak vas deferens 
hipoaktivitesinin, spermlerin naklini yavaşlatabileceğini ve erkeklerde infer-
tiliteye neden olabileceğini düşündürmektedir. Afrodizyak olarak kullanılan 
bu bitki türünün bir yandan afrodizyak etkileri olduğu gösterilirken bir yan-
dan da erkeklerde infertiliteye neden olabileceği konusunu düşündürmekte-
dir. 

ANAHTAR KELİMELER: FERULA ELAEOCHYTRIS, ELEKTRİK SAHA STİMÜ-

LASYONU (ESS), PROSTAT, VAS DEFERENS 

NOT: TF2013YL12 numaralı projemiz Çukurova Ü. Bilimsel Araştırmalar 
Projesi (BAP) tarafından desteklenmiştir. 
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P-012 
2.45 GHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN AKCİĞER DOKUSU ÜZERİN-
DEKİ ETKİLERİ VE GALLİK ASİTİN SIRTUIN-1 YOLAĞI ARACILI-
ĞIYLA BU ETKİLER ÜZERİNDEKİ ROLÜ 
Fatma Nihan Cankara1, Mustafa Saygın2, İlter İlhan3, Özlem Özmen4, Önder 
Öztürk5, Ekrem Çiçek1 
1- Süleyman Demirel Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad, Isparta/Türkiye 
2- Süleyman Demirel Ü. Tıp F. Fizyoloji Ad, Isparta/Türkiye 
3- Süleyman Demirel Ü. Tıp F. Tıbbi Biyokimya Ad, Isparta/Türkiye 
4- Mehmet Akif Ersoy Ü. Veteriner F. Patoloji Ad, Burdur/Türkiye 
5- Süleyman Demirel Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları Ad, Isparta/Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Modern yaşamın bir parçası haline gelen kablosuz inter-
net kullanımı hızla artmaktadır. Bu hizmeti sağlayan modemlerin yaydığı 
elektromanyetik radyasyon (EMR) insan sağlığı ile ilgili endişeleri de bera-
berinde getirmektedir. Bu çalışmadaki amacımız kablosuz modemlerin yay-
dığı EMR’nin (2,45 GHz) sıçan akciğeri üzerinde oluşturabileceği fizyopato-
lojik değişiklikleri incelemek ve gallik asit (GA) tedavisinin bu değişiklikler 
üzerindeki rolünü araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmada 48 Sprague-Dawley cinsi 80-100 g ağırlığında erkek 
rat kullanıldı. Her grupta 12 hayvan olacak şekilde 4 grup oluşturuldu: 1- 
EMR grubu, 2- EMR+GA grubu, 3- GA grubu, 4- Sham grubu. 2,45 GHz 
EMR uygulaması, 1 ay boyunca günde 3 saat (9:00-12:00) uygulandı. GA 
tedavisi 30 mg/kg/gün olacak şekilde oral gavajla verildi. Sham ve EMR 
gruplarına 1ml distile su oral olarak uygulandı. Akciğer dokusunda histopa-
tolojik, immunohistokimyasal (Sirtuin-1 (SIRT-1), biyokimyasal (Malondial-
dehid (MDA), Katalaz (KAT), C-reaktif protein (CRP), Interlökin-1 Beta (IL-
1β)) incelemeler yapıldı. 

BULGULAR: EMR grubunda MDA, CRP, IL-1β seviyeleri, Sham grubu ile 
kıyaslandığında yükselmiş, KAT aktivitesi azalmıştır (sırasıyla; p<0,001, 
p=0,022, p>0,05, p=0,019). GA tedavisi ile bütün bu parametrelerde dü-
zelme görülmüşütür (sırasıyla; p<0,001, p=0,047, p>0,05, p<0,001). His-
topatolojik incelemede EMR grubunda hafif hiperemi ve septal dokuda ka-
lınlaşma gözlenmiştir (p<0,005). Immünohistokimyasal olarak EMR grubu-
na ait bronşiyal ilişkili lenfoid dokuda SIRT-1 ekpresyonu azalma 
(p<0,001), EMR+GA grubunda ise artış gözlenmiştir (p<0,001). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Uzun dönem EMR uygulaması ile akciğerde infla-
masyon ve oksidatif stres açısından önemli değişiklikler meydana gelmiş ve 
GA tedavisinin bu değişiklikleri düzelttiği gözlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKCİĞER, ELEKTROMANYETİK RADYASYON, OK-
SİDATİF HASAR, İNFLAMASYON, GALLİK ASİT 
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P-013 
FAREDE LİPOPOLİSAKKARİT İLE OLUŞTURULAN SOLUNUM YOLU 
İNFLAMASYONUNDA YAVAŞ SALIVEREN HİDROJEN SÜLFÜR DONÖ-
RÜNÜN (GYY4137) TRAKEA HİPERREAKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLE-
Rİ 
Yeşim Kaya1, Turgut Emrah Bozkurt1, İnci Şahin-Erdemli1 
1- Hacettepe Ü. Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hidrojen sülfür (H2S) önemli fizyolojik etkileri olan ve bir 
çok patolojik durumda rol oynayan endojen bir gaz mediyatördür. H2S’nin 
inflamasyon üzerindeki etkilerinin konsantrasyona ve salıverilme hızına 

bağlı olarak değiştiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı farede lipopoli-
sakkarit (LPS) ile oluşturulan deneysel solunum yolu inflamasyonunda ya-
vaş salıveren H2S donörünün (GYY4137) trakea hiperreaktivitesi üzerine 
etkilerinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Bu çalışmada dişi CD1 fareler (20-25 g) kullanılmıştır. Farelere 
intranazal (i.n.) 60 µl LPS (0,1 mg/ml), kontrol grubuna çözücüsü (PBS) 
uygulanmıştır. H2S’nin etkisini değerlendirmek için LPS uygulamasından 1 
saat önce 1 mg/kg GYY4137 veya 1 mg/kg sodyum hidrojen sülfür (NaHS) 
i.n. olarak verilmiştir. LPS uygulamasından 48 saat sonra farelerin trakeala-

rı izole edilip, 37C’de Krebs-Heinseleit solüsyonu içeren organ banyolarına 

yerleştirilmiştir. Trakea hiperreaktivitesini değerlendirmek için karbakol 
(10-8-10-4) ve serotonin (10-8-10-4) ile kümülatif konsantrasyona bağımlı 

kasılma ve izoprenalin (10-9-10-5) ile gevşeme yanıtları alınmıştır. Serotonin 
yanıtı maksimum karbakol kasılmasının, izoprenalin yanıtı karbakol ön-
kasılmasının yüzdesi olarak verilmiştir. İstatistiksel analiz ANO-

VA/Bonferroni ve Student’s t test ile yapılmış, P0,05 ise anlamlı kabul 

edilmiştir. 

BULGULAR: LPS ve kontrol grubunda karbakol ile indüklenen kasılma ya-
nıtları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Serotonin 
kasılma yanıtları LPS grubunda (Emax= %64,06±4,99) kontrol grubuna 
(Emax=%41,21±5,69) göre anlamlı olarak artmıştır (n=8-10). İzoprenalin 
gevşeme yanıtları ise LPS grubunda (pD2=7,55) kontrol grubuna 
(pD2=7,78) göre azalmıştır (n=8-9). GYY4137 tedavisi LPS grubunda sero-
tonin yanıtındaki artışı önlerken (Emax=%38,33±5,91) NaHS tedavisi etkili 

olmamıştır (Emax=%66,97±6,80) (n=6-8). Ancak LPS grubunda izoprenalin 
yanıtındaki azalmayı GYY4137 (pD2=7,87) ve NaHS (pD2=7,85) tedavileri 
önlemiştir (n=6-8). Kontrol grubunda GYY4137 ve NaHS tedavileri karbakol 
ile serotonin kasılma yanıtlarını ve izoprenalin gevşeme yanıtını değiştir-
memiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: GYY4137 tedavisi inflamasyon ile ilişkili trakea hi-
perreaktivitesini ve solunum yolu düz kası gevşeme fonksiyonlarındaki bo-
zulmayı önlerken, NaHS tedavisi ise sadece gevşeme fonksiyonlarındaki 
bozulmayı engellemiştir. Bu bulgular yavaş salıveren H2S donörlerinin solu-
num yolu inflamasyonu tedavisinde önemli bir potansiyeli olabileceğini dü-
şündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: FARE, HİDROJEN SÜLFÜR, LİPOPOLİSAKKARİT, 

SEROTONİN, SOLUNUM YOLU HİPERREAKTİVİTESİ 
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08.09.2015; P-014/P-017 
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P-014 
TERM GEBE RAT MYOMETRİYUMUNDA BETA-3 ADReNOSEPTÖR 
AGONİSTLERİ ZD 2079 VE ZD 7114’ÜN ETKİLERİ 
Merve Ergül1, Bülent Saraç2, Nergiz Hacer Turgut1, Ahmet Altun2, Şahin Yıl-
dırım2, İhsan Bağcivan2 
1- Cumhuriyet Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Sivas 
2- Cumhuriyet Üniversites, Tıp F., Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Erken doğum dünya genelinde nedeni tam olarak anlaşı-
lamamış ve önlenmesi için yeterli tedavi yöntemleri geliştirilememiş bir halk 
sağlığı sorunudur. Mevcut tokolitik ajanların etkinliği ve güvenliği ile ilgili 
var olan eksiklikler, önemli maternal ve fetal yan etkilerin gözlenmediği ye-
ni uterus gevşetici ilaçların geliştirilmesini gerektirmektedir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar gebeliğin son dönemlerinde β3-
adrenoseptörlerin myometriyumda önemli rol oynadıklarını göstermektedir. 
Çalışmamızda β3-adrenoseptörler aracılığıyla temel etkilerini gösteren, düz 
kas gevşemesine aracılık eden ve mevcut tokolitik tedavi ilaçlarına üstünlük 
sağlayabilecek uterus spesifik ajanların geliştirilmesine katkı sağlamayı 
amaçladık. 

YÖNTEM: Term-gebe Wistar albino ratlardan (n=6) elde edilen myometri-
yal şeritler, organ banyosuna asıldı. ZD 2079 ve ZD 7114’ün (10-8–3.10-4M) 
oksitosin ile indüklenmiş myometriyum düz kasının amplitüd ve frekansı 
üzerindeki değişiklikleri incelendi. Daha sonra sırasıyla metoprolol, ICI 
118.551 ve SR 59230A (β1-, β2-, β3-adrenoseptör antagonistleri, 10-6 M), 
L-NAME (3.10-5 M), L-NNA (10-5 M), ODQ (10-5 M) (NOS, eNOS, Guanilat 
siklaz inhibitörleri) uygulanmış myometriyal düz kasların amplitüd ve fre-
kansı üzerinde ZD 2079 ve ZD 7114’ün artan konsantrasyonlarının etkileri 
incelendi. 

BULGULAR: Oksitosin ile indüklenmiş myometriyum düz kasının amplitüd 
ve frekansının ZD 2079 ve ZD 7114 tarafından inhibisyonu SR 59230A (10-6 
M), L-NAME (3.10-5 M), L-NNA (10-5 M) ve ODQ (10-5 M) tarafından azalır-
ken (p<0,05), metoprolol (10-6 M) veya ICI 118.551 (10-6 M) varlığında in-
hibisyonda değişiklik gözlenmemiştir (p<0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen sonuçlar doğrultusunda myometri-
yumda β3- reseptörlerin var olabileceği, bu reseptörlere affinite gösteren 
ZD 2079 ve ZD 7114’ün β1- ve β2- adrenoseptörleri etkilemeden büyük 
oranda β3-adrenoseptörlerin aktivasyonu ve NO/cGMP yolağı aracılığıyla 
etkilerinin meydana geldiği düşünülmektedir. Myometriyal kasılmalar üze-
rinde kontrole göre anlamlı azalma oluşturan bu maddelerin yeni tokolitik 
ajanların geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, ERKEN DOĞUM, MYOMETRİYUM, AD-

RENERJİK SİSTEM, İZOLE ORGAN BANYOSU 

NOT: Çalışmamız Cumhuriyet Ü. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı 
tarafından T-587 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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P-015 
İZOLE GEBE SIÇAN MYOMETRİYUMUNUN KASILMA HAREKETLERİ 
ÜZERİNDE KANNABİNOİD SİSTEME ETKİLİ AJANLARIN YANITLA-
RININ İNCELENMESİ 
Nergiz Hacer Turgut1, Merve Ergül1, Bülent Saraç2, Ahmet Altun2, Şahin Yıl-
dırım2, İhsan Bağcivan2 
1- Cumhuriyet Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Sivas 
2- Cumhuriyet Ü., ,Tıp F., Farmakoloji AbD, Sivas 
GİRİŞ VE AMAÇ: 37. haftadan önce gerçekleşen doğum olarak tanımlanan 
erken doğum, perinatal morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden 
biridir. Erken doğum patofizyolojisine ait yeterli ve kesin bulgular olmamak-
la birlikte tedavisi için alınan önlemlerden en önemlisi tokolizdir. Ancak kli-
nik kullanımdaki tokolitik ajanların etkinliği ve güvenliği ile ilgili var olan 
eksiklikler nedeniyle, maternal ve fetal yan etkilerin gözlenmediği yeni ute-
rus gevşetici ilaçların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Analjezik, antiemetik ve antispastik özellikleri için yüzyıllar boyunca kulla-
nılmış olan kannabinoidlerin gebelikte, erken gebelik kaybında, uterus düz 
kas gevşemesinde önemli düzenleyici rollerinin olduğu çeşitli çalışmalarla 
gösterilmiştir. 
Bütün bu veriler ışığı altında çalışmamızda, erken doğum eyleminin tokolitik 
ilaçlarla tedavisine katkı sağlayabilecek nonselektif CB reseptör agonisti 
WIN-55,212-2 ve selektif CB1 agonisti araşidonil-2’-kloroetilamid (ACEA)’in 
artan konsantrasyonlarının oksitosin ile indüklenmiş izole gebe sıçan myo-
metriyumu kasılma hareketleri üzerindeki in-vitro olası etkilerini incelemeyi 
amaçladık. 
YÖNTEM: Term-gebe Wistar albino ratlardan (n=6) elde edilen myometri-
yal şeritler, organ banyosuna asıldı. WIN 55,212-2 ve ACEA’nın (10-8–3.10-

4M) oksitosin ile indüklenmiş myometriyum düz kasının amplitüd ve frekan-
sı üzerindeki değişiklikleri incelendi. Daha sonra sırasıyla SR 141716A, SR 
144528 (CB1 ve CB2 reseptör antagonistleri, 10-6 M), L-NAME (3.10-5 M), 
L-NNA (10-5 M), ODQ (10-5 M) (NOS, eNOS, Guanilat siklaz inhibitörleri) 
uygulanmış myometriyal düz kasların amplitüd ve frekansı üzerinde WIN 
55,212-2 ve ACEA’nın artan konsantrasyonlarının etkileri incelendi. 
BULGULAR: Oksitosin ile indüklenmiş myometriyum düz kasının amplitüd 
ve frekansının WIN 55,212-2 ve ACEA tarafından inhibisyonu SR 141716A 
(10-6 M), L-NAME (3.10-5 M), L-NNA (10-5M) ve ODQ (10-5 M) tarafından 
azalırken (p<0,05), SR 144528 (10-6 M) varlığında inhibisyonda değişiklik 
gözlenmemiştir (p>0,05). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen sonuçlar doğrultusunda myometri-
yumda CB1 reseptörlerin var olabileceği, bu reseptörlere affinite gösteren 

WIN 55,212-2 ve ACEA’nın CB2 reseptörleri etkilemeden büyük oranda CB1 
reseptörlerin aktivasyonu ve NO/cGMP yolağı aracılığıyla etkilerinin meyda-
na geldiği düşünülmektedir. Myometriyal kasılmalar üzerinde kontrole göre 
anlamlı azalma oluşturan bu maddelerin yeni tokolitik ajanların geliştirilme-
sine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: Gebelik, Erken Doğum, Myometriyum, Kannabi-
noid Sistem, İzole Organ Banyosu 
NOT: Çalışmamız Cumhuriyet Ü. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı 
tarafından T-587 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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P-016 
KRONİK PASİF SİGARA TÜKETEN SIÇANLARDA UTERUS DÜZ KASI-
NIN FONKSİYONEL YANITLARININ İNCELENMESİ 
Semil Selcen Göçmez1, Tijen Utkan1, Zeynep E Korun2, Nejat Gacar1 
1- Kocaeli Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Kocaeli 
2- Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Bölümü, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gebelik sırasında sigara tüketimi erken doğum için ma-
jör risk faktörlerinden biri olmasına rağmen, sigara tüketiminin uterin ka-
sılmaları stimüle etmesinin altında yatan mekanizma tam olarak anlaşıla-
mamıştır. Bu çalışmanın amacı kronik sigara tüketiminin preterm gebe sı-
çanlardan izole edilen myometriyum şeritlerinin kasılma ve gevşeme yanıt-
larının frekans ve amplitüdleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Çalışmada 14 adet Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar 2 gru-
ba ayrıldı: 1. Gruba (kontrol) hiçbir uygulama yapılmadı (n=7); 2. Gruptaki 
sıçanlar 12 hafta boyunca sigara dumanına maruz bırakıldı (n=7). Doğum 
dönemlerinde bulunan kontrol ve sigara grubu sıçanlardan izole edilen 
myometriyal şeritler izometrik kayıt almak üzere organ banyosuna yerleşti-
rildi. Karbakol (10-8-10-4 M), oksitosin (10-9-10-3 M) ve diltiazem (10-8-10-4 

M) kümülatif konsantrasyonlarının myometriyal spontan kasılmalar üzerin-
deki etkileri ölçüldü. 

BULGULAR: Karbakol kasılma yanıtları spontan kasılmaların amplitüd ve 
frekansı bakımından sigara grubunda anlamlı olarak arttı (p<0.05). Oksito-
sin kasılma yanıtlarında, sigara grubundan izole edilen myometriyal şeritle-
rin spontan kasılmalarının amplitüd değeri değişmezken, frekans değeri an-
lamlı olarak arttı (p<0.05). Diltiazem gevşeme yanıtları amplitüd ve fre-
kans bakımından sigara grubunda kontrollerine göre anlamlı olarak farklı 
bulunmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular sigara tüketiminin izole myometriyum 
düz kas yanıtlarında değişikliklere yol açtığını ve bu nedenle erken doğum 
gibi doğum komplikasyonlarının riskini artırdığını desteklemektedir. Bu ko-
nuda yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: SİGARA TÜKETİMİ, GEBELİK, SIÇAN, MYOMETRİ-
YUM, DÜZ KAS 
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P-017 
SİKLOFOSFAMİD İLE SİSTİT OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARIN DETRU-
SOR DÜZ KASINDA SFİNGOSİN-1-FOSFAT (S1P) İLE İNDÜKLENEN 
KASILMA YANITLARININ İNCELENMESİ 
Irfan Anjum1, Merve Denizaltı1, N. Tuğba Durlu-Kandilci1, İnci Şahin-
Erdemli1 
1- Hacettepe Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sfingosin-1-fosfat (S1P) hücre büyümesi, sağ kalımı ve 
farklılaşması, kalsiyum homeostazı gibi çeşitli fizyolojik olayların yanısıra G-
proteini ile kenetli reseptörler aracılığı ile birçok düz kasın kasılmasında rol 
oynayan biyoaktif sfingolipid metabolitidir. G-protein kenetli reseptör aile-
sinden S1P1-5 reseptörlerini aktive ederek düz kas kasılmasında rol oyna-
maktadır. S1P’nin tavşan detrusor düz kasında tonus ve kasılmalardan so-
rumlu olduğu gösterilmiştir. Mesanede fizyolojik olayların yanısıra aşırı aktif 
mesane sendromu gibi bazı patolojik durumlarda da S1P’nin rol oynadığı 
yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ayrıca parsiyel üretra tıkanıklıklarında 
S1P ve Rho kinaz yolaklarının upregüle olduğu, buna göre S1P2 ve S1P3 re-
septörleri ile Rho A ve ROKα ekspresyonlarının arttığı bildirilmiştir. Bunun 
yanısıra parsiyel üretra tıkanıklığı olan sıçanlardan izole edilen mesane şe-
ritlerinde de S1P ile indüklenen kasılmalar artmaktadır. Bu çalışmada, siklo-
fosfamid ile sistit oluşturulmuş sıçanların detrusor düz kasında S1P aracılı 
kasılma yanıtlarında oluşabilecek farklılıklar β-eskin ile permeabilizyon son-
rasında araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Sistit oluşturulacak sıçanlara siklofosfamid (1.,4.ve 7.günlerde 
günde bir kez 150 mg/kg, i.p.) ve kontrol grubuna siklofosfamidin çözücüsü 
olarak serum fizyolojik uygulandı. 150-250 µm çapında ve 3-4 mm uzunlu-
ğunda mesane detrusor preparatları hazırlandı ve 1 ml hacimli modifiye 
Krebs’ içeren banyolara yerleştirildi. Kimyasal permeabilizasyon deneyleri 

için preparatlar 40 µM -eskin ile 30 dakika inkübe edildi. Kasılma yanıtları 

hassas transdusırlar kullanılarak kaydedildi. 

BULGULAR: Siklofosfamid grubunda detrusor düz kasında S1P ile elde edi-
len kasılma yanıtları permeabilizasyon sonrasında kontrol grubuna göre an-
lamlı olarak arttı (kontrol %20±1.5, siklofosfamid %42.8±5.9, n=8-11, 
P<0.05). Ayrıca, sarkoplazmik retikulum kalsiyum-ATPaz pompası inhibitö-
rü siklopiazonik asit (CPA) ve mitokondri proton pompası blokörü karbonil 
siyanid p-triflorometoksifenilhidrazon (FCCP) varlığında elde edilen S1P ile 
indüklenen kalsiyum sensitizasyonu kasılma yanıtları da siklofosfamid gru-

bunda arttı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sistit oluşturulmuş sıçanların mesane detrusor düz 
kasında S1P aracılı kasılmaların ve kalsiyum sensitizasyonu yanıtlarının 
artması bu kasılmalarda rolü olduğu bilinen Rho kinaz ve/veya protein ki-
naz C’nin sistitte aktive olabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DETRUSOR, SİKLOFOSFAMİD, SİSTİT, PERMEA-
BİLİZASYON, SFİNGOSİN-1-FOSFAT 

NOT: Bu çalışma HÜBAB tarafından desteklenmektedir. 
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P-018 
AMİTRİPTİLİNİN DENEYSEL AKUT VE KRONİK İNFLAMASYON MO-
DELLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Candan Dalkılıç1, Günnur Özbakış Dengiz2, Murat İnanç Cengiz3, Zehra Kur-
çer2, Z. Nur Banoğlu2 
1- Bülent Ecevit Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
2- Bülent Ecevit Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
3- Bülent Ecevit Ü. Diş Hekimliği F. Periodontoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Amitriptilin, inflamasyon fizyopatolojisinde etkili olan se-
rotonerjik, adrenerjik, histaminerjik ve bazı kolinerjik reseptörleri antagoni-
ze, sodyum, kalsiyum ve potasyum kanallarını bloke ettiği bildirilen trisiklik 
bir antidepresandır. Çalışmamızın amacı amitriptilinin sıçanlarda oluşturulan 
akut ve kronik inflamasyon modellerinde anti-inflamatuvar etkilerini (AİE) 
araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda akut inflamasyon sıçan pençe modelinde karrage-
nin ve histamin ile oluşturuldu. Karragenin modelinde, sıçanların sağ arka 
ayak hacimleri ölçülerek, kontrol grubuna distile su, diğer gruplara diklofe-
nak sodyum (25 mg/kg) ve 5- 10 ve 20 mg/kg dozlarda amitriptilin intra-
peritoneal uygulandı ve 30 dakika sonra, aynı ayaklarda %1lik karragenin 
ile inflamasyon oluşturuldu. İnflamasyonu takiben, 1 saat ara ile 5 kez 
hayvanların pençe ölçümleri yapıldı. Histamin modelinde de, sıçanların sağ 
arka ayak hacimleri ölçülerek, kontrol grubuna distile su, diğer gruplara 
diklofenak (25 mg/kg) ve amitriptilin (10 mg/kg) intraperitoneal uygulandı 
ve 30 dakika sonra, aynı ayaklarda %0.1lik histamin ile inflamasyon oluş-
turuldu. İnflamasyonu takiben, 30 dakika ara ile 6 kez hayvanların pençele-
ri ölçüldü. Her iki modelde de pençe ödemi artışları başlangıç ölçümüne gö-
re % artışlar olarak hesaplandı. Çalışmamızda, amitriptilinin kronik AİEsi 
Cotton-Pellet granüloma testi ile değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar ANO-
VA ve post-hoc LSD testi ile analiz edildi. 

BULGULAR: Karragenin modelinde, diklofenak tüm saatlerde belirgin oran-
larda AİE gösterirken (p< 0.05), amitriptilinin sadece 10 mg/kg dozda 1. 
ve 2. saatlerde % 52.56 ve 46.43lük AİEleri anlamlı bulunmuştur (p< 
0.05). Histamin modelinde ise, amitriptilin 30, 60, 90, 120, 150 ve 180. 
dakikalarda sırasıyla % 46.23, 40.05, 43.34, 47.67, 52.94 ve 48.12 oranla-
rında AİEler göstermiştir ve 180. dakika dışındakiler istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmuştur (p< 0.05). Cotton-Pellet granüloma testinde, amitriptilin 
pamuk bilyelerin yaş ağırlıklarına göre, % 26.62lik, kuru ağırlıklarına göre 
ise % 31.09luk antiproliferatif etki göstermiştir (p< 0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, amitriptilin akut ve kronik AİE gös-
termiştir. Akut AİEsi, inflamasyonun erken fazında salınan bazı nöromedi-

yatörlerin (özellikle histamin) inhibisyonuna bağlı olabilir. Kronik AİEye sa-
hip olması ise bazı kronik inflamatuvar hastalıklar için olumlu olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: AMİTRİPTİLİN, İNFLAMASYON, HİSTAMİN, KAR-
RAGENİN, COTTON-PELLET, SIÇAN 
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P-019 
SIÇANLARDA DENEYSEL ENDOTOKSİNE BAĞLI ÜVEİT MODELİNDE 
RHO KİNAZ İNHİBİTÖRÜ FASUDİLİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRIL-
MASI 
Elif Oğuz1, Tuğba Göncü2, Sezen Kocarslan3, Halit Oğuz2, Fatih Mehmet 
Adıbelli2, Hatice Sezen4, Nurten Aksoy4, A. Tuncay Demiryürek5 
1- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Harran Ü. Tıp F. Göz Hastalıkları AbD 
3- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Patoloji AbD 
4- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Biyokimya AbD 
5- Gaziantep Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Üveit intraoküler inflamasyon ile karakterize ciddi görme 
kaybına sebep olabilen bir hastalıktır. Endotoksin ile oluşturulan üveit mo-
deli üveit patogenezinin ve tedavi yöntemlerinin araştırılmasında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda sıçanlarda endotoksin ile oluşturulan 
üveit modelinde Rho kinaz inhibitörü fasudilin antiinflamatuvar etkisinin 
araştırılması amaçlandı. 

YÖNTEM: Bu deney için 28 adet Wistar Albino sağlıklı sıçan kullanıldı. Sı-
çanlar; 1. grup kontrol, 2. grup üveit grubu, 3. grup konvansiyonel deksa-
metazon (1 mg/kg) tedavisi alan üveit grubu ve 4. grup fasudil (10 mg/kg) 
tedavisi alan üveit grubu olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Üveit modeli subku-
tan 200 µg lipopolisakkarit (LPS, Salmonella typhimurium) enjeksiyonu ya-
pılarak oluşturuldu. Yirmi dört saat sonra yapılan klinik skorlamanın ardın-
dan aköz hümör örnekleri alınıp, gözler enüklee edilerek doku örnekleri bi-
yokimyasal ve histopatolojik değerlendirme için saklandı. 

BULGULAR: Endotoksinle üveit oluşturulan sıçanların aköz hümörlerindeki 
hücre sayısının ve proinflamatuvar sitokin olan tümör nekroz faktör-alfa 
(TNF-ALFA) ’nın kontrole göre anlamlı derecede yüksek olduğu ve fasudil 
tedavisinin hem hücre sayısında hem de TNF-ALFA seviyesinde anlamlı ola-

rak düşüşe neden olduğu görüldü (p0.005). Histopatolojik incelemede üv-

eit oluşturulmuş göze ait kesitlerde ve ön kamarada orta derecedeki yoğun-
lukta inflamasyon ve siliyer cisim konjesyonu izlendi. Fasudil uygulamasının 
ise inflamasyon ve konjesyonu azalttığı gözlendi. Klinik skorlamanın sonuç-
ları da fasudil ile tedavi edilen grupta anlamlı bir iyileşme olduğunu gösterdi 

(p0.005). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tedavisinde henüz kabul edilmiş etkili ve güvenli 
ajanların olmadığı, çoğu zaman uzun süreli ve yüksek doz steroid uygula-
ması gerektiren üveitin tedavisinde Rho kinaz inhibitörü olan fasudilin yeni 
bir terapötik yaklaşım olabileceğini düşünmekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOTOKSİN, FASUDİL, RHO KİNAZ, TNF-ALFA, 
ÜVEİT 
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P-020 
DENEYSEL SEPTİK ŞOK MODELİNDE KOENZİM Q10’NUN MEZENTE-
RİK KAN AKIMI, DAMAR YANITSIZLIĞI VE SAĞKALIMA ETKİLERİ 
Erdem Kamil Özer1, Mustafa Tuğrul Göktaş2 
1- Selçuk Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Konya 
2- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Elektron transport zincirinde koenzim olarak görev ya-
pan Koenzim Q10 (CoQ10) yağda çözünen, her hücrede bulunabilen, vita-
min benzeri bir bileşiktir. Hücre ölümüne yol açan serbest radikalleri etki-
sizleştirerek antioksidan etki gösterir. Parkinson, Alzheimer, böbrek yet-
mezliği, sepsis gibi hastalıklarda düzeyinin düştüğü ve sepsiste meydana 
gelen beyin hasarından koruyucu etkileri olduğu daha önceki çalışmalarda 
gösterilmiştir. Bu çalışmada ise CoQ10’nun sepsiste; sağkalım, bağırsak 
hasarı ve damar hasarı üzerine etkileri gösterilmiştir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada klinik açıdan en uygun model olan CLP (ceacal li-
gation and puncture, çekum bağlama ve delme) ile sıçanlarda deneysel 
septik şok oluşturulmuştur. 4 gruba ayrılan hayvanlardan (Sham, CLP, 
Sham+CoQ10, CLP+CoQ10) Sham+CoQ10 (SHQ), CLP+CoQ10 (CLQ) 
gruplarına 15 gün boyunca 10 mg/kg/gün/i.p. dozunda CoQ10 uygulaması 
yapılmıştır.56 adet Wistar albino sıçana (32 adet sağkalım için, 24 adet de-
neyler için) sodyum pentobarbital anestezisi (60 mg/kg/i.p) sonrası “CLP 
(CL)” veya “Sham (SH)” operasyonu uygulanmıştır. Bu operasyonlardan 
sonra sağkalım için ayrılan hayvanların canlılığı her saat (96 saat boyunca) 
takip edilmiştir. Diğer hayvanlarda ise CLP veya Sham işlemlerinden 20 
saat sonra (hipodinamik faz) Ultrasonik Doppler Akımölçer ile mezenterik 
kan akımları ölçülerek bağırsak hasarı değerlendirilmiştir. Sonrasında aort 
kası izole edilerek artan konsantrasyonda uygulanan fenilefrin için doz-
cevap eğrisi alınarak vasküler reaktivite ve damar hasarı değerlendirilmiş-
tir. 

BULGULAR: CLP sonrası azalan sağkalımı CoQ10 kısmen düzeltmiştir (Şe-
kil-A). CLP sonrası azalan mezenterik kan akımını CoQ10 normale döndür-
müştür. Ayrıca CoQ10 normal hayvanların da mezenterik kan akımını ar-
tırmıştır (Şekil-B). Aort kasılmasında CLP sonrası azalan fenilefrin potensini 
(Şekil-C) ve efikasitesini (Şekil-D) CoQ10 normale döndürmüştür. Ayrıca 
CoQ10 normal sıçan aortalarında da fenilefrin potensini artırmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: CoQ10; sağkalımı artırması, bağırsak ve damar 
hasarına karşı koruyucu olması ve vazokonstriktör ajanlara damar yanıtsız-
lığını düzeltmesinden dolayı septik şok tedavisinde umut verici bir ajandır. 

ANAHTAR KELİMELER: SEPSİS, CoQ10, SAĞKALIM, DAMAR HASARI 

NOT: Çalışmamız Selçuk Ü. BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Birimi tara-

fından desteklenmiştir. 
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P-021 
VERBASCUM EXUBERANS HUB.-MOR. TÜRÜNÜN ANTİİNFLAMATU-
VAR ETKİSİ 
Esra Eyiiş1, Bilgin Kaygısız2, Hülya Yılmaz3, Fatma Sultan Kılıç2, Adnan Ay-
hancı1 
1- Eskişehir Osmangazi Ü., Fen-Edebiyat F., Biyoloji Bölümü 
2- Eskişehir Osmangazi Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji Bölümü 
3- Eskişehir Osmangazi Ü., Tıp F., Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Bölümü 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sığırkuyruğu olarak bilinen Verbascum L. (Scrophularia-
ceae) türlerinin ekstre, dekoksiyon ve infüzyonları, çok eski zamanlardan 

beri hemen hemen tüm dünyada halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Bu ça-
lışma, Manisa yöresinde endemik olarak yetişen Verbascum exuberans 
Hub.-Mor. türünün akut antiinflamatuvar etkinliğini belirlemek üzere plan-
lanmıştır. 

YÖNTEM: V. exuberans türünün toz halindeki topraküstü kısımları Soxhlet 
aparatında metanol ile ekstre edilmiş ve yoğunlaştırılmıştır. Yoğunlaştırılan 
metanol ekstresi suda çözdürüldükten sonra eşit hacimdeki petrol eteri ile 
partisyona tabi tutulmuş ve kalan sulu faz liyofilize edilerek ekstre hazır 
hale getirilmiştir. Ekstrenin (250 mg/kg, ip) akut antiinflamatuvar etkinliği-
nin değerlendirilmesi için karragenan (100 µl % 1’lik, sc) ile oluşturulmuş 
arka ayak pençe ödemi deney modeli kullanılarak sağlıklı, erkek Sprague 
Dawley cinsi sıçanlarda (240±20 g, n=8) araştırılmıştır. Her sıçanının ayak 
kalınlıkları mikrometrik kumpasla 60 dakika ara ile 6 saat boyunca ölçüle-
rek aralarındaki şişme farkı ödem miktarları şeklinde kaydedilmiştir. Karra-
genan enjeksiyonundan önce ve 6. saatin sonunda ise, anestezi altında sı-

çanlardan intrakardiyak kan alımı yapılarak TNF-ALFA ve IL-1β proinflama-
tuvar sitokinleri ölçülmüştür. İndometazin (10 mg/kg, ip) ise pozitif kontrol 
olarak kullanılmıştır. 

BULGULAR: Karragenan enjeksiyonundan sonra oluşan inflamatuvar cevap 
ödem miktarları açısından yaklaşık 3 saat sonra pik yapmıştır (p˂0,05). Al-

tıncı saatin sonunda ise karragenan ile oluşturulan inflamasyona karşı TNF-
ALFA ve IL-1β sitokinlerinde belirgin bir artış gözlenmiştir (p˂0,05). Beşinci 

saatteki ölçüm sonuçlarına göre, V. exuberans ekstre grubunun karragenan 
ile oluşturulan ödem miktarlarını kontrol grubu düzeyine getirdiği belirlen-
miştir (p˃0,05). Altıncı saatteki ölçümlerde ise hem V. exuberans ekstresi-

nin hem de indometazinin kontrol grubundan farklı olmadığı bulunmuştur 
(p˃0,05). Ayrıca, V. exuberans ekstre grubunda, TNF-ALFA ve IL-1β sito-

kinleri açısından değerlendirildiğinde, ekstre grubunun antiinflamatuvar et-
kisine paralel bir şekilde bu sitokinlerde azalma görülmüştür (p˂0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: V. exuberans ekstresinin (250 mg/kg) karragenan 

ile oluşturulan inflamasyona karşı indüklenen TNF-ALFA ve IL-1β sitokinle-
rini azaltarak indometazine göre antiinflamatuvar cevabı daha erken başlat-
tığı hatta daha güçlü bir antiinflamatuvar etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: VERBASCUM EXUBERANS, SCROPHULARIACEAE, 

ANTİİNFLAMATUVAR ETKİ, PROİNFLAMATUVAR SİTOKİNLER, SIÇAN 

NOT: Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Ko-
misyonu tarafından 2013-190 nolu proje çerçevesinde desteklenmiştir. 
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P-022 
PREGABALİNİN SIÇANLARDA ANTİİNFLAMATUVAR, MİDE MUKUSU 
VE ÜLSER İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Fatma Sultan Kılıç1, Bilgin Kaygısız1, Şule Aydın1, Hadi Karimkhani2, Cafer 
Yıldırım1, Setenay Öner3 
1- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F. Biyokimya AbD 
3- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F. Biyoistatistik AbD 
GİRİŞ VE AMAÇ: Pregabalin, santral sinir sisteminde epilepsi, anksiyete, 
nöropatik ağrı gibi durumlarda tedavide kullanılan bir ilaçtır. Bu nedenle 
çalışmamızda, pregabalinin, karragenan ile indüklenen pence ödemi üzerine 
antiinflamatuvar etkisi ile mide mukusu ve ülser indeksi üzerine etkileri 
araştırılmak istenmiştir. 
YÖNTEM: Çalışmada karragenanın, sıçanların pençelerine intradermal 100 
µl enjeksiyonundan hemen sonra, pregabalin (30/50/100 mg/ kg,) ve in-
dometazin (5 mg/kg) ve SF intraperitoneal uygulanmıştır. 6 saat, her saat-
te bir pençe ödemleri kumpasla ölçülüp kaydedilmiştir. Bu sıçanlara madde-
ler 10 gün boyunca gastrik lavajla uygulanmı, sonunda eter anestezisi al-
tında, sıçanların mideleri dışarı çıkarılarak küçük kurvaturdan kesilip ülser 
indeksi, ve spektrofotometrik mukus ölçümleri (µg/g doku) yapılmıştır. İs-
tatistiksel değerlendirmeler tek ve çift yönlü Varyans analizi ile yapılmıştır. 
Sonuçlar Mean+SEM olarak verilmiştir. 
BULGULAR: Antiinflamatuvar etkiler açısından: Kontrol grubuna pen-
çelerine 100µl SF verilmiş olup 0. ve 6. saatlerini karşılaştırdığımızda an-
lamlı bir değişiklik olmayıp, istatiksel fark gözlenmemiştir(P>0.05). 100µl 
Karregananla indüklenen pençe ödemlerinde 0. ve 6. saatleri karşılaştırıldı-
ğında karregenan grubunda ileri düzeyde bir artış gözlenmiştir. İstatiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (P<0.05). 100µl Karregananla indüklenen ve 
30/50/100mg/kg Pregabalin ve indometazin(5mg/kg)i.p. verilen gruplarda 
ise 0. ve 6 saatler arasında bir fark gözlenmemiştir(P>0.05). Konrol hariç, 
karregenan verilen tüm gruplarda 1,2, ve 3, saatlerde pençe ödemlerinde 
anlamlı artışlar gözlenmiş olup, 4.saatten sonra ödemlerde azalmalar var-
dır. 
Mide mukusu ve ülser indeksi açısından: Kontrol grubuna göre indo-
metazin grubunda anlamlı bir mukus azalması ve artmış ülser indeksi olup 
istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur(P<0.05). Pregabalin verilen gruplarda 
ise, indometazin ile karşılaştırdığımızda 50mg/kg indometazin ka-
dar(p>0.05), 100mg/kg pregabalinin ise indometazine göre mide mukusu-
nu ve ülser indeksini bozmuştur (p<0.05). 30mg/kg pregabalin ise midede 
kontrol grubu gibi etki göstermiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Pregabalinin tüm dozlarında dozdan bağımsız, in-
dometazin kadar antiinflamatuar etki göstermiş olup, mide mukusuna ve 
ülser indeksine etkilerini değerlendirdiğimizde ise bu etkilerinde indometa-
zin kadar mide mukusunu azaltığı, ülser indeksini artırdığı, bu etkilerinde 
doza bağımlı etkileri gözlenmiştir. Pregabalinin 30mg7kg dozunun en ideal 
olduğunu söyleyebiliriz. 
ANAHTAR KELİMELER: PREGABALİN, KARRAGENAN, İNFLAMASYON, Mİ-
DE MUKUS SEKRESYONU, ÜLSER İNDEKSİ 
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P-023 
ERKEK VE DİŞİ SIÇANLARDA UZUN SÜRELİ FRUKTOZ TÜKETİMİNİN 
KARACİĞER İNFLAMASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ: 
RESVERATROLÜN ROLÜ 
Mehmet Bilgehan Pektaş1, Halit Buğra Koca2, Gökhan Sadi3, Fatma Akar4 
1- Afyon Kocatepe Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD, Afyonkarahisar, Türkiye 
2- Afyon Kocatepe Ü. Tıp F. Tıbbi Biyokimya AbD, Afyonkarahisar, Türkiye 
3- Karamanoğlu Mehmetbey Ü. Fen F. Biyoloji Bölümü, Karaman, Türkiye 
4- Gazi Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD, Çankaya, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Uzun süreli fruktoz tüketiminin erkek ve dişi sıçan kara-
ciğerlerinde, interlökin 1β (IL-1β), IL-8 ve tümör nekroz faktörü (TNF-
ALFA) gibi inflamatuvar sitokinler ile asimetrik dimetil arjinin (ADMA) ve 
nitrit-nitrat kapasitesi üzerindeki etkisini, cinsiyete dayalı farklılıklar açısın-
dan incelemek ve resveratrol takviyesinin bu parametrelerdeki olası etkile-
rini belirlemektir. 

YÖNTEM: Çalışma için 4 haftalık erkek ve dişi Wistar sıçanlar 6 ay boyunca 
içme suyu içerisinde %10 fruktoz verilmiştir. Resveratrol standart yem içe-
risine 500 mg/kg dozunda eklenmiştir. Deneylerde 4 grup hayvan kullanıl-
mıştır: Kontrol, Resveratrol, Fruktoz ve Fruktoz+Resveratrol. Deney günü 
sıçanların karaciğer dokuları izole edilerek -85ο’de saklanmıştır. IL-1β, IL-8, 
TNF-ALFA, ADMA ve nitrit-nitrat düzeyleri ELISA kitleriyle ölçülmüştür. 

BULGULAR: Fruktoz tüketimi her iki cinsiyette de insülin ve karaciğer trig-
liserit düzeylerini anlamlı olarak artırmıştır. Erkek ve dişi sıçanlarda fruktoz 
diyeti; karaciğer doku ağırlığını, ADMA, nitrit-nitrat ve IL-8 düzeylerini de-
ğiştirmezken, IL-1β ve TNF-ALFA düzeylerini belirgin olarak artırmıştır; res-
veratrol takviyesinin ise, bu bozuklukları anlamlı olarak düzelttiği saptan-
mıştır. Dişi ve erkek sıçanların karaciğer dokularında yapılan ölçümlerde 
cinsiyete dayalı anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Diyet içerisinde uzun süreli fruktoz uygulamasının 
erkek ve dişi sıçanların karaciğerlerinde inflamasyon parametrelerinde artı-
şa neden olduğu, resveratrol uygulamasının ise, her iki cinsiyette kötüleşen 
değerleri düzeltmede başarılı olduğu bulunmuştur. Diyet içinde fruktoz ve-
rilmesi sonucu, karaciğer yağlanması sırasında ortaya çıkan inflamasyonun 
resveratrol takviyesi ile önlenmesi, günümüzde beslenme tarzına bağlı ola-
rak arttığı ileri sürülen karaciğer hastalıklarının önlenmesi açısından önemli 
olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: FRUKTOZ, KARACİĞER, İNFLAMASYON, RESVE-
RATROL, IL-1β, TNF-ALFA 
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P-024 
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU İLÇESİNDE MİYALJİ ŞİKAYETİ İÇİN 
YAZILAN VE ANALJEZİK-ANTİPİRETİK İLAÇ İÇEREN REÇETELERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mehmet Sefa Gökçe2, Hasan Basri Ulusoy1 
1- Erciyes Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Erciyes Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

GİRİŞ VE AMAÇ: Analjezik-antipiretik ilaçlar hem ülkemizde hem de yurt 
dışında sık kullanılan ilaçlardandır. Bununla birlikte akılcı olmayan analje-
zik-antipiretik ilaç kullanımlarına oldukça sık rastlanmaktadır. Bu durum 
gereksiz ilaç harcamalarına ve ciddi olabilen yan etkilere neden olmaktadır. 
Non -steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ile kanama dahil olmak üze-
re çeşitli gastrointestinal bozukluklar, böbrek fonksiyon bozuklukları, myo-
kard infarktüsü gibi ciddi yan etkiler oluşabilir. Bu yan etkiler yaşlı hasta-
larda daha sık görülmektedir 

YÖNTEM: Bu araştırmada Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde 
01.05.2015 – 20.07.2015 tarihleri arasında miyalji endikasyonu için yazılan 
340 adet reçete incelendi. Reçetelerde yazılan analjezik -antipiretik ilaçlar 
kaydedildi. Yaşlı hastalara (>65 yaş) yazılan analjezik -antipiretik ilaçlar 
ayrıca gruplandı . 

BULGULAR: Tüm reçetelerin %86’sında NSAİİ, % 9’ unda parasetamol ve 
%5’ inde metamizol yazıldığı tesbit edildi. Tercih edilen NSAİİ’ler Tablo 1 de 
gösterilmiştir. Yaşlı hastalara ait reçetelerin %79 unda NSAİİ, % 12’ sinde 
parasetamol ve %9’ unda metamizol yazıldığı tesbit edildi. Yaşlı hastalarda 
tercih edilen NSAİİ’ler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1 

NSAİİ Yüzde (%) 

Etodolak 11,7 

Diklofenak 25,8 

Ketoprofen 6,4 

Deksketoprofen 12 

Flurbiprofen 4,7 

Naproksen 6,4 

Asemetazin 4,7 

Meloksikam 3,8 

İbuprofen 4,1 

Nimesulit 5,8 

Tablo 2 (65 yaş üzeri) 

NSAİİ Yüzde (%) 

Etodolak 12 

Diklofenak 31,8 

Ketoprofen 6 

Deksketoprofen 12 

Flurbiprofen - 

Naproksen 1,5 

Asemetazin 4,5 

Meloksikam 1,5 

İbuprofen 1,5 

Nimesulit 6 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu araştırmada miyalji şikayeti için hem yaşlılarda 

hem de tüm hastalarda daha çok NSAİİ’lerin tercih edildiği tesbit edilmiştir. 
Yapılan benzer araştırmalarda analjezik-antipiretik olarak genellikle 
NSAİİ’lerin daha fazla reçete edildiği tesbit edilmektedir. Örneğin, bu ilaçla-
rın ÜSYE geçiren hastalarda yapılan bir araştırmada %58 oranında, yaşlı-
larda yapılan bir araştırmada ise %62 oranında reçete edildiği görülmüş-
tür(1,2). Sunulan bu araştırmanın sonuçları ülkemizde analjezik-antipiretik 
ilaç kullanımının akılcı olmadığını düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MYALJİ REÇETELERİ 

Kaynaklar: 1) Akıcı A, Uğurlu MU, Kalaça S, Akıcı NG, Oktay Ş. Sted 2004; 
13(7):263. 2) Akıcı A, Kalaça S, Uğurlu MU, Çalı Ş, Oktay Ş. Geriatri 2001; 
4(3):100. 
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P-025 
DİYABETİK PERİFERAL NÖROPATİ İLE İCAM-1 E469K VE E-
SELEKTİN S128R POLİMORFİZMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Elif Oğuz1, Suzan Tabur2, Halit Akbaş1, Hakan Korkmaz2, Ayşenur Tolun3, 
Fuat Dilmeç1, Belgin Alaşehirli2 
1- Harran Ü. Tıp F. 
2- Gaziantep Ü. Tıp F. 
3- Başkent Ü. Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Diabetes mellitus seyrinde klinik ve subklinik düzeyde 
ortaya çıkabilen sinir sistemi tutulumu olan diyabetik nöropati, diyabette en 
sık görülen 

mikrovasküler komplikasyondur. Hücre adezyon moleküllerinden intersellü-
ler adezyon molekülü (İCAM)-1 ve E-selektin düzeyleri diyabette yüksel-
mektedir. Bu çalışma ile Türk popülasyonunda diyabetik nöropati ile İCAM-
1 ve E-selektin polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya 138 hasta (46 erkek ve 92 kadın) ve 138 sağlıklı gö-
nüllü (49 erkek ve 89 kadın) dahil edilmiştir. Hastalardan ve sağlıklı gönül-
lülerden kanlar toplandıktan sonra derin dondurucuda saklanarak DNA izo-
lasyonu için bekletilmiştir. İCAM-1 E469K (1462A>G ;rs5498) ve E-selektin 
S128R (561A>C;rs5361) gen polimorfizmlerini belirlemek için polimeraz 
zincir reaksiyonu- restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (PCR-RFLP) tek-
niği uygulanmıştır. 

BULGULAR: Kontrol grubuna kıyasla, diyabetik nöropatili hastalarda hem 
İCAM-1 E469K hem de E selektin S128R polimorfizmlerinin genotip dağılımı 

ve allel frekanslarında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma, diyabetik nöropatili hastalarda İCAM-1 
E469K ve E selektin S128R polimorfizmlerinin araştırıldığı ilk çalışmadır. Bu 
çalışmadan elde edilen veriler, İCAM-1 E469K ve E selektin S128R gen po-
limorfizmlerinin Türk populasyonundaki diyabetik nöropati ile ilişkili olmadı-
ğını göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABETİK NÖROPATİ, E-SELEKTİN, İNTERSEL-
LÜLER ADEZYON MOLEKÜLÜ-1, POLİMORFİZM, TÜRK POPÜLASYONU 
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P-026 
İCAM E469K POLİMORFİZMİ AKROMEGALİDE GÖRÜLEN KARDİYO-
VASKÜLER KOMPLİKASYONLAR İLE İLİŞKİLİDİR 
Elif Oğuz1, Suzan Tabur2, Halit Akbaş3, İrfan Veysel Düzen4, Hamza Kara-
bağ5, Feridun Akkafa3, Mesut Özkaya2, Belgin Alaşehirli6 
1- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Gaziantep Ü. Tıp F. Endokrinoloji Bilim Dalı 
3- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Biyoloji AbD 
4- 25 Aralık Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 
5- Harran Ü. Tıp F. Beyin Cerrahisi AbD 
6- Gaziantep Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Akromegali uzun süredir devam eden (kronik) büyüme 
hormonunun aşırı üretilmesine bağlı olarak vücudun çeşitli bölgelerinde yıl-
lar içinde büyümeye yol açan metabolik hastalıktır. Genetik farlılıkların has-
talığın görülmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Son dönemde yapılan bir 
çalışmada serum ICAM-1 ve E-selektin düzeylerinin akromegalili hastalarda 
yükseldiği gösterilmiştir. Fakat bu hücre adezyon moleküllerine ait polimor-
fizmlerin hastalıkla ilişkisinin araştırıldığı bir çalışma mevcut değildir. Bu 
çalışmayla, Türk popülasyonunda ICAM-1 ve E-selektin gen polimorfizmle-
rinin akromegali ile ve bu hastalıkta görülen kardiyovasküler komplikasyon-
lar ile olası ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya 41 akromegali hastası ve 65 sağlıklı gönüllü dahil 
edilmiştir. Hastalardan ve sağlıklı gönüllülerden kanlar toplandıktan sonra 
derin dondurucuda saklanarak DNA izolasyonu için bekletilmiştir. İCAM-1 
E469K (1462A>G; rs5498) gen polimorfizmini belirlemek için polimeraz 
zincir reaksiyonu- restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (PCR-RFLP) tek-
niği uygulanmıştır. 

BULGULAR: Yapılan analizde akromegali hasta grubunda kontrol grubuna 
kıyasla KK genotipinin yaklaşık olarak iki kat daha fazla görüldüğü belir-
lenmiştir. Fakat genotip dağılımı ve allel frekanslarında kontrol ve hasta 
grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Akromegali grubunda 
kardiyovasküler komplikasyonlar açısından bir değerlendirme yapıldığında 
sistolik kan basıncı (SKB), diastolik kan basıncı (DKB), açlık plazma glukozu 
(APG) ve yüksek dansiteli lipoprotein seviyelerinin (YDL) EE, EK ve KK gre-

notipleri arasında anlamlı olarak farklılık olduğu tespit edilmiştir (p0.05). 

Akromegali hastaları içinde KK genotipli bireylerde EE genotipli bireylere 
gore SKB, DKB ve APG seviyelerinin anlamlı olarak daha yüksek ve YDL se-

viyelerinin anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmüştür (p0.05) (Tablo 

1). 



196 

 

Tablo 1. Akromegali hastalarında kardiyovasküler komplikasyonlar ile 

ICAM E469K genotip dağılımının karşılaştırılması. 

Genotypes  EE  EK  KK 

SKB (mmHg) 127.27±10.57
,a 129.44±7.64 141.81±11.67 

DKB (mmHg) 77.72±6.84 ,a 80.55±4.16 89±7.56 

APG (mg/dl) 102.63±41.55
,a 118.94±35.04 181.72±88.00 

Trigliserit 
(mg/dl) 

126.45±39.40 152.83±49.48 163.54±37.27 

DDL-C 
(mg/dl) 

126.45±30.12 136.83±35.18 132.63±41.44 

YDL-C 
(mg/dl) 

49.18±10.02
 a 42.05±9.40 34.72±6.01 


 ICAM E469K A/G genotiplerinin dağılımı arasındaki farklılık (p0.05) 

a EE ve KK genotpilerinin dağılımı arasındaki farklılık (p0.05) 

Veriler ortalama ± SD olarak sunulmuştur. 
SKB: Sistolik kan basıncı; DKB: diastolik kan basıncı; APG: açlık plazma 
glukozu; DDL: düşük dansiteli lipoprotein; YDL: yüksek dansiteli lipopro-
tein. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma, ICAM-1 E469K polimorfizminin Türk 
popülasyonunda akromegaliye yatkınlıkla ilişkili olmadığını, fakat akrome-
galili hastalarda görülen kardiyovasküler komplikasyonlarla ilişkili olabilece-
ğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKROMEGALİ, İNTERSELLÜLER ADEZYON MOLE-
KÜLÜ, KARDİYOVASKÜLER, POLİMORFİZM, TÜRK POPÜLASYONU 
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P-027 
YENİ TANI ALMIŞ HİPERTANSİYON HASTALARINDA ÇOKLU İLAÇ 
DİRENCİ GENİ MDR1 C1236T GENETİK POLİMORFİZMİNİN LOSAR-
TAN TEDAVİ YANITINA ETKİSİ 
Mustafa Tuğrul Göktaş1, Said Kalkışım2, Funda Pepedil3, Özgür Karaca2, 
Lokman Çevik2, Ersin Gümüş3, Gülay Sain Güven3, Melih Önder Babaoğlu2, 
Atilla Bozkurt2, Ümit Yaşar2 
1- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
2- Hacettepe Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
3- Hacettepe Ü. Tıp F., İç Hastalıkları AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hipertansiyon tedavisinde selektif anjiyotensin reseptör 
blokörü olan losartan sıklıkla kullanılan bir ilaç olup çoklu ilaç direncinden 
sorumlu transportör proteini P-glikoproteinin (MDR1, ABCB1) substratıdır. 
ABCB1 genindeki varyasyonlar substratı olan ilaçların absorbsiyonunu, do-
kulardaki dağılımını ve tedavi yanıtını değiştirebildiği yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı losartan tedavisi alan yeni tanı almış hi-
pertansiyon hastalarında MDR1 C1236T genetik polimorfizmi ile tedavi ya-
nıtı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Önceki çalışmalarımızda ‘MDR1 (C3435T, G2677T/A) genetik po-
limorfizmlerinin ve losartan yanıtlarının incelendiği hipertansiyon hasta 
grubundan (n=71) elde edilen DNA örneklerinde C1236T genetik polimor-
fizmi PCR-RFLP yöntemi ile incelendi. Hastaların ortalama kan basıncı deği-
şimi yüzde (±SD) olarak belirtildi. Tedaviye başlamadan önceki kan basıncı 
değerleri, tedaviye başladıktan 6 hafta sonraki ölçümlerle eşleştirilmiş ör-
nekler için Student’in t testi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen katılımcıların % 33,8’inin (n=24) geno-
tipi CC, % 42,3’ünün (n=30) CT ve % 23,9’unun (n=17) TT olarak bulun-
du. Sistolik veya diastolik kan basıncındaki değişimler genotipler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi (Tablo 1). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada elde edilen MDR1 C1236T genotip 
sıklıkları önceki çalışmalarda yayınlanan frekanslara benzerlik göstermekte-
dir. Losartan tedavisi alan hipertansiyon hastalarında MDR1 C1236T gene-
tik polimorfizmi tedavi yanıtını değiştirmedi. 

Çalışma Hacettepe Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi (No:0801101009) tara-
fından desteklenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOGENETİK, MDR1 GENETİK POLİMOR-
FİZMİ, HİPERTANSİYON, LOSARTAN 



198 

 

Tablo 1: Hipertansiyon hastalarında MDR1 C1236T genotipine göre losartan 

tedavi öncesi ve sonrasında ölçülen kan basınçlarındaki değişim 

MDR1 C1236T Kan basıncı düşüşü (%) 

  Sistolik (Ort±SEM) Diastolik (Ort±SEM) 

CC (n=24) 8,0±1,9 9,4±2,7 

CT (n=30) 13,3±1,7 9,8±1,8 

TT (n=17) 9,3±2,8 3,6±3,5 

p değeri 0,14 0,21 
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P-028 
CYP2C9 AKTİVİTESİ ÜZERİNE KOLŞİSİNİN ETKİSİNİN İNCELEN-
MESİ 
Mustafa Tuğrul Göktaş1, Said Kalkışım2, Özgür Karaca2, Ali Akdoğan3, Melih 
Önder Babaoğlu2, Atilla Bozkurt2, Ümit Yaşar2 
1- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
2- Hacettepe Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 
3- Hacettepe Ü. Tıp F., Romatoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kolşisin, antiinflamatuar özelliği nedeniyle ailevi akdeniz 
ateşi (FMF), gut, sistemik lupus eritematozus (SLE) ve Behçet hastalığı gibi 
pek çok klinik durumda kullanılmaktadır. İlaç metabolizmasından sorumlu 
önemli bir enzim grubu Sitokrom P450 (CYP) ailesidir. Bu enzimlerden 
CYP2C9 klinikte kullanılan oral antikoagülanlar, oral antidiyabetik ilaçlar, 
selektif anjiyotensin II reseptör antagonistleri gibi pek çok ilacı metabolize 
etmektedir. CYP2C9 enzim aktivitesini ölçmek için losartan, belirteç ilaç 
olarak önerilmiştir. İn-vitro yapılmış olan bir çalışmada kolşisinin CYP2C9 
ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir. Ekibimiz tarafından yapılmış ve ya-
yın aşamasında olan makalemizde Behçet hastalarında CYP2C9 aktivitesinin 
önemli oranda azaldığı gösterilmiştir. Bu araştırmamızda CYP2C9 enzim ak-
tivitesinin kolşisin tarafından etkilenip etkilenmediği de araştırılmıştır. Bu 
amaçla kolşisin tedavisi başlanan hastalarda tedavi öncesi ve sonrası 
CYP2C9 enzim aktivitesi değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM: Çalışmaya ilk defa kolşisin tedavisi alacak 9 hasta (3 FMF, 2 
Behçet hastası, 2 artrit, 1 osteoartrit ve 1 aftöz ülser lezyonlu hasta grubu) 
alındı. Hastaların CYP2C9 aktivitesinin değerlendirilmesi amacıyla tedavi 
öncesi ve 2 haftalık tedavi sonrasında ağızdan tek doz 50 mg losartan ve-
rildi. Takiben hastalardan 8 saatlik idrar toplandı. Bu idrar örneğinde losar-
tan ve metaboliti (E-3174) düzeyleri HPLC (yüksek basınçlı sıvı kromatog-
rafisi) ile analiz edildi. CYP2C9 enzim aktivitesinin değerlendirilmesinde id-
rar losartan/E-3174 metabolik oranı kullanıldı. Elde edilen metabolik oran-
lar eşleştirilmiş örnekler için kullanılan student t testi ile karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Kolşisin tedavisi öncesi losartan/E-3174 metabolik oranı (orta-
lama±SEM) 6,9±4,45 (1,25-42,34 arası) iken tedavi sonrası 7,26±4,05 
(0,42-38,5 arası) olarak hesaplandı (p=0,69). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kolşisin tedavisi öncesi ve sonrası elde edilen lo-
sartan/E-3174 oranı benzerlik göstermektedir. Elde edilen sonuçlar CYP2C9 
enzim aktivitesi üzerine kolşisinin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 
olmadığını göstermektedir. Çalışmada elde edilen veriler kolişisinin 
CYP2C19 enzim aktivitesi üzerine etkisinin incelendiği çalışmamızla benzer-
lik göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KOLŞİSİN, CYP2C9, LOSARTAN, E-3174, HPLC 

NOT: Çalışma “Hacettepe Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi” tarafından des-
teklenmiştir 09.D06.101.005. 
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P-029 
TİP 2 DİYABETTE METFORMİN TEDAVİSİNE CEVABIN LİVER X RE-
SEPTÖR GEN EKSPRESYON PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ 
Özlem Erçal1, Fatih Tanrıverdi2, Halit Diri2, Yasin Şimşek2, Duygu Yücel3, 
Yusuf Özkul4, Hatice Karagöz5, Deniz Avcı5, Gökmen Zararsız6, Aydın Eren-
memişoğlu1 
1- Erciyes Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad. 
2- Erciyes Ü. Tıp F. Endokrinoloji Ad. 
3- Erciyes Ü. Tıp F. Tıbbi Biyoloji Ad. 
4- Erciyes Ü. Tıp F. Tıbbi Genetik Ad. 
5- Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü 
6- Erciyes Ü. Tıp F. Tıbbi İstatistik Ad. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tip2 Diyabetes Mellitus(T2DM), bozulmuş insülin sekres-
yonu ve insülin direnciyle karakterize multisistemik bir hastalıktır. İnsülin 
duyarlılaştırıcı ilaç olan metformin, yeni tanı T2DM tedavisinde ensık kulla-
nılan birinci basamak bir ilaçtır. 

Metformin tedavisine yanıtta bireyler arasında önemli farklılıklar bulunmak-
tadır. 

Bu çalışmada, metformin tedavisine yanıtın LiverX-Reseptör-α (LXR-α) ve 
LiverX-Reseptör-β (LXR-β) gen ekspresyonuyla ilişkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Bu çalışma, ADA kriterlerine göre T2DM tanısı konan, metformin 
başlanan 30 gönüllü hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar 2000 mg/gün 
metformin verilerek 6 ay takip edildi. Hastalardan, tedaviden önce ve teda-
vinin 3. ve 6. aylarında kan örnekleri alındı. Örneklerden fikoll-paque yön-
temiyle elde edilen periferik kandaki mononükleer hücrelerden, monosit 
izolasyonu yapıldı. Monositlerden de LXRα ve LXRβgenlerinin m-RNA’ları 
elde edildi. RT-PCR tekniğiyle genlerin ekspresyon düzeyleri analiz edildi. 
Ayrıca kanda HbA1c, Açlık kan şekeri, Total kolesterol, Trigliserid, LDL ve 
HDL düzeylerine bakıldı. 

BULGULAR: Metformin tedavisine cevap veren hastalarda (tedavi sonrası 
HbA1c’deki azalma ≥%1 olanlar), HbA1c, AKŞ, TKOL, TRG, LDL düzeylerin-
de istatistiksel olarak anlamlı bir azalma, HDL’de ise anlamlı bir artış gö-
rülmüştür. 

Tedavinin 3. ayında, tedaviye cevap verenlerde LXRαgen ekspresyonunda 
istatistiksel olarak anlamlı olmasa da bir artış izlenmiştir. Yine bu hastalar-
da, HbA1c’deki değişim ile LXRα gen ekspresyonundaki değişim arasında 
negatif bir korelasyon bulunmuştur (p=0,04). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: LXR’lerin antidiyabetik etkisi deneysel çalışmalar-
da gösterilmiştir(1-4).Bu çalışma, LXR’lerin metforminin etkisiyle ilişkisini 

araştıran ilk çalışmadır. 

Her nekadar LXRαgen ekspresyonundaki artış istatistiksel olarak anlamlı 
olmasa da, tedavinin 3.ayında tedaviye cevap verenlerde LXRα gen eksp-
resyonunda belirgin bir artış izlenmiştir. 
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Fakat metformin tedavisine cevap verenlerde, tedavinin ilk 3 ayında 

HbA1c’deki değişimle LXRα gen ekspresyonundaki değişim arasında negatif 
yönde bir korelasyon bulunmuştur. Bu durum metforminin kanşekerini dü-
şürücü etkisinin LXRαgeni ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 

Bu sonuçlar da LXRα geninin metforminin etkisinde önemli olduğunu des-
tekler niteliktedir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular, LXRα geninin metforminin kanşekeri dü-
şürücü etkisine ve lipid profili üzerindeki olumlu etkisine aracılık edebilece-
ğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: TİP 2 DİABETES MELLİTUS, METFORMİN, LXRα, 
LXRβ 
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P-030 
İLAÇLARA BAĞLI DİŞETİ HİPERTROFİSİNE İLAÇ TAŞIYICI PROTEİ-
Nİ MDR1 GENETİK POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ 
Erkan Şüküroğlu1, Ahmet Müderrisoğlu2, Mustafa Tuğrul Göktaş2, Özgür Ka-
raca2, Lokman Çevik2, Ümit Yaşar2, Melih Önder Babaoğlu2, Feriha Çağla-
yan3, Atilla Bozkurt2 
1- Karadeniz Teknik Ü., Diş Hekimliği F., Periodontoloji Ad, Trabzon 
2- Hacettepe Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji Ad, Ankara 
3- Hacettepe Ü., Diş Hekimliği F., Periodontoloji Ad, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: İmmünosüpresan ilaçlar, antiepileptik ilaçlar ve kalsiyum 
kanal blokörleri periodontal dokuya etki ederek dişeti hipertrofisine neden 
olabilir. Genetik polimorfizmlerin ilaca bağlı oluşan dişeti hipertrofisi üzerine 
etkisi olabilir. MDR1 ilaç taşıyıcısı bir dışa-atım (efluks) proteinidir. İmmü-
nosüpresan ilaçlar, antiepileptik ilaçlar ve kalsiyum kanal blokörleri MDR1 
ilaç taşıyıcısının bazı substratlarıdır. MDR1 genetik polimorfizmlerinin MDR1 
ilaç taşıyıcısı ekspresyonunu ve aktivitesini değiştirdiği bilinmektedir. Bu 
çalışmada MDR1 genetik polimorfizmlerinin (C3435T, G2677T/A, ve 
C1236T) siklosporin, fenitoin, nifedipin ve diltiazem kullanımına bağlı dişeti 
hipertrofisi üzerine etkisi araştırıldı. 

YÖNTEM: Çalışmaya, ilaç kullanımına bağlı dişetinde hipertrofi olan 39 bi-
rey ve ilaç kullanımı sırasında dişetinde hipertrofi olmayan 67 birey (kontrol 
grubu) katıldı. Çalışmaya katılan bireylerin genotiplemesi PCR-RFLP yönte-
mi kullanılarak yapıldı. Sonuçlar ki-kare testi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: 

 

Fenitoin kullanan bireylerde MDR1 C1236T genotiplerinin dağılımı 
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Fenitoin kullanan bireylerde MDR1 C1236T genotip dağılımında dişetinde 

hipertrofi olan bireyler ile dişetinde hipertrofi olmayan bireyler arasında an-
lamlı bir fark saptandı (p= 0,0087). Fenitoin kullanan bireylerde diğer 
MDR1 genetik polimorfizmleri ile dişeti hipertrofisi gelişmesi arasında an-
lamlı bir ilişki saptanmadı. Siklosporin, nifedipin, diltiazem kullanan birey-
lerde dişeti hipertrofisi gelişmesi ile MDR1 genetik polimorfizmleri arasında 
anlamlı bir ilişki saptanmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Fenitoin kullanan bireylerde MDR1 C1236T poli-
morfizmi için T alelinin varlığı yani; bireyin genotipinin CT veya TT olması 
dişeti hipertrofisine karşı koruyucu etki yapabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOGENETİK, GENETİK POLİMORFİZM, 
MDR1, FENİTOİN, DİŞETİ HİPERTROFİSİ 

NOT: Bu çalışma “Hacettepe Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi” tarafından 
desteklenmiştir (014 D03 201 002). 
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P-031 
COMT VAL158MET POLİMORFİZMİNİN OBEZ ERİŞKİNLERDEKİ 
ÖNEMİ 
Orçun Avşar1, Ayşegül Kuşkucu1, Seda Sancak2, Ece Genç1 
1- Yeditepe Ü. 
2- Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Obezite, dünya genelinde gittikçe yaygınlaşan ve birçok 
hastalığın da ortaya çıkmasına sebep olan bir sağlık sorunudur. Multifak-
töriyel bir hastalık olması nedeniyle tedavisi oldukça zordur. Küçük mole-
küllü bir nörotransmitter olan dopamin besin alımı, aşırı yemek yeme ve 
haz veren maddelere bağımlılık gelişimi için önemlidir ve düzenleyici etkiye 
sahiptir. Bilinen genetik, metabolik ve çevresel faktörlerin yanı sıra, beyin-
deki dopamin mekanizmasındaki bozuklukların da kilo alımı ve sonrasında 
obeziteye sebep olduğu düşünülmektedir. Katekolamin-O-metiltransferaz 
(COMT) enzimi dopaminin yıkımında görev alan bir enzimdir. 221 aminoa-
sid içeren çözünür COMT ve 271 aminoasid içeren membrana-bağlı COMT 
olmak üzere iki izoformu bulunmaktadır. COMT geni 22. kromozom üzerin-
de lokalize olmuştur ve en sık rastlanan polimorfizm ise Val158Met tek nuk-
leotid değişimidir. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi En-
dokrinoloji Bölümü’nden toplanan 30 hasta ve 10 sağlıklı birey ile yapılan 
bu çalışmada, COMT Val158Met değişiminin obezite gelişimi üzerindeki et-
kisi araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Kontrol grubu, vücut kütle indeksi (VKI) 18.50 ve 24.99 arasın-
da olan bireyler arasından seçilirken, hasta grubu ise VKI’i >25 olan birey-
ler arsından seçilmiştir. Gönüllülerden toplanan periferik kandan DTAB-
CTAB yöntemine göre DNA ekstraksiyonu yapılmıştır. COMT Val158Met de-
ğişimi PCR’ı takiben RFLP yöntemi ile saptanmıştır. COMT genine ait PCR 
ürünleri NlaIII restriksiyon enzimi ile kesildikten sonra % 5 ‘lik agaroz jel 
elektroforezinde analiz edilmiştir. 

BULGULAR: Kesimden sonra COMT 158 Val alleli için 136 ve 81 bç’lik 
fragmentler meydana gelirken, COMT 158Met alleli için 96, 40 ve 81 bç’lik 
fragmentler saptanmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada obezite ile COMT Val158Met poli-
morfizmi arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Örnek sayısının sınırlı 
olmasından dolayı sayıyı artırarak çalışmanın devamına karar verilmiştir. 
Ayrıca dopamin metabolizması ile ilişkili diğer parametrelerin çalışmaya da-
hil edilmesine karar verilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, DOPAMİN, COMT, SNP 

NOT: Bu çalışma günümüzde giderek önem kazanan obezite sorununa 
farklı bir bakış açısı getirmektedir. 
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P-033 
HEPATOKARSİNOMA HÜCRE KÜLTÜRÜNDE P-GLİKOPROTEİNİN 
SİRKADİYAN KONTROLÜ 
Narin Öztürk1, Sandrıne Dulong2, Veronique Roche2, Xiao-Mei Li2, Alper Ok-
yar1, Francis Levı3 
1- İstanbul Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Beyazıt-İstanbul-Türkiye 
2- Inserm Umrs 776, Biyolojik Ritimler Ve Kanser Enstitüsü, Kampüs Cnrs, 
Vıllejuıf-Cedex-Fransa 
3- Warwick Tıp F., Kanser Kronoterapi Birimi, Warwıck-United Kıngdom 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaçların farmakokinetiğinde önemli rol oynayan bir ef-
luks taşıyıcısı olan P-glikoprotein (P-gp), birçok tümörde de eksprese ol-
makta ve antikanser ilaçların bu hücrelerdeki birikimlerini azaltmaktadır. 
Tümördeki akümülasyonun azalması, ilacın etkinliğini düşürmekte ve teda-
vide başarısızlığa yol açabilmektedir. Çalışmamızda, P-gp genlerinin 
(abcb1a ve abcb1b), fare hepatokarsinoma hücrelerindeki (Per2::LUC He-
pa1-6) ekspresyonlarının sirkadiyan saat tarafından kontrol edilip edilmedi-
ği araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Hepa1-6 hücreleri, bir saat geni olan Period (Per2) promotörü-
nün kontrolü altında, lusiferaz bildirici geninin kararlı girişimi ile modifiye 
edilerek, Per2::LUC Hepa1-6 hücreleri elde edilmiştir. %70 konfluent hüc-
relerin, 2 saat boyunca 100 nM deksametazon ile senkronizasyonu sağlan-
mış, senkronizasyon başlangıcı, sirkadiyan zaman 0 olarak kabul edilmiştir. 
Ortama, lusiferin eklenerek, Per2 transkripsiyonunu yansıtan biyolümine-
sans profilleri LumiCycle32 sistemi ile 63 saat boyunca gerçek zamanlı ola-
rak dakikada bir kayıt edilmiştir. Senkronize edilmiş Per2::LUC Hepa1-6 
hücrelerinden her 3 saatte bir 63 saat boyunca örnek alınmış, P-gp izo-
formları abcb1a ve abcb1b mRNA ekspresyonlarına qRT-PCR (kantitatif re-
vers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu) ile bakılmıştır. Veriler, ANO-
VA ve Cosinor yöntemleri ile analiz edilmiştir. 

BULGULAR: Per2::LUC Hepa1-6 hücrelerinde Per2 gen ekspresyonunu 
yansıtan gerçek zamanlı biyolüminesans profilleri, 25 saatlik bir periyotla 
sirkadiyan ritim göstermiş, akrofaz değeri 20:40 olarak tespit edilmiştir 
(Cosinor, p<0,0001). abcb1a ve abcb1b gen ekspresyonlarındaki zamana 
bağlı farklılıklar, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (ANOVA, p<0,01), 25 
saatlik bir periyot ile sirkadiyan ritim gösterdikleri ortaya konulmuştur (Co-
sinor, sırasıyla p=0,03 ve p=0,04). Hem abca1a hem de abcb1b akrofaz 
değerleri, 17:10 civarında bulunmuştur, yani P-gp genleri,Per2 gen eksp-
resyonundan yaklaşık 3 saat önce pik yapmıştır. Abcb1b geninin sirkadiyan 
amplitüdü, abcb1a’ya göre 2,7 kat yüksek bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: P-gp’nin tümördeki ekspresyonunda meydana ge-

len sirkadiyan değişikliklerin bilinmesi, tümörlerin kemoterapötik ajanlara 
karşı duyarlılık farklılıklarını açıklamaya yardımcı olabilir. Böylece, P-gp’nin 
normal dokular ve tümör hücrelerindeki ritmik ekspresyon paternine göre, 
bu efluks taşıyıcısı ile taşınan antikanser ilaçlarla bir kronoterapi uygulana-
rak tedavi etkinliği arttırılırken toksisiteyi de en aza indirmek mümkün ola-
bilir. 
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ANAHTAR KELİMELER: HEPATOKARSİNOMA, P-GLİKOPROTEİN, SİRKA-

DİYAN RİTİM, ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ, KANSER KRONOTEDAVİSİ 

NOT: Narin Öztürk, 10 Mart 2013 – 14 Mart 2014 tarihleri arasında, 1 yıl 
boyunca TÜBİTAK BİDEB 2214A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu ile 
desteklenerek Villejuif, Fransa’da INSERM U776, Biyolojik Ritimler ve Kan-
ser Enstitüsü’nde deneysel çalışmaları gerçekleştirmiştir. 
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Farmakoepidemiyoloji  

08.09.2015; P-034/P-048 
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P-034 
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE BAŞVURAN İLAÇ ZEHİRLENMELE-
RİNİN 1 YILLIK ANALİZİ 
Çiğdem Toprak1, Başar Sırmagül1, Semra Yiğitaslan1, Engin Özakın2, Hülya 
Yılmaz3 
1- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıbbi Farmakolji Ad. 
2- Eskişehir Osmangazi Ü. Acil Tıp Ad. 
3- Eskişehir Osmangazi Ü. Bioistatistik Ad. 
GİRİŞ VE AMAÇ: Zehirlenmeler gerek pediatrik gerekse erişkin acil servis 
başvuruları arasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde değişen yaşam 
koşulları, sosyoekonomik farklılıklar ve sosyal davranışlar nedeniyle başvu-
ru sayıları her geçen gün artmaktadır. Çalışmamızda Eskişehir Osmangazi 
Ü. Acil Tıp AbD’na başvuran zehirlenme tanılı olguların, demografik ve etio-
lojik sınıflandırılması yapılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: 01.01.2014-21.12.2014 tarihleri arasında ESOGÜ Tıp F. Hasta-
nesi Acil Servisi’ne (pediatrik+erişkin) başvuran hasta dosyaları geriye dö-
nük olarak tarandı. Olguların cinsiyetleri, yaşları ve aldıkları ilaçlar formlara 
kaydedildi. 
BULGULAR: 499 zehirlenme tanılı hastanın etiyolojik sınıflandırması yapıl-
mış ve ilaca bağlı zehirlenmelerin %42.08 oranında belirgin üstünlüğü tes-
pit edilmiş, bunu %20.04 oranında doğalgaz-soba, %10.82 oranında man-
tar, %9.41 oranında bağımlılık yapıcı madde, %6.01 oranında kostik mad-
de, % 4.00 oranında tiner-uçucu madde ve %7.64 diğer zehirlenmelerin 
(besin, duman, civa gibi) izlediği tespit edilmiştir. 
İlaç alımı nedeni ile çalışmaya dahil edilen 210 zehirlenme olgusunun 
%66.7 si (n=140) kadın, %33.3 ü (n=70) erkekti. Kadın yaş ortalaması 
23.89±14.36, erkek yaş ortalaması 24.70±16.40dır. 
Olguların % 49.5 (n=104) inde çoklu ilaç kullanımı, %12.9 (n=27) unda 
antidepresan kullanımı, %9.5 (n=20) unda uyuşturucu kullanımı, %8.1 
(n=17) inde analjezik kullanımı, %3.8 (n=8) inde antiepileptik kullanımı, 
%3.3 (n=7) ünde antihipertansif kullanımı, %2.4 (n=5) ünde hormon kul-
lanımı, %2.4 (n=5) ünde antipsikotik kullanımı ve %8.1 (n=17) inde diğer 
ilaçlar (myorelaksan, antibiyotik, antihistaminik gibi) ile meydana geldiği 
tespit edildi. 
Çoklu ilaç kullanımında olguların %63.46 (n=66) sında bilinmeyen ilaç kul-
lanımı, %4.80 (n=5) inde analjezik ve antidepresan birlikte kullanımı, 
%3.84 (n=4) ünde antidepresan ve antipsikotik kullanımı,%3.84 (n=4) ün-
de antidepresan ve uyuşturucu kullanımı, %3.84 (n=4) ünde myorelaksan 
ve analjezik birlikte kullanımı ve %20.22 (n=21) sinde diğer ilaçların bera-
ber kullanımı ile zehirlenmelerin olduğu tespit edildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Zehirlenme etkenleri açısından ilaç kullanımının ilk 
sıralarda yer alması nedeniyle etkene yönelik farmakolojik tarama ve nice-
liksel değerlendirmenin, hastalarda tanı koymak ve kliniğini takip etmede 
önemli bir faktör oluşturacağı kanaatindeyiz. 
ANAHTAR KELİMELER: İLAÇ ZEHİRLENMELERİ 2014, BİLİNMEYEN İLAÇ, 
TİDİ 
NOT: Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi, zehirlenme olgularında tedaviye baş-
lanması ve hastanın izleminde çok önemli bir basamaktır. 
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P-035 
TÜRKİYE’DE 2013 YILINDA AİLE HEKİMLERİNCE YAZILAN AKUT 
OTİT TANILI REÇETELERİN ANTİBİYOTİK İÇERİKLERİNİN İNCE-
LENMESİ 
Fatma İşli1, Ali Alkan1, Elif Sarıgöl1, Umut Gürpınar1, Özkan Ünal1 
1- Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hekimlerin yazdıkları reçetelerin içeriklerinin değerlendi-
rilmesi, antibiyotik kullanımı konusunda durum tespiti yapılmasına ve akılcı 
olmayan kullanım sorunlarını gidermeye yönelik gerekli düzenlemelerin ve 
girişimlerin ortaya konulmasına katkı sağlayabilir. Araştırmada tüm Türki-
ye’de 2013 yılında aile hekimlerince yazılan tek akut otit tanılı reçetelerin 
antibiyotik içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin 2013 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, tek “akut otit” tanılı reçete sayısı bulunmuştur. Tek “akut 
otit” tanılı reçetelerdeki antibiyotiklerin; kalem/kutu/maliyet parametrele-
rinde sayı/TL ve yüzde dağılımları tespit edilmiştir. Ayrıca bu reçeteler en-
jektabl antibiyotik bulunması açısından da değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: 116.063.545 reçetenin, 363.510’u sadece akut otit tanısı ko-
nularak oluşturulmuştur. Bunların %93,16’sına (338.643 reçete) ise antibi-
yotik yazıldığı görülmüştür. %2,9’u olan 10.557reçeteye ise enjektabl anti-
biyotik yazıldığı tespit edilmiştir. Toplam kalemin %36,87’sinde antibiyotik, 
%1,14’ünde ise enjektabl antibiyotik bulunmaktadır. Akut otit tanılı reçe-
lerdeki toplam maliyetin %76,95’ini antibiyotikler oluşturmakta iken, enjek-
tabl antibiyotiklerin toplam maliyetteki oranı %3,63’dür. 994.985 olan ge-
nel kutu sayısının %40,16’sı antibiyotik,%6,2’si enjektabl antibiyotiklerden 
oluşmaktadır. Reçetelenme sıklıklarına göre antibiyotiklerin dağılımı ele 
alındığında, ilk sıralarda amoksisilin ve enzim inhibitörü (%38,97), sefurok-
sim (%13,94) ve sefdinir (%13,3) bulunmaktadır. Reçetelenme sıklıklarına 
göre antibiyotiklerin maliyet dağılımı incelendiğinde de ilk sıraları sefdinir 
(%30,28), amoksisilin ve enzim inhibitörü (%22,65) ve sefuroksim 
(%20,22), oluşturmaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Ülke genelinde, dönemsel farklılıklardan ve çoklu 
tanı karışıklığından arındırılmış bir şekilde akut otit tanılı reçetelerde akılcı 
ilaç kullanımı açısından dikkate alınan bir gösterge olan reçetelerin ne ka-
darının antibiyotik içerdiği ve antibiyotik içeriklerinin ne olduğu bu araştır-
ma ile belirlenmiştir. Türkiye genelinde akut otit tanılı reçetelerin 
%93,16’sına antibiyotik yazıldığı ve bu değerin oldukça yüksek olduğu gö-

rülmüştür. Reçetelerin kalem ve kutu parametrelerinde yüksek oranda an-
tibiyotik içerdikleri ve bunun da maliyete yansıdığı göze çarpmaktadır. Ça-
lışmanın, bu alanda yapılması planlanan diğer çalışmalara ve düzeltme faa-
liyetlerinde yol gösterici olması beklenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: REÇETE BİLGİ SİSTEMİ, AKUT OTİT, TANI, AİLE 
HEKİMLİĞİ, REÇETE 
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P-036 
AİLE HEKİMLERİNİN 2013 YILINA AİT REÇETELERİNİN PARENTE-
RAL İLAÇLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ 
Fatma İşli1, Ali Alkan1, Yasin Kındap1, Elif Petek Türktaş1, Özkan Ünal1 
1- Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parenteral ilaçlar, ilacın etkisinin çabuk başlaması, doz 
kaybının daha az olması, tedavi sürecini kısaltması gibi olumlu nedenlerle 
tercih edilmektedir. Çeşitli avantajlarının yanı sıra ağrı ve enfeksiyona ne-
den olma gibi dezavantajları da bulunmakta ve gelişebilecek bu komplikas-
yonların sonuçları diğer uygulama yollarına göre daha ciddi olmaktadır. Ge-
reksiz yere parenteral ilaçların önerilmesi, akılcı olmayan ilaç kullanımı ör-
neklerindendir. Bu araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin parenteral 
ilaçları reçeteleme davranışlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin 2013 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: 2013 yılı içerisinde, AHBS aracılığıyla veri tabanına girilen 
230.830.573 toplam işlemin %50,28’ine (116.063.545) reçete oluşturuldu-
ğu görülmüş, bu reçetelerin %6,97’sinde (8.084.616) parenteral ilaç yazıl-
dığı tespit edilmiştir. Reçeteleme sıklıklarına göre ilaçların dağılımı incelen-
diğinde, ilk sıralarda diklofenak, tiyokolşisit ve seftriaksonun olduğu tespit 
edilmiş, bunları influenza aşısı, siyanokobalamin ve sefazolinin izlediği sap-
tanmıştır. Reçetelerde parenteral ilaç bulunma durumuna göre iller karşı-
laştırıldığında ise ilk üç sırada Şırnak (%13,03), Hatay (%12,11) ve Mardin 
(%11,62)’in olduğu görülmüştür. Reçetelerdeki toplam parenteral ilaç mali-
yetinin 799.593.034 TL olduğu ve bunun reçetelerdeki tüm ilaç maliyetinin 
%7,95’ini oluşturduğu saptanmıştır. Reçete edilen parenteral ilaçların mali-
yetlerine göre sıralamasında ise insülin preparatlarının ilk beş sırayı aldığı, 
bunun toplam parenteral ilaç maliyetinin %60,86’sını oluşturduğu tespit 
edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: İnsülin preparatlarının toplam parenteral ilaç ma-
liyetinin yarısından daha fazlasını oluşturması durumun farmakoekonomi 
yönünden araştırılması gerektiğini düşündürmüştür. Ülkemizde parenteral 
ilaç reçeteleme davranışı, tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde incelenmiş ve 
bunun illere göre farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur. Parenteral ilaçların 

kullanımı hakkında önemli bulgular elde edilen bu araştırmanın, konuya yö-
nelik girişimlerde yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PARENTERAL İLAÇ, AİLE HEKİMLİĞİ, REÇETE, 
REÇETE BİLGİ SİSTEMİ, AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
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P-037 
TÜRKİYE’DE 2013 YILINDA AİLE HEKİMLERİNCE YAZILAN AKUT 
SİNÜZİT TANILI REÇETELERİN ANTİBİYOTİK İÇERİKLERİNİN İN-
CELENMESİ 
Fatma İşli1, Ali Alkan1, Betül Topal1, Esma Kadı1, Özkan Ünal1 
1- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

GİRİŞ VE AMAÇ: Antibiyotikler en çok kullanılan ilaçlar arasında yer al-
makta ve hem kullanılmaları hem de yanlış kullanımlarından doğan sağlık 
sorunları son yıllarda giderek artış kaydetmektedir. Reçetelerin içeriklerinin 
değerlendirilmesi, antibiyotik kullanımı konusunda durum tespiti ve akılcı 

olmayan kullanım sorunlarını gidermeye yönelik gerekli düzenlemelerin ya-
pılmasında katkı sağlayabilir. Araştırmada tüm Türkiye’de 2013 yılında aile 
hekimlerince yazılan tek akut sinüzit tanılı reçetelerin antibiyotik içerikleri-
nin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin 2013 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, tek “akut sinüzit” tanılı reçete sayısı bulunmuştur. Tek “akut 
sinüzit” tanılı reçetelerdeki antibiyotiklerin; kalem/kutu/maliyet parametre-
lerinde sayı/TL ve yüzde dağılımları tespit edilmiştir. Ayrıca bu reçeteler 
enjektabl antibiyotik bulunması açısından da değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: 2013 yılı içerisinde oluşturulan 116.063.545 reçetenin, 

1.108.743’üne sadece akut sinüzit tanısı konulmuştur. Bunların 
%91,09’una antibiyotik yazıldığı görülmüştür. %2.93’ü olan 
32.482reçeteye ise enjektabl antibiyotik yazıldığı tespit edilmiştir. Bu reçe-
telerdeki toplam kalemin %31,59’unda antibiyotik, %1,01’inde ise enjek-
tabl antibiyotik bulunmaktadır. Akut sinüzit tanılı reçelerdeki toplam mali-
yetin %66,74’ünü antibiyotikler oluşturmakta iken, enjektabl antibiyotikle-
rin toplam maliyetteki oranı %3,64’dür. Genel kutu sayısının %35,63’ü an-
tibiyotik,%6,89’u enjektabl antibiyotiklerden oluşmaktadır. Kutu bazında 
sıklıkla reçetelenen antibiyotiklerin dağılımı ele alındığında, ilk sıralarda 
amoksisilin ve enzim inhibitörü (%26,05), sefuroksim (%17,66) ve sefdinir 
(%11,58) bulunmaktadır. Reçetelenme sıklıklarına göre antibiyotiklerin ma-
liyet dağılımı incelendiğinde de ilk sırayı %30 ile sefdinirin aldığı ve bunu 
sefuroksim (%20,44) ve amoksisilin ve enzim inhibitörünün (%15,45) takip 
ettiği görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Reçetelerin ne kadarının antibiyotik içerdiği, akılcı 

ilaç kullanımı ilkeleri açısından dikkate alınan bir göstergedir. Türkiye gene-
linde akut sinüzit tanılı reçetelerin %91,09’una antibiyotik yazıldığı ve bu 
değerin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca hekimlerin geniş spekt-
rumlu antibiyotikleri tercih etmeleri, akılcı olmayan ilaç kullanımı bakımın-
dan dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak kaydedilmiştir. Hekimlerin an-
tibiyotik reçete etme alışkanlıklarının sorgulanmasına duyulan ihtiyaç bu 
araştırma ile bir kez daha ortaya konulmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: REÇETE BİLGİ SİSTEMİ, AİLE HEKİMLİĞİ, AKUT 

SİNÜZİT, TANI, REÇETE 
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P-038 
TÜRKİYE’DE AİLE HEKİMLERİNCE 2013 YILINDA YAZILAN AKUT 
TONSİLİT TANILI REÇETELERİN ANTİBİYOTİK İÇERİKLERİNİN İN-
CELENMESİ 
Fatma İşli1, Ali Alkan1, Hakkı Gürsöz1, Bahar Melik1, Ela Acar1, Özkan Ünal1 
1- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hekimler, enfeksiyon hastalıklarında antibiyotik reçete-
leme konusunda çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların tespiti ve gi-
derilmesi için endikasyona özgü antibiyotik kullanımı konusunda araştırma-
lara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada çoklu tanı karışıklığından arındı-

rılmış halde, tek “akut tonsilit” tanılı reçetelere hekimlerin yazmış oldukları 
antibiyotiklerin içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin 2013 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, tek “akut tonsilit” tanılı reçete sayısı bulunmuştur. Tek “akut 
tonsillit” tanılı reçetelerdeki antibiyotiklerin; kalem/kutu/maliyet paramet-
relerinde sayı/TL ve yüzde dağılımları tespit edilmiştir. Ayrıca bu reçeteler 
enjektabl antibiyotik bulunması açısından da değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: 2013 yılı içerisinde oluşturulan 116.063.545 reçetenin, 

13.018.838’i sadece akut tonsilit tanısı konularak oluşturulmuştur. Bunların 
%79,59’una antibiyotik yazılmıştır. %4,51’i olan586.757 reçeteye ise en-
jektabl antibiyotik yazıldığı tespit edilmiştir. Bu reçetelerdeki toplam kale-
min %30,99’unda antibiyotik, %1,75’inde ise enjektabl antibiyotik bulun-
maktadır. Akut tonsilit tanılı reçelerdeki toplam maliyetin %64,7’sini antibi-
yotikler oluşturmakta iken, enjektabl antibiyotiklerin toplam maliyetteki 
oranı %5,44’dür. 37.492.071 olan genel kutu sayısının%36,37’si antibiyo-
tik, %9,52’si enjektabl antibiyotiklerden oluşmaktadır. Reçetelenme sıklık-
larına göre antibiyotiklerin dağılımı ele alındığında, ilk sıralarda amoksisilin 
ve enzim inhibitörü (%45,74), sefdinir (%8,43) ve sefuroksim (%8,25) bu-
lunmaktadır. Reçetelenme sıklıklarına göre antibiyotiklerin maliyet dağılımı 
incelendiğinde de %29,97; %22,39 ve %14,88 oranları ile bu sıra korun-
maktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hekimlerin yazdıkları reçetelerin içeriklerinin de-

ğerlendirilmesi, antibiyotik kullanımı konusunda durum tespiti yapılmasına, 
akılcı olmayan kullanım sorunlarını gidermeye yönelik gerekli düzenlemele-
rin ve etkili girişimlerin ortaya konmasına katkı sağlayabilmektedir. Türki-
ye’nin tüm ilerindeki aile hekimlerinin antibiyotik reçetelemesini inceleyen 
bu araştırma, kapsamı ve dönemsel farklılıkların ekarte edilmesi ile tüm ül-
keye ait verilerin ortaya koyması bakımından önemlidir. Öte yandan, araş-
tırmada antibiyotik kullanımının toplumda sık görülen “akut tonsilit” tanılı 
reçeteler üzerinden değerlendirilmesi, çoklu tanıların neden olabileceği olası 
karışıklıkları en aza indirgenmesi bakımından da son derece önem taşımak-
tadır. 

ANAHTAR KELİMELER: REÇETE BİLGİ SİSTEMİ, AİLE HEKİMLİĞİ, AKUT 

TONSİLİT, TANI, REÇETE 
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P-039 
AİLE HEKİMİ VE UZMAN HEKİMLERİN REÇETEYE YAZMALARI İÇİN 
HASTALAR TARAFINDAN TALEP EDİLEN İLAÇ GRUPLARININ İNCE-
LENMESİ 
Ahmet Akıcı1, Salih Mollahaliloğlu2, Şenay Özgülcü3, M. Murat Kılboz1, Ali 
Alkan4 
1- Marmara Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F., Halk Sağlığı AbD 
3- T.C. Sağlık Bakanlığı, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı 
4- T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hastaların çeşitli nedenlerle hekimlerinden ilaç yazdırma 

talebinde bulunması, iyi yönetilmediği takdirde akılcı olmayan ilaç kullanımı 
sorununa yol açabilir. Hastaların bu tutumu hekimler tarafından sıkça dile 
getirilmekle birlikte konunun bilimsel çalışmalarla etraflı şekilde aydınlatıl-
masına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada, farklı sağlık kuruluşlarındaki aile 
hekimi (AH) ve uzman hekimlerin (UH) deneyimleri üzerinden hastaların 
ilaç yazdırma alışkanlığının araştırılması amaçlandı. 

YÖNTEM: Türkiye’nin 12 ilindeki (Amasya, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, 
Çankırı, Denizli, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Gümüşhane) aile 
sağlığı merkezlerinde ve devlet hastanelerinde görev yapan AH (n=1062) 
ve UH’lere (n=562) yüz yüze görüşme tekniğiyle anket uygulandı. Hekimle-
rin akılcı ilaç kullanımı (AİK) konusundaki bilgi ve tutumlarını ayrıntılı bir 
anket yoluyla inceleyen kapsamlı bir araştırmanın bazı bölümleri bu çalış-
mada sunuldu. Buna göre, hastaların hekimden ilaç yazdırma alışkanlığı 
ankette AH ve UH’lerin deneyimleri doğrultusunda ele alındı. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan AH’lerin %72,9’u, UH’lerin %56,4’ü hastalar 
tarafından talep edilen ilaçları “bazen ya da herzaman” reçete ettiğini be-
lirtti. AH’lerin %27,1’i, UH’lerin %43,6’sı ise hastalar tarafından talep edilen 
ilaçları reçete etmediğini belirtti. Hekimlerin beyanlarına göre hastaların 
kendilerine sıklıkla “analjezik/antiromatizmal ilaçları” (sırasıyla %98,4 ve 
%89,3), “soğuk algınlığı ilaçlarını” (sırasıyla %95,6 ve %74,6), “antibiyo-
tikleri” (sırasıyla %79,2 ve %72,3) yazdırmak için başvurduğunu beyan et-
ti. Hastaların talep ettikleri ilaçlar, kullanılan endikasyonların akut/kronik 
olma durumlarına göre incelendiğinde, AH’ler “akut hastalıklarda” (%87,4) 
ve “kronik hastalıklarda” (%45,2) kullanılan ilaçları hastalarının “sıklıkla” 
talep ettiklerini belirtti. Bu yüzdelerin UH’lerde ise sırasıyla %73,5 ve 
%42,0 olduğu saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hekimlerin beyanları, hastaların azımsanmayacak 

oranda ilaç yazdırma eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır. Sıklık sıra-
laması göz önünde tutulduğunda bilhassa antibiyotikler ya da “akut hasta-
lıkların tedavisinde kullanılanlar” gibi nitelikteki ilaçların hasta taleplerinde 
ön sıralarda yer alması oldukça düşündürücüdür. Üstelik bu tespitlerin AH 
ve UH’lerin her ikisinin beyanlarına da yansımış olması çok daha kritiktir. 
Reçetesiz ilaç kullanımının engellenmesi çabaları başta olmak üzere hasta 
ve hekim odaklı AİK’i yaygınlaştırma faaliyetlerinde çalışmadan elde edilen 
bilgilerin yol gösterici olması beklenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AİLE HEKİMİ, UZMAN HEKİM, AKILCI İLAÇ KUL-

LANIMI, İLAÇ TALEP, REÇETESİZ İLAÇ KULLANIMI 
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P-040 
“AKILCI İLAÇ KULLANIMI BİLİNCİNİ TEŞVİK ETMEYE” YÖNELİK 
YÜRÜTÜLEN BİR ETKİNLİĞİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLME-
Sİ 
Arzu Kıroğlu1, Kemal Eryar1, Ülkü Sur Ünal2, Ahmet Akıcı2 
1- Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma Ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 
2- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
GİRİŞ VE AMAÇ: Kullanılmayan ilaçların evde bulundurulması, ilaç israfı 
sorununun somut göstergelerinden birisidir. Bu sorun çeşitli bilinçlendirme 
faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Çalışmada özel bir iletişim şirketinde 
“çalışanların ilaç israfının önlenmesi ve akılcı ilaç kullanımı (AİK) bilincinin 
geliştirilmesi kapsamında” yürütülen etkinliklerin değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır. 
YÖNTEM: Proje, Turkcell Global Bilgi özel iletişim şirketi tarafından 2013’te 
kurum çalışanlarına yönelik hayata geçirildi. 20 Haziran 2015’e kadar sür-
dürülen proje, toplam 9 ilde gerçekleştirildi. AİK bilincini geliştirmeyi teşvik 
etmeye yönelik kurum çalışanlarına eğitim verildi, anket uygulandı, evdeki 
kullanılmayan ilaçlar toplandı, bunlardan işe yarar bulunanlar hayvan barı-
naklarının kullanımına sunuldu, kalan ilaçların imhası sağlandı, proje süreci 
katılımcılar ve kamuoyuyla paylaşıldı. Projenin çıktıları, tüm etkinliklerin 
genel değerlendirmeleri; katılımcıların anket yanıtları; evdeki kullanılmayan 
ilaçların dağılımları olmak üzere 3 ayrı başlıkta ele alındı. İlk bölümünün 
verilerine bu sunumda yer verildi. Özetle 2 yıldan beri sürdürülen projede 
yürütülen etkinliklerin genel değerlendirmeleri üzerinde duruldu. 
BULGULAR: Kurumun sağlık temsilcilerine 2013’te İstanbul’da AİK konu-
sunda eğitim verildi. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Erzurum’daki kurum çalı-
şanlarına anket uygulandı. Kullanılmayan ilaçların toplanması amacıyla ha-
zırlanan AİK broşürleri/etiketleri/afişleri/posterleri bu 4 il ve ilave olarak 
Ankara, Artvin (2015’te yerine Karaman eklendi), Van, Şanlıurfa, Edirne’de 
dağıtıldı. Şirket içi internet sayfası, seminerler, İş Sağlığı ve Güvenliği Biri-
mi eğitimleri kanalıyla da kurum çalışanları proje hakkında bilgilendirildi. 
Proje kapsamında kurumun sağlık biriminde toplam 9607 kutu ilaç toplandı. 
Bu ilaçlardan uygun koşullarda saklandığı varsayılan ve son kullanma tarihi 
(SKT) geçmemiş olan 2525 kutu ilaç hayvan barınaklarına iletildi. Bunlar 
arasında barınakların ihtiyacı olabilecekler yetkililere teslim edildi. Kalan 
ilaçlar, toplanan ve SKT’si geçmiş diğer ilaçlarla birlikte (toplam 320 kg.) 
uygun koşullarda imha ettirildi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Projeyle, AİK bilinçlendirme faaliyetlerine ve so-
nuçlarının paylaşımına yoğun ilgi gösterilmiş olması, atık ilaçların yeniden 
kullanılabilmesine olanak sağlanması, kullanılamayanların da doğru şekilde 

imha edilmesi vb. olumlu çıktılar, projenin AİK bakımından başarı sağladı-
ğına işaret etmektedir. Halka yönelik AİK’i yaygınlaştırma girişimleri açısın-
dan başarılı sonuçlar elde eden bu projenin konuya ilişkin benzeri işlerde 
örnek olabileceği düşünülmektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
EĞİTİMİ, EVDEKİ KULLANILMAYAN İLAÇ, HAYVAN BARINAĞI, İLAÇ İMHASI 
NOT: Bu üç abstract özel bir iletişim şirketinin kurum çalışanlarında yürütü-
len etkinliği sırasıyla ayrıntılı şekilde ele almıştır. 
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P-041 
“AKILCI İLAÇ KULLANIMI BİLİNCİNİ TEŞVİK ETMEYE” YÖNELİK 
ETKİNLİK KAPSAMINDA ANKET YOLUYLA BİR KURUMUN ÇALIŞAN-
LARININ İLAÇ ATIĞIYLA İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ 
Arzu Kıroğlu1, Kemal Eryar1, Ülkü Sur Ünal2, Ahmet Akıcı2 
1- Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 
2- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaç israfını ve dolayısıyla akılcı olmayan ilaç kullanımı 
sorunlarını azaltmanın yollarından birisi de ilacı kullananların bu konuda 
doğrudan farkındalıklarının arttırılmasıdır. Türkiye’de toplumun akılcı ilaç 
kullanımı (AİK) konusunda bilinçlendirilmesi daha çok kamu aracılığıyla yü-
rütülen faaliyetlerle sağlanmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri üstlenen 
kurum ve kuruluşların konuya desteği bu sürecin başarısına ciddi ölçüde 
ivme katabilir. Araştırmada özel bir iletişim şirketi çalışanlarının evde ilaç 
bulundurma ve bu ilaçların atığını yönetme konusundaki tutumlarının ince-
lenmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: AİK bilincini geliştirmeyi teşvik etmeye yönelik Turkcell Global 
Bilgi özel iletişim şirketi tarafından yürütülen projenin üç bölümden oluşan 
ayrıntılı değerlendirmesinin katılımcı anketini içeren ikinci bölümünün veri-
leri bu sunumda ele alındı. Kurum çalışanlarının ilaç kullanım alışkanlıklarını 
sorgulayan bir anket hazırlandı ve 14.11.2013-18.11.2013 tarihleri arasın-
datoplam 4 ildeki (İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Erzurum) kurum çalışanları-
na elektronik posta yoluyla iletildi. Gönüllülük esasına dayanarak ankete 
yanıt vermeleri istendi. Ankette özetle, kurum çalışanlarının evde ilaç bu-
lundurma ve bu ilaçların atığını yönetme konusundaki tutumları sorgulandı. 

BULGULAR: Toplam 4415 kurum çalışanına anket gönderildi; bunlardan 
1739’u (%39,4) ankete yanıt verdi. Ankete katılanların %49,0’ı evinde kul-
lanmadığı ilaç bulunduğunu beyan etti. Katılımcıların son kullanma tarihi 
geçen ilaçlarının %79,4’ünü normal çöpe attığı, %11,4’ünü ise lavabo ve 
klozete attığı tespit edildi. Katılımcıların %83,6’sı ise bu şekilde evde bu-
lundurdukları ilaçları imkan olursa, birilerinin değerlendirmesine verebile-
cekleri yönünde istekli olduklarını beyan etti. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Anketi yanıtlayanların yaklaşık yarısının evinde 
kullanılmayan ilaç bulunduğu, bu kişilerin büyük çoğunluğunun söz konusu 
ilaçların atık yönetiminde sorun yaşadığı ve bu ilaçları imkan olursa, elve-
rişli biçimde değerlendirmesi için verebilecekleri yönünde istekli oldukları 
anlaşılmaktadır. Bu tespitler, toplumun evde gereksiz yere ilaç bulundurma 
konusunda ciddi ölçüde bilgilendirme ve yönlendirmelere ihtiyacı olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, EVDEKİ KULLANILMA-

YAN İLAÇ, İLAÇ ATIĞI YÖNETİMİ, HAYVAN BARINAĞI, İLAÇ İMHASI 
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P-042 

“AKILCI İLAÇ KULLANIMI BİLİNCİNİ TEŞVİK ETMEYE” YÖNELİK 
ETKİNLİK KAPSAMINDA TOPLANAN EVDE BULUNDURULAN ATIK 
İLAÇLARIN İNCELENMESİ 
Arzu Kıroğlu1, Kemal Eryar1, Ülkü Sur Ünal2, Ahmet Akıcı2 
1- Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 
2- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kullanılmayan ilaçların evde bulundurulması, ilaç israfı, 
ekonomik yük, saklama güçlüğü, toksisite ve etkisizlik riskleri vb. pek çok 
soruna yol açabilir. Bu nitelikte evde bulundurulan ilaçların neler olduğunun 
bilinmesi, akılcı ilaç kullanımının (AİK) yaygınlaştırılmasında konuya ilişkin 
önlemlerin alınmasına ışık tutabilir. Araştırmada özel bir iletişim şirketi çalı-
şanlarının evde bulundurdukları atık ilaçlarının ayrıntılarının incelenmesi 
amaçlandı. 

YÖNTEM: AİK bilincini geliştirmeyi teşvik etmeye yönelik Turkcell Global 
Bilgi özel iletişim şirketi tarafından yürütülen projenin üç bölümden oluşan 
ayrıntılı değerlendirmesinin üçüncü bölümünün verileri bu sunumda ele 
alındı. Kurum çalışanı katılımcıların evde bulundurdukları ve şirketlerinin 
AİK bilincini teşvik etmeye yönelik etkinliği kapsamında kendilerinden gö-
nüllülük esaslı olarak toplanan atık ilaçların nelerden oluştuğu incelendi. 
İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Ankara, Artvin (2015’te yerine Kara-
man eklendi), Van, Şanlıurfa, Edirne olmak üzere toplam 9 ildeki kurum 
çalışanlarının 12.05.2014-20.06.2015 tarihleri arasında proje yetkililerine 
söz konusu amaçla ulaştırdıkları ilaçlar Anatomik Terapötik Kimyasal (ATC) 
sınıflamasına göre gruplandırılarak incelendi. 

BULGULAR: Proje kapsamında toplam 9607 kutu ilaç toplandı. ATC sınıf-
lamasına göre bu ilaçların ilk üçünü sindirim sistemi ve metabolizma (A 
grubu; %20,2), solunum sistemi (R grubu; %19,7) ve kas-iskelet sistemi 
(M grubu; %14,1) ilaçlarının oluşturduğu saptandı. Sistemik kullanılan anti-
infektiflerin (J grubu; %11,6) ise dördüncü sırada yer aldığı saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Özel sektör mensubu kişilerin evlerinde atık nite-
likte olan ve çoğu “kendi kendine tedavi edilmenin aracı olma niteliğini 
aşan” önemde çok sayıda ilacın varlığı dikkati çekmektedir. Söz konusu 
ilaçlar arasında akılcı olmayan kullanım sorunu üzerinde sıkça durulan solu-
num sistemi ilaçları ve antibiyotikler gibi ilaçların bulunması, bilhassa bu 
grup ilaçların reçetelenmesi ve akılcı kullanımı konusunda tarafların daha 
dikkatli yaklaşım sergilemesinin gerekliliğini yansıtmaktadır. Öte yandan 
evde sıklıkla bulundurulan ve atığa giden ilaçların reçetelenme koşulları, 
ambalajlanma şekilleri de dahil olmak üzere üretim, pazarlama ve kullanıl-
ma süreçlerinde israfı azaltıcı ilave tedbirlerin daha fazla tartışılması gere-

kir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, AKILCI OLMAYAN İLAÇ 
KULLANIMI, EVDEKİ KULLANILMAYAN İLAÇ, ATC, İLAÇ İSRAFI 
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P-043 
NSAİİ VE TOKSİK OLMAYAN DOZLARDA PARASETAMOL KULLANAN-
LARDA KARACİĞER HASARI NEDENİYLE HASTANEYE YATIŞ RİSKİ 
(EPIHAM) 
Sinem Ezgi Gülmez1, Regis Lassalle1, Anais Chartier1, Adeline Grolleau1, 
Nicholas Moore1 
1- Bordeaux Pharmacoepi, Universıte de Bordeaux, Inserm CIC1401, Bor-
deaux, France 
GİRİŞ VE AMAÇ: Hepatotoksisite, ilaçların pazardan çekilmesi yada ilaç 
geliştirme çalışmalarının durdurulmasının ana nedenlerinden biridir. Daha 
önce yaptığımız SALT-I çalışmamızda, non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar 
(NSAİİ) ve toksik olmayan dozda parasetamole (TODP) maruz kalan ve ka-
raciğer nakline giden hastalarda, kullanıcı başına risk, NSAİİ arasında ben-
zer iken, TODP kullanıcılarında da 3 kat yüksek oranda bulunmuştu. EPI-
HAM çalışmasının amacı, NSAİİ ve TODP ile ilişkili akut karaciğer hasarı 
(AKH) için hastaneye yatış risklerini tespit etmektir. 
YÖNTEM: Fransız geri ödeme veritabanı SNIIRAM’ın 1/97’lik numunesi 
olan EGB veritabanında yapılan vaka-popülasyon çalışması. AKH vakaları, 
01/01/2009 - 31/12/2013 arasında, hastane taburcu özetleri kullanılarak 
ICD-10 K71.1, 71.2, 71.6, 71.9 (akut toksik karaciğer hasarı) ve 72.0 (ka-
raciğer yetmezliği) kodları ile tespit edildi. İlaç maruziyeti, AKH vakaları 
için, hastaneye öncesindeki 30 gün içinde NSAİİ ve TODP’a maruziyeti ola-
rak tanımlandı. Popülasyon maruziyeti de, toplam tanımlanmış günlük doz 
(Defined Daily Dose, DDD) sayısı ve ilaçları kullanan toplam hasta sayısı 
olarak tanımlandı. 
BULGULAR: 63 AKH olgudan 13’ü NSAİİ, 23’ü de TODP’ye maruz kalmıştı. 
Milyon DDD [% 95GA] başına olay oranları; ketoprofen için 0,46 (%95GA 
0,09-1,34), tüm NSAİİ için 0,43 (0,23-0,73) diklofenak kombinasyonları 
için 1,43 (0,04-7,97), ve TODP için 0,62 (0,40-0,94) arasında değişti. Kul-
lanıcı başına risk; tüm NSAİİ için 37,19 (19,79-63,59), ibuprofen için 19,49 
(5,31-49,90), TODP için de 56,93 (36,09-85,42) arasında değişmekteydi. 
Bireysel risk artışı ve tedavi ortalama süresinin uzaması arasında doğrusal 
bir ilişki vardı (NSAİİ için R2 = 0.56, p <0.05, R2 = 0.99, TODP için p 
<0.01). buna karşılık milyon DDD başına AKH sıklığı ile ortalama tedavi sü-
resi arasında hiçbir ilişki bulunmadı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: AKH nedeniyle hastaneye yatan, NSAİİ ve TODP 
maruziyetli olgularda risk profilleri benzerdir ve tip A (farmakolojik) etkisini 
işaret etmektedir. Aksine, SALT-I çalışmasının hedef popülasyonu olan ka-
raciğer nakline giden olgularda tip B (genetik ya da alerjik) reaksiyonları 
işaret eden bir patern bulunmuştu. Karaciğer nakline giden olgularda TODP 

ile 3 kat daha yüksek bulunan riske, AKH için rastlanmadı. Birbirlerini tetik-
liyor olsalar da, AKH ile karaciğer nakline giden AKH’nin farklı mekanizma-
larla meydana gelmesi olasıdır. 
ANAHTAR KELİMELER: Karaciğer hasarı, non-steroidal anti-inflamatuar 
ilaçlar (NSAİİ), parasetamol, farmakoepidemiyoloji, vaka-popülasyon ça-
lışması. 
NOT: Çalışmayı, Fransa Halk Sağlığı Ulusal Araştırma Enstitüsü (IReSP, 
Institue de Recherche en Santé Public) finanse etmiştir. 
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P-044 
ÇEŞİTLİ SAĞLIK KURUMLARINDA DÜZENLENEN REÇETELERDEKİ 
ANTİBİYOTİK SIKLIĞI VE UYGUNLUĞU 
Belgin Alaşehirli1, Elif Oğuz2, Zekiye Doğantürk1, Leman Karaağaç3, İbrahim 
Koruk4, A. Tuncay Demiryürek1 
1- Gaziantep Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
3- Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 
4- Harran Ü. Tıp F. Halk Sağlığı AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Antibiyotikler dünya genelinde en fazla reçete edilen ilaç 
grubunu oluşturmaktadır. Aşırı ve uygunsuz antibiyotik kullanımına bağlı 
yaşanan sorunlar diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de önemli sağlık 
sorunlarından biridir. Endikasyon dışı reçete edilmeleri, gereksiz yere geniş 
spektrumlu olanlarının tercih edilmeleri, yeterli sürede ya da uygun şekilde 
kullanılmamaları sonucunda direnç problemine, tedavide etkisizliğe ve sağ-
lık harcamalarında artışa yol açmaları gibi olumsuzluklar bu sorunların ba-
şında gelmektedir. Antibiyotik kullanımıyla ortaya çıkan sorunları giderme-
ye yönelik gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için antibiyotik tüketimi 
hakkında bilgiye gereksinim duyulmaktadır. Şanlıurfa ili Sağlık Bakanlığı 
Reçete Bilgi Sistemine göre en fazla antibiyotik reçete edilen iller içinde ilk 
sıralarda yer almaktadır. Bu çalışmada Şanlıurfa il merkezinde yetişkin has-
talara yazılan reçetelerde, antibiyotiklerin akılcı bir şekilde reçete edilip 
edilmediği ve antibiyotik kullanım sıklığının belirlenmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Retrospektif tipteki bu çalışmada, Şanlıurfa il merkezindeki 213 
eczaneden küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 30 eczanede, 01-07 Ni-
san 2015 tarihleri arasında yazılan toplam 7964adet reçeteye ulaşıldı. Bu 
reçetelerden yetişkin hasta grubuna yazılan 5104 adet reçete çalışmaya 
dahil edildi. Antibiyotik yazılan reçetelerden hastanın aldığı tanı, antibiyoti-
ğin adı, dozu, veriliş yolu ve tedavi süresi kaydedildi. Antibiyotiklerin uy-
gunluğu infeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 5104 reçetenin 2272 sinde (%44.5) 
antibiyotik yazıldığı belirlendi. Antibiyotik yazılan reçetelerin 1804 ünde 
(%79.4) tekli antibiyotik, 425 inde (%18.71) ikili antibiyotik, 40 ında 
(%1.76) üçlü antibiyotik, 3ünde (%0.13) dörtlü antibiyotik bulunduğu tes-
pit edildi. Reçetelerde yazılan antibiyotik grupları sırasıyla sefalosporinler 
945 (%33.91), penisilinler 611 (% 21.93), makrolidler 326 (%11.7), kino-
lonlar 289 (% 10.37) antianaerobik antibiyotikler 283 (%10.15) ve diğerle-
ri (%11.94) idi. Reçetelenen 2272 antibiyotikten 1555’inin (%68.4) uygun 
olmadığı görüldü. Uygun olmayan kullanım nedenleri tablo 1’de belirtilmiş-

tir. 



220 

 

Tablo 1. Reçetelenen antibiyotiklerin uygun/uygun olmama durumu ve ne-

denleri. 

Antibiyotik Uygunluğu n (%) 

Uygun 717 (%31.6) 

Uygun olmayan 1555 (%68.4) 

Gereksiz antibiyotik kullanımı 1247 (%54.8) 

Gereğinden kısa süreli tedavi 165 (% 7.3) 

Uzamış tedavi 76 (% 3.3) 

Uygunsuz kombinasyon 40 (% 1.8) 

Gereğinden geniş spektrumlu antibi-
yotik kullanımı 

16 (% 0.7) 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada yetişkin hastalarda, antibiyotik sıklı-
ğının ve uygun olmayan antibiyotik kullanımının yüksek olduğu bulunmuş-
tur. Aşırı ve uygunsuz antibiyotik kullanımının tedavide başarısızlık, bakte-
riyel direnç ve tedavi maliyetinde artışa yol açması nedeniyle tüm sağlık 
çalışanlarının bu konuda daha akılcı davranması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİBİYOTİK, REÇETE, SIKLIK, UYGUNLUK, YE-
TİŞKİN 
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P-045 
ÇOCUK HASTA GRUBU REÇETELERİNDE ANTİBİYOTİK SIKLIĞI VE 
UYGUNLUĞU 
Elif Oğuz1, Zekiye Doğantürk2, İbrahim Koruk3, Leman Karaağaç4, A. Tun-
cay Demiryürek2, Belgin Alaşehirli2 
1- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Gaziantep Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
3- Harran Ü. Tıp F. Halk Sağlığı AbD 
4- Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 

GİRİŞ VE AMAÇ: Antibiyotikler dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık 
ve en hatalı kullanılan ilaçlardır. Çocuklarda antibiyotiklerin akılcı olmayan 
kullanımı yan etki sıklığında artışın yanında antibakteriyel direncin artması, 
tedavi başarısızlığı ve maliyet artışı gibi önemli sorunları beraberinde ge-
tirmektedir Hekimlerin yazdıkları reçetelerin değerlendirilmesi, antibiyotik-
kullanımının belirlenmesine, akılcı olmayan ilaç kullanım sorunlarının gide-
rilmesine yönelik çalışmaların arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu ça-
lışmada antibiyotik tüketimi açısından ülkemizde önde gelen şehirler içeri-
sinde olan Şanlıurfa ilinde çocuk hastalara yazılan reçetelerin antibiyotik 
sıklığının ve reçetelenen antibiyotiklerin uygunluğunun belirlenmesi amaç-
landı. 

YÖNTEM: Bu çalışma için Şanlıurfa il merkezindeki 213 eczaneden küme 
örnekleme yöntemiyle 30 eczane belirlendi. Bu eczanelerde 01-07 Nisan 
2015 tarihleri arasında ulaşılan 7964 adet reçeteden çocuk hasta grubuna 
yazılan 2860 adet reçete çalışma kapsamına alındı. Reçeteler incelenerek, 
antibiyotik içerenler belirlenip hastaya ait tanı, antibiyotiğin adı, dozu, veri-
liş yolu, tedavi süresi kaydedildi. Antibiyotiklerin uygunluğu infeksiyon has-
talıkları uzmanı tarafından değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmada incelenen 2860 reçeteden 2172sinde (75.9) antibi-
yotik olduğu belirlendi. Antibiyotik yazılan reçetelerin 1757 sinde (%80.9) 
tekli, 379unda (%17.5) ikili, 34ünde (%1.56) üçlü, 4 ünde (%0.09) dörtlü 
antibiyotik bulunduğu belirlendi. En fazla tercih edilen antibiyotiğin amoksi-
silin/klavulanik asit (%38.3) olduğu, bunu sırası ile klaritromisin (%15), 
seftriakson (%9.8), sefuroksim (%8.3), sefiksim ( %6.3) ve daha düşük 
oranlarda diğer antibiyotiklerin takip ettiği görüldü. Antibiyotik yazılan reçe-
telerde en sık karşılaşılan tanılar üst solunum yolu enfeksiyonları (%23.8), 
tonsilit (%15.8), bronşit (%12.9), farenjit (%8.9), pnömoni (%6.8) idi. Re-
çetelenen 2633 antibiyotikten 1549unun (%58.84) uygun olmadığı görüldü. 
Uygun olmayan kullanım nedenleri tablo 1’de belirtilmiştir. 
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Tablo 1. Reçetelenen antibiyotiklerin uygun/uygun olmama durumu ve ne-

denleri. 

Antibiyotik Uygunluğu n (%) 

Uygun 1084 (%41.16) 

Uygun olmayan 1549 (%58.84) 

Antibiyotik kullanım gereği yok 1114 (%42.3) 

Gereğinden kısa süreli tedavi 248 (% 9.4) 

Uzamış tedavi 124(% 4.7) 

Uygunsuz kombinasyon 44 (% 1.7) 

Gereğinden geniş spektrumlu antibi-
yotik kullanımı 

11(% 0.4) 

Etkisiz antibiyotik kullanımı 8(% 0.3) 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Reçetelerin ne kadarının antibiyotik içerdiği, Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün akılcı ilaç kullanımı açısından dikkate aldığı bir gös-
tergedir. Çalışmamızda çocuk reçetelerinde bu değer oldukça yüksek bu-
lunmuştur. Yüksek oranda gereksiz antibiyotik kullanımı dikkat çeken so-
nuçlardan bir diğeridir. Özellikle hekimlerin akılcı antibiyotik kullanımı ko-
nusundaki bilgilerinin pekiştirilmesi ve mezuniyet sonrasında eğitimlerin 
sürdürülmesi gereklidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİBİYOTİK, AKILCI İLAÇ KULLANIMI, ÇOCUK, 
REÇETE, SIKLIK 
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P-046 

TÜRKİYE’DEKİ AİLE HEKİMLERİNİN ANALJEZİK İLAÇLARI REÇETE-
LEME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatma İşli1, Ali Alkan1, Mesil Aksoy1, Ali Boray Başcı1, Züleyha Yavuz1, Öz-
kan Ünal1 

1- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

GİRİŞ VE AMAÇ: Analjezikler akut ve kronik ağrının kontrolünü sağlama 
amacıyla kullanılan ilaçlardır. Toplumda sıklıkla tüketilen ilaç gruplarının 
başında gelen analjezikler akılcı olmayan ilaç kullanımı örnekleri arasında 
ilk sıralarda yer almaktadır. Analjezik ilaç tüketim profilinin çıkarılması, 

akılcı olmayan kullanımdan doğabilecek sorunlara karşı gerekli tedbirlerin 
alınabilmesi açısından da önemlidir. Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimle-
rinin analjezik ilaçları reçeteleme durumlarının ortaya konulması amaçlan-
mıştır. 

YÖNTEM: Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin 2013 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 dağılım-
ları tespit edilmiştir. 

BULGULAR: 2013 yılı içerisinde, AHBS aracılığıyla veri tabanına girilen 

230.830.573 toplam işlemin %50,28’ine (116.063.545) reçete oluşturuldu-
ğu görülmüş, bu reçetelerin %42,58’inde (49.422.482) analjezik yazıldığı 
tespit edilmiştir. Reçeteleme sıklıklarına göre ilaçların dağılımı incelendiğin-
de, ilk sıralarda diklofenak, parasetamol, deksketoprofen olduğu tespit 
edilmiş, ibuprofen ve flurbiprofenin bunları izlediği saptanmıştır. Reçetele-
nen analjezikler, kutu sayısı bazında incelendiğinde de mevcut sıralamanın 
korunduğu dikkati çekmiştir. Reçetelerde analjezik bulunma durumuna gö-
re iller karşılaştırıldığında ise ilk üç sırada Kilis (%52,75), Gaziantep 
(%52,53) ve Şanlıurfa (%51,86) olduğu görülmüştür. Reçetelerdeki toplam 
analjezik ilaç maliyetinin 474.133.515 TL olduğu ve bunun tüm ilaç maliye-
tinin %4,71’ini oluşturduğu saptanmıştır. Analjeziklerin maliyet sıralama-
sında ise deksketoprofenin ilk sırayı aldığı, bunu diklofenak, etodolak ve 
flurbiprofenin izlediği görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Ülkemizde analjezik ilaçların reçetelenme duru-

munun 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 HEKİMLİĞİ, REÇETE, REÇE-

TE BİLGİ SİSTEMİ, AĞRI 
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P-047 
TÜRKİYE’DE 2013 YILINDA AİLE HEKİMLERİNCE YAZILAN REÇETE-
LERİN ANTİBİYOTİK İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ VE İLLERİN 
ANTİBİYOTİK BULUNAN REÇETE YÜZDELERİNE GÖRE KARŞILAŞTI-
RILMASI 
Fatma İşli1, Ali Alkan1, Muhammet Ali Oruç1, Mesil Aksoy1, Pınar Göbel1, 
Özkan Ünal1 
1- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
GİRİŞ VE AMAÇ: Antibiyotiklerin akılcı olmayan kullanımına bağlı prob-
lemler, önemli sağlık sorunlarındandır. Antibiyotiklerin gereksiz yere, yeter-
siz süre ve dozda kullanımları; direnç gelişimine neden olmakta, tedavide 
etkisizliğe ve ilave sağlık harcamalarına yol açabilmektedir. Araştırmada 
tüm Türkiye’de aile hekimlerince yazılan reçetelerin antibiyotik içeriklerinin 
incelenmesi ve illerin, antibiyotik bulunan reçete yüzdelerine göre karşılaş-
tırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Araştırmada, Türkiye’deki aile hekimlerinin 2013 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: 2013 yılı içerisinde, AHBS aracılığıyla veri tabanına girilen 
230.830.573 toplam işlemin %50,28’ine (116.063.545) reçete oluşturuldu-
ğu görülmüştür. Oluşturulan bu reçetelerin ise %33,95’ine (39.403.316) 
antibiyotik yazıldığı tespit edilmiştir. Reçetelenme sıklıklarına göre ilaçların 
dağılımı incelendiğinde, ilk sıralarda amoksisilin ve enzim inhibitörü 
(%27,82), sefuroksim (%7,83), sefdinir (%6,94) ve klaritromisin (%4,24) 
olduğu dikkat çekmiştir. Antibiyotik bulunan reçete yüzdelerine göre iller 
karşılaştırıldığında ise %55,18 oranıyla Diyarbakır ilk sıradayken, Şanlıurfa 
(%52,42) ve Gaziantep’in (%52,05) bunu takip ettiği görülmüştür. Listenin 
son sıralarında ise Rize (%23,13), Sinop (%22,75) ve Artvin (%20,45) bu-
lunmaktadır. Reçetelerdeki toplam antibiyotik maliyetinin 951.452.540 TL 
olduğu ve bunun tüm ilaç maliyetinin %9,45’ini oluşturduğu saptanmıştır. 
Antibiyotiklerin maliyet sıralamasında ise ilk sıraları sefdinir (%19,92), 
amoksisilin ve enzim inhibitörü (%18,4) ve sefuroksim (%16,02)’in aldığı 
görülmüştür. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada tanıdan bağımsız, tüm ülkeyi kapsa-
yacak şekilde ve dönemsel farklılıklara bakılmadan tüm yıl boyunca yazılan 

antibiyotik içeren reçeteler incelenmiştir. Reçetelerin ne kadarının antibiyo-
tik içerdiği, akılcı ilaç kullanımı ilkeleri açısından dikkate alınan bir göster-
gedir. Türkiye genelinde reçetelerin %33,95’inin antibiyotik içerdiği ve bu 
değerin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Türkiye’de AİK konusunda ya-
pılacak iyileştirme faaliyetlerinde iller arası farklılıkların nedenleri irdelen-
meli ve çözüm için değişik stratejilerin gerekliliği göz önünde bulundurul-
malıdır. 
ANAHTAR KELİMELER: REÇETE BİLGİ SİSTEMİ, ANTİBİYOTİK, AİLE HE-
KİMLİĞİ, REÇETE, AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
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P-048 
FARMAKOGENOMİK VERİ-TABANLARINDAN YARARLANILARAK 
WARFARİN DOZLAM ÖN-GÖRÜSÜNE YÖNELİK YENİ BİR MODEL 
ÖNERİSİ: BAYES-TEMELLİ YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ 
Serdar Murat Öztaner4, Tuğba Taşkaya Temizel3, Ş. Remzi Erdem1, Mahmut 
Özer5, Ümit Yaşar2 
1- Başkent Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Hacettepe Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
3- Ortadoğu Teknik Ü., Enformatik Enstitüsü, Tıbbi Enformatik Bölümü 
4- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
5- TÜBİTAK 

GİRİŞ VE AMAÇ: Warfarin 1951’den beri kullanılmakta olan çok önemli bir 
oral antikoagülan ajandır. Ancak, tüm yaşamsal önemine karşın, ilaç/besin 
etkileşimlerinden, hastanın fizyolojik ve/veya patolojik durumundan ve 
CYP2C9, VKORC1, CYP4F2 gibi genetik polimorfizmlerden fazlaca etkilen-
mesi nedeniyle dozlam değişkenliği göstermekte ve yakından izlem gerek-
tirmektedir. Farmakogenomik bilgilerin ilaç dozlam ön-görüsünde kullanılan 
formüllere dahil edilmesi, dozlam hesabına yönelik formüllerin başarı oranı-
nı artırırken, istenmeyen ilaç etkilerinin görülme sıklığını da azaltmaktadır. 
İlaç dozlam ön-görüsünde halen kullanılmakta olan klinik yaklaşımlar en iyi 
farmakogenomik algoritmalarla desteklendiğinde bile, ilaçların dozlam de-
ğişkenliğinin ancak belirli bir bölümüne açıklama getirebilmektedir. Bu ça-
lışmanın amacı, gelişmiş veri madenciliği yöntemlerini ve ön-görü algorit-
malarını kullanarak warfarin dozlam algoritmalarının doğruluğunu ve etkin-
liğini artırmaktır. 

YÖNTEM: Bu amaçla, hiyerarşik Doğrusal-olmayan Karma Etkiler Modeli, 
Yapısal Eşitlik Modeli (Structural Equation Modeling, SEM) kullanılarak ku-
rulmuştur. Yapısal Eşitlik Modeli öncel bilgiden yararlanmak üzere Bayes 
yaklaşımı ile desteklenerek, başta farmakogenomik olmak üzere, çeşitli et-
kenlerin warfarin dozlamı üzerine etkisini incelemek ve açıklamak amacıyla 
önerilmektedir. Çalışma kapsamında, veri ön-işleme teknikleri (özellik se-
çimi, eksik verinin tamamlanması vb.), Uluslararası Warfarin Farmakogene-
tik Konsorsiyumu (International Warfarin Pharmacogenetics Consortium, 
IWPC) tarafından sağlanan kombine veri seti üzerinde uygulanarak uygun 
bir veri kümesi sağlanmış ve bulgular Türk popülasyonundan elde edilen 
bağımsız bir veri seti ile karşılaştırılmıştır. 5700 denekten elde edilen veri 
kümesinde, aralarında başlıca farmakogenomik değişkenler olarak CYP2C9 
ve VKORC1 polimorfizmleri de yer alan 68 özellik bulunmaktadır. Doğrusal-
olmayan model, veri kümesi işlendikten sonra yakınsamış ve küçük Monte-
Carlo hatalarına sahip ve öncel alan bilgisiyle tutarlı katsayı değerleri elde 

edilmiştir. 

BULGULAR: Warfarin dozlaması üzerine literatürde geçen çalışmalar doğ-
rusal regresyondan yararlanarak varyansın en fazla %52-54ünü açıklaya-
bilmektedir. Bu çalışma kapsamında, doğrusal regresyon kullanılarak war-
farin dozajındaki varyansın en fazla %46,3’ü açıklanabilmekteyken, Bayes-
temelli Yapısal Eşitlik Modeli kullanılması suretiyle faktör sayısına bağlı ola-
rak varyasyonun %56,7’sine kadar açıklama getirilebilmektedir. Ayrıca, Ba-
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yes-tabanlı modellemenin kestirim başarısının her iki veri kümesi için de 

Çoklu Doğrusal Kestirim yöntemine göre arttığı (sırasıyla, %47,4 ve 
%51,7) gösterilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Önerdiğimiz model, En Çok Benzerlik Ön-görüsü 
(Maximum Likelihood Estimation, MLE) gibi doğrusal regresyon kullanan 
yöntemlerden daha doğru ön-görüsel sonuçlar sağlamıştır. Bayes-temelli 
Yapısal Eşitlik Modeli, gizli ilişkilerin açığa çıkarılmasını ve tanımlanmasını 
kolaylaştırmasının yanında, daha doğru ön-görüsel bulguların sağlanmasına 
elverişli yararlı öncül bilginin kullanılma esnekliğini de sağladığı için, warfa-
rin dozlam ön-görüsüne yönelik güçlü ve etkili bir yaklaşımdır. Daha güven-
li olduğu öne sürülen yeni kuşak oral antikoagülanların geliştirilmesine kar-
şın, warfarin yaşamsal önemini halen devam ettirmektedir. Önerdiğimiz 
modele dahil edilebilecek, warfarin kullanmakta olan hastanın beslenme 
alışkanlıklarını, fizyolojik/patolojik durumlarını, kullandığı diğer ilaçları içe-
ren güvenilir veri tabanlarının oluşturulması, modelimizin warfarin dozlam 
ön-görüsüne yönelik gücünü daha da artıracaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: WARFARİN, FARMAKOGENOMİK, VERİ MADENCİ-
LİĞİ, BAYES-TEMELLİ YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ 

NOT: Bu çalışma Dr. Serdar Murat Öztanerin ODTÜ Enformatik Enstitüsü, 
Tıbbi Enformatik Bölümü doktora tez çalışmasından kaynaklanmaktadır. 
Bulgular, 04 haziran 2015 tarihinde ODTÜ Yılın Tezi Ödül Töreni kapsamın-
da, poster olarak kısmen sunulmuştur. 
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P-049 
LEVETİRASETAM MONOTERAPİSİ ALAN HASTALARIN TEDAVİ DU-
RUMLARININ ARAŞTIRILMASI 
Başak Dönertaş1, Semra Yiğitaslan1, Başar Sırmagül1, Didem Darıcı2, Gönül 
Akdağ2, Özcan Özdemir2, Oğuz Erdinç2, Setenay Öner3 
1- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Eskişehir 
2- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F., Nöroloji AbD, Eskişehir 
3- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F., Biyoistatistik AbD, Eskişehir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Levetirasetam (LEV) parsiyel nöbetlerde tek başına, par-
siyel miyoklonik ve primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerde adjuvan tedavi 
olarak yaygın kullanılan yeni nesil antiepileptik ilaçlardandır. Bu çalışmada, 
LEV monoterapisi alan hastaların tedavi durumlarının, serum konsantras-
yonlarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Kesitsel, tanımlayıcı tipteki bu araştırmada, Eskişehir Osmangazi 
Ü., İlaç Analiz ve Toksikoloji laboratuvarında, Ocak - Aralık 2014 tarihleri 
arasında, LEV monoterapisi alan ve terapötik ilaç düzeyi izlemi yapılmış, 
bilgilerine ulaşılabilen, 18 yaş ve üzeri toplam 49 nöroloji polikliniği hasta-
sının verisi retrospektif olarak incelendi. Serum konsantrasyonları Cloned 
Enzyme Donor Immunoassay (CEDIA) ile ölçüldü. Hastaların tedavilerine 
ilişkin bilgilere hasta kayıtlarından ulaşıldı. Birden fazla LEV düzeyi ölçümü 
yapılmış hastalarda en yüksek serum konsantrasyonu esas alındı. LEV için 
referans serum aralığı 5-40 µg/ml idi. LEV dozu ve serum konsantrasyonu 
medyan olarak (Q%25-%75) sunuldu. 

BULGULAR: Hastaların meydan yaşının 39,0 olduğu, %57,1’ini kadınların 
oluşturduğu, %65,3’ünün primer epilepsi hastası olduğu saptandı. LEV’e 
başlanma zamanı bilinenlerin (n=48) %66,7’sinin LEV’i en az 1 yıldır kul-
landığı saptandı. Nöbet bilgisine erişilenlerin (n=45) %51,1’inin 1 yıldan 
fazla nöbetsiz olduğu, %28,9’unun spontan nöbet geçirdiği saptandı. 1 yıl-
dan fazla nöbetsiz hastalarda, medyan LEV dozunun 1000 mg/gün (500-
1000), medyan LEV serum konsantrasyonunun 13,1 µg/ml (7,0-19,1) ol-
duğu, %82,6’sında bu değerin referans aralıkta olduğu saptandı. Spontan 
nöbet geçirenlerde medyan LEV dozunun 1000 mg/gün (1000-2000), med-
yan LEV serum konsantrasyonun 25,0 µg/ml (13,6-31,1) olduğu, 
%92,3’ünde bu değerin referans aralıkta olduğu saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada, nöbet kontrolü yetersiz olan hasta-
larda, nöbet kontrolü sağlananlara göre daha yüksek serum ilaç konsant-
rasyonu saptanmıştır. Metabolik olaylar, travma vb. konvülsiyon gelişimini 
kolaylaştırıcı sekonder faktörlerin de incelendiği, geniş, prospektif çalışma-
lara ihtiyaç duyulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: LEVETİRASETAM, TERAPÖTİK, İLAÇ DÜZEYİ İZ-

LEMİ, ANTİEPİLEPTİK, ÜNİVERSİTE HASTANESİ 
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P-050 
FENTANİL SONRASI GELİŞEN SOLUNUM ARRESTİ; OLGU SUNUMU 
Derya Kaya1, Kenan Kaya2, Yusuf Karataş1 
1- Çukurova Ü. Tıp F. Farmakoloji Ad. 
2- Çukurova Ü. Tıp F. Adli Tıp Ad 

GİRİŞ VE AMAÇ: Fentanil;  son yıllarda kullanımı artan, sedatif, analjezik 
etkileri olan opioid türevi bir  ilaçtır. Analjezik etkisi morfinden yaklaşık 100 
kat daha güçlüdür. Morfine göre daha derin sedasyon yapabilir fakat anksi-
yolitik ve amnestik etkileri yoktur. Acile gelen hastaların çoğu ağrı nedeniy-
le başvurmaktadır. Ayrıca acillerde yapılan girişimler ve işlemler sırasında 
sıklıkla ağrı ve anksiyete oluşması nedeniyle güvenli, yan etkileri az olan 
sedatiflere  oldukça fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle fentanil gibi 
opioid analjezikler sedatif etkileri de olması sebebiyle acil servislerde uzun 
bir süredir kullanılmaya başlamıştır. 

Fentanilin birçok yan etkisi vardır ancak nadir görülen ve en korkulan yan 
etkisi;  göğüs duvarı rijiditesi ve solunum arrestidir. Fentanil ile oluşan ar-
rest naloksanla düzelmeyebilir, asiste ventilasyon gerekebilir. 

Çalışmamızda; fentanilin nadir görülen bir yan etkisi olan solunum arresti, 
acillerde anksiyete ve ajitasyon durumlarında çok sık kullanılan bu tarz ilaç-
ların yan etkilerinin ne kadar ciddi boyutta olabileceği, bu tarz olgularda 
adli rapor düzenlerken dikkat edilecek noktalar, sedatif/anksiyolitik ve 
malpraktis/komplikasyon ayrımı gösterilmek istenmiştir. 

YÖNTEM: Çukurova Ü. Tıp F. Adli Tıp AbD’na adli rapor istemiyle başvuran 
53 yaşında erkek hastaya ait tüm dosya kapsamı incelenmiştir. 

OLGU: Acil Servise trafik kazası nedeniyle başvuran, multiple travmaları ve 
ağrıları olan ajite hastaya fentanil uygulanması sonucu hastada solunum 
arresti gelişmiş, solunumu duran hasta hızla entübe edilmiş, müdahale son-
rası stabil hale geldiği görülmüştür. Raporu düzenlenen hastanın trafik ka-
zası nedeniyle meydana gelen yaralanmalarının basit tıbbi müdahale(BTM) 
ile giderilebilir nitelikte olduğu, hayati tehlike(HT) oluşturmadığı ancak fen-
tanil uygulanması sonrası ortaya çıkan durumun BTM ile giderilemez nitelik-
te olduğu, HT oluşturduğu belirtilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Trafik kazasını basit yaralanmalarla atlatan hasta-
nın tedavi amaçlı gittiği hastanede hayatını kaybetme ihtimalinin ne kadar 
ağır bir durum olduğunu düşünürsek, hekimler tarafından bu tarz ilaçların 
kullanımının, yan etkilerinin ve uygulama sonrası gözlem sürelerinin bilin-
mesi gerekmektedir. Ayrıca adli rapor düzenlemelerinde olayla di-
rekt/dolaylı illiyeti bulunan bu gibi durumlarda olaya ve sonrasında gelişen 
duruma ait iki ayrı sonuç yazmak, adalet nezdinde çok mühim yer teşkil 
edecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: FENTANİL, SOLUNUM ARRESTİ, ADLİ RAPOR, 
AJİTASYON, SEDATİF 
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P-051 
ONKOLOJİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARDA POTANSİYEL İLAÇ-
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Halil Aşcı1, Fatma Nihan Cankara1, Yonca Sönmez2, Mustafa Saygın3, Emre 
Yorgancıgil4, Gülsüm Argüz5, Murat Koçer6 
1- Süleyman Demirel Ü., Tıp F., Farmakoloji Ad, Isparta, Türkiye 
2- Süleyman Demirel Ü., Tıp F., Halk Sağlığı Ad, Isparta, Türkiye 
3- Süleyman Demirel Ü., Tıp F., Fizyoloji Ad, Isparta, Türkiye 
4- Süleyman Demirel Ü., Tıp F., 6. Sınıf Öğrencisi, Isparta, Türkiye 
5- Süleyman Demirel Ü., Sağlık Bilimleri F., 3. Sınıf Hemşirelik Bölümü Öğ-
rencisi, Isparta, Türkiye 
6- Süleyman Demirel Ü., Tıp F., Tıbbi Onkoloji Ad, Isparta, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kanser hastaları, uygulanan çoklu ilaç tedavisi nedeniyle 
ilaç-ilaç etkileşimine en sık maruz kalan hasta popülasyonları arasında yer 
alır. Çalışmadaki amacımız kanser hastalarındaki potansiyel ilaç-ilaç etkile-
şimlerini saptamak ve tedavileri üzerindeki riskleri değerlendirmektir. 

YÖNTEM: Çalışma Ekim-Kasım 2013 ayları arasında Süleyman Demirel Ü. 
Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji servisine yatan 127 hasta üze-
rinde gerçekleştirilmiştir. Hastalara uygulanan ilaçlar anatomik terapötik 
kimyasal sistem sınıflandırmasına göre gruplandırılmıştır. İlaç-ilaç etkile-
şimlerinin analizi Lexi-Comp veri tabanı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve risk 
kategorisi artan şekilde A, B, C, D, X olarak tanımlanmıştır. 

BULGULAR: 127 yatan hastanın 110’unda (86.6%) 733 etkileşim saptan-
mıştır. En sık görülen kanser tipi, komorbid hastalık, etkileşim tipi ve etki-
leşime giren ikili ilaç kombinasyonu sırasıyla: akciğer kanseri (n=26, 
23.6%); peptik ülser (n=70, 63.6%); C tipi etkileşim (n=505, 68.8%); 
deksametazon-lansoprazol (n=65, 51.1%) olarak saptanmıştır. İlaç-ilaç et-
kileşim varlığı ile hastanede kalış süresi (p=0.006), polifarmasili gün sayısı 
(p<0.001), kullanılan ilaç sayısı (p<0.001) arasındaki ilişkili anlamlı bulun-
muştur. D ve X tipi etkileşim varlığı ile kullanılan ilaç sayısı, polifarmasili 
gün sayısı ve hastanede kalış süresi arasındaki ilişki de anlamlı bulunmuş-
tur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: İlaç-ilaç etkileşimleri advers etki ve/veya ilaç tok-
sisitesi riskini artırabilmekte ya da ilaç etkinliğinin azalmasına neden ola-
bilmektedir. D ve X gibi risk oranı yüksek etkileşim tiplerinin varlığı hasta-
nın prognozunu etkileyebilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: POTANSİYEL İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ, POLİ-
FARMASİ, KANSER, ONKOLOJİ 
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P-052 
İLAÇ UYUMU VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN KAN BASINCI KONTRO-
LÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Zeynep Güneş Özünal1, Iliriana Alloqi Tahirbegolli1, Mehmet Ali Baykal1, Be-
len Terlemez1, Bernard Tahirbegolli2, Yiğit Kılıç1, Selçuk Şen1, Ali Yağız Üre-
sin1 
1- İstanbul Ü., İstanbul Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- İstanbul Ü., Cerrahpaşa Tıp F., Halk Sağlığı AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hipertansiyon kronik ilaç kullanımı gerektiren çok yaygın 
bir sağlık problemidir. Kılavuzlar, ilaç kullanımının yanı sıra diyet ve fiziksel 
aktiviteyi içeren yaşam tarzı değişikliklerini de önermektedir. Hipertansiyon 
tedavisinde kullanılan etkili ve güvenli çok sayıda ilaç olmasına rağmen kı-
lavuzların önerdiği kan basıncı hedeflerine ulaşma oranı düşüktür. Çalış-
mamızda hipertansiyon tedavi başarısı ile kullanılan ilaç sayısı, ilaç grupları, 
ilaç etkileşimleri, ilaç uyumu ve tamamlayıcı alternatif tedavi(TAT) kullanı-
mı ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya hipertasiyonu kontrol altında olmayan (vaka) 98 has-
ta ve hipertansiyonu kontrol altında olan 78 hasta dahil edilmiştir. Hastala-
ra ait veriler standardize anket aracılığı ile toplanmıştır. Çalışmada kullan-
dığımız anket, sosyodemografik özellikler, yaş, cinsiyet, evlilik durumu, eği-
tim bilgileri, hipertansiyon tanı süresi, kullandığı ilaç ve ilaç uyumu, ve TAT 
kullanım bilgilerini içermektedir, Ayrıca hastaların boy, kilo ve kan basıncı 
ve kalp dakika atım hızı değerleri de kayıt edilmiştir. İlaç etkileşimi Lexi-
Comp programıyla değerlendirilmiştir. Çalışma İstanbul Tıp F. Klinik Araş-
tırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

BULGULAR: Vaka ve kontrol grubunda, yaş ort.±SD (58±9; 58±8), cinsi-
yet dağılımı(%) (E:27; 24), ve BKİ±SD (31±5; 31±6) saptanmıştır. Her iki 
grup için hipertansiyon tanı süresi ortanca(IQR) değeri 8(3-14; 4-11)yıl 
olarak bulunmuştur. Hipertansiyon ilaç sayısı bakımından gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır(p>0,05). Kontrol grubunda 
kendilerini iyi hissetiklerinde ilaç almayı bırakma oranı(%8,2) vaka grubuy-
la(%20,5) karşılaştırıldığında istatistiki anlamlı olarak daha düşük saptan-
mıştır(p<0,05). İlaç etkileşimi her iki grupta da en fazla C kategorisin-
de(%72,9; %75,6) olduğu saptanmıştır. Vaka grubunda TAT kullanımı 
%25,6 iken, kontrol grubunda bu oran %28,6 bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kan basıncı kontrolünde ilaç tedavi başarısı çok 
etmenli bir süreçtir. Bu sürecin yönetilmesinde ilaç uyumunun arttırılması, 
hastanın tedavisini etkileyecek olası ilaç etkileşimlerinin önlenmesi önem 
taşımaktadır. Çalışmamızda gruplar arasında kullanılan ilaç sayısı, ilaç etki-
leşimi, TAT kullanımı bakımından farklılıklar saptansa da bu farklılıklar an-

lamlı düzeye ulaşmamıştır. İlaç uyumunun arttırılması için hipertansiyon 
hastalarına kendilerini iyi hissetmelerine rağmen ilaçlarını almaya devam 
etmeleri gerektiği vurgulanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: HİPERTANSİYON, İLAÇ UYUMU, İLAÇ ETKİLEŞİMİ, 
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ 



232 

 

P-053 
TRAMADOLE BAĞLI ADVERS ETKİ; GLOSSİT: OLGU SUNUSU 
Seza Apilioğulları1, İpek Duman2, Özlem Bilgiç3, Serdal Bozdoğan1 
1- Selçuk Ü. Tıp F. Algoloji Bilim Dalı 
2- Necmettin Erbakan Ü. Meram Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad 
3- Selçuk Ü. Tıp F. Dermatoloji Ad 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tramadol, sentetik kodein analoğudur ve opioidlere göre 
daha güvenli kabul edilen karma etkili opioiddir. Santral µ(mü) reseptörle-
rine etkisi yanında presinaptik serotonin ve noradrenalin geri alımını da in-
hibe eder. Tedavi dozlarında tramadolün ciddi yan etkileri nadirdir. Oral 
tramadolün neden olduğu, literatürde bildirilen ilk glossit olgusu sunulmak-
tadır. 

YÖNTEM: Olgu Sunumu 

BULGULAR: Disk patolojisine bağlı servikal radiküler kol ağrısı ve migreni 
olan 50 yaşında kadın, ağrı departmanımıza başvurdu. Migren için flunarizin 
ve venlafaksin kullanıyordu. Oral tramadol-parasetamol kombinasyonu 
(37.5 mg/325 mg) verilen hastada altı gün sonra dilde kızarıklık, hassasi-
yet, şişme ve konuşma güçlüğü ortaya çıktı. Başvurduğu dermatolog tra-
madol tedavisini kesti ve semptomlar üç gün içinde geriledi. Hasta ağrının 
tekrarlaması üzerine 45 gün sonra bize yeniden başvurdu. Ayrıntılı bir tet-
kikten sonra, glossitin ilaç reaksiyonu değil, rastlantısal olduğu düşünüldü 
ve tramadol aynı dozda verildi. Altı gün sonra hastada dilde yanma hissi, 
şişlik, yutma ve konuşma güçlüğü, dilde eritemli alanlar ve kenarlarında 
çatlaklar oluştu. Hasta geçmişte herhangi bir yan etki olmadan parasetamol 
kullanmıştı. İkinci tramadol uygulamasından sonra benzer glossit semptom-
larının ortaya çıkması nedeniyle, farmakolog görüşü alınarak tramadol ad-
vers reaksiyonu olduğu kanısına varıldı. Semptomlar tramadolün kesilme-
siyle beş günde düzeldi. Olgu Sağlık Bakanlığı, Türkiye Farmakovijilans 
Merkezi’ne advers ilaç reaksiyonu olarak bildirildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Literatürde oral tramadole bağlı glossit daha önce 
tanımlanmamıştır. Daha önce dil anjiyoödemi, kontakt dermatit ve subku-
tan nodül olguları bildirilmiştir. Tramadolün en sık advers etkisi, antidepre-
san kullanan hastalarda tramadolün yol açtığı serotonin sendromudur. 
Sendromda, bilinç değişiklikleri, otonomik hiperaktivite ve nöromusküler 
bozukluklar görülür. Bu olguda venlafaksin de uygulandığından, serotonin 
sendromu beklenebilirdi ancak yalnız glossit görüldü. Venlafaksin de 
SSRI’lar gibi tramadolün O-metilasyonunda yer alan CYP2D6 üzerine inhibi-
tör etkiyle tramadol metabolizmasında bir azalmaya yol açabilir; ancak bu 
olguda görülen glossitin etyolojisinde bu mekanizmayı suçlamak olası gö-
rünmemektedir. Oral tramadol sonrası sistemik alerjik dermatit ve anjiyoö-

dem gibi yan etkileri bilinmektedir. Bu olguda alerjik mekanizma daha 
muhtemeldir. Klinisyenler tramadole bağlı alerjik yan etkiler konusunda 
dikkatli olmalıdırlar. 

ANAHTAR KELİMELER: ADVERS ETKİ, FARMAKOVİJİLANS, GLOSSİT, 
OPİOİD, TRAMADOL 
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P-054 
HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ ACİNETOBACTER VE PSEUDOMO-
NAS SUŞLARININ YILLARA GÖRE MEROPENEM DİRENCİNDEKİ DE-
ĞİŞİM 
Emine Fırat Göktaş1, Mustafa Tuğrul Göktaş2, Filiz Koç1, Pınar Fırat1, Aslıhan 
Burcu Yıkılgan1 
1- Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi 
2- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas spp. suşları 
özellikle yoğun bakım hastalarında ciddi hastane kaynaklı enfeksiyonlara 
neden olmaktadır. Çalışmamızda son 7 yılda hastanemiz dahiliye ve genel 
yoğun bakım ünitesinden izole edilen bu iki suşun neden olduğu enfeksi-
yonlar ve yıllara göre meropenem direncindeki değişim değerlendirilmek 
istenmiştir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada 2008-2014 yılları arasında hastanemiz dahiliye ve 
genel yoğun bakım ünitelerinde CDC tanı kriterlerine göre hastane enfeksi-
yonu tanısı almış olan hastalarda A. baumannii ve Pseudomonas suşları ir-
delendi. Tekrarlayan üremeler çalışma dışı bırakıldı. İzolatların identifikas-
yonu ve antibiyotik duyarlılık testleri VITEK 2 (BioMerieux, Fransa) otoma-
tize sistem ile yapıldı. 

BULGULAR: Yedi yılda 160 A. baumannii, 114 Pseudomonas spp. olmak 
üzere toplamda 274 suş izole edildi. Bu iki etkenin en sık neden olduğu en-
feksiyon pnömoni idi, bunu sırası ile kan dolaşımı, üriner sistem ve yumu-
şak doku enfeksiyonları izledi. 2008 yılında yılında A. baumannii izolatların-
da meropenem direnci %6,2 iken yıllar içinde çok artmış olup 2014 yılına 
gelindiğinde %91,3 olarak bulunmuştur. Pseudomonas spp.’lerde yıllar içe-
risinde direnç seyri değişken olmakla birlikte son üç yılda dirençte artış 
saptanmıştır (2008’de direnç oranı %27,2 iken 2014 yılında %36,3). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Karbapenemler sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonla-
rın tedavisinde son basamak olarak kullanılan geniş spektrumlu ilaçlardır. 
Bu antibiyotiklere karşı hastane izolatı olan A. baumannii vePseudomonas 
suşlarında direnç artışı dikkat çekici olup, bu etkenlerle gelişen enfeksiyon-
ların tedavisi güçleşmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MEROPENEM, ACINETOBACTER BAUMANNII, 
PSEUDOMONAS SPP 
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P-055 
CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖRMEKTE OLAN 
YAŞLI HASTALARDA POTANSİYEL OLARAK UYGUN OLMAYAN İLAÇ-
LARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Medine İ. Gülçebi1, Nesrin Çağlayan Duman1, Beycan Gözde Ayhan1, Rez-
zan Gülhan1, Atila Karaalp1, M. Zafer Gören1, Filiz Onat1, 
1- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD - İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yaşlı bireylerde ilaç tedavisi ile ilgili olarak hem klinik 
açıdan hem de maliyet açısından önemli olabilen problemler sıklıkla önlene-
bilir niteliktedir. Yaşlı hastalarda uygun olmayan ve yüksek riskli ilaçların 
kullanımının önlenmesi, ilaç tedavisine bağlı problemlerin ve istenmeyen 
etkilerin azaltılması bakımından önemli, basit ve etkili bir stratejidir. Ameri-
kan Geriatri Derneği tarafından güncellenen Beers Kriterleri 65 yaş ve üstü 
hastalarda potansiyel olarak uygun olmayan ilaç (PUİ) kullanımını azaltma-
yı hedeflemektedir. Çalışmamızın amacı 65 yaş ve üstü hastalarda PUİ kul-
lanımının değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM: Çalışmamıza 26.03.2014-31.12.2014 tarihleri arasında Marmara 
Ü. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi tara-
fından Tıbbi Farmakoloji polikliniğimize konsülte edilmiş olan 65 yaş ve üstü 
hastalar (n=53) dahil edilmiştir. PUİ kullanımının değerlendirmesi hastala-
rın konsültasyon raporlarında yer alan ilaçlar üzerinde ve Amerikan Geriatri 
Derneği tarafından güncellenmiş olan Beers Kriterler’i kullanılarak yapılmış-
tır. 

BULGULAR: Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, 
intrakranial kanama, intraparenkimal kanama, gastrointestinal kanama, 
astım, sepsis, kanser ya da fraktür operasyonları nedeniyle yoğun bakım 
ünitesinde tedavi altında olan hastaların ilaç listelerinde 97 farklı etken 
madde tespit edilmiş, bu etken maddelerin % 18’inin (n=17) Beers Kriter-
leri’ne göre PUİ olduğu anlaşılmıştır. Kadın hastaların % 36’sında (n=19), 
erkek hastaların ise % 33’ünde (n=17) PUİ kullanımı olduğu saptanmıştır. 
Hastalarda Beers Kriterleri’ne göre hastalık ya da herhangi klinik durumdan 
bağımsız olarak yaşlı bireylerde kaçınılması gereken ilaçlardan en sık me-
toklopramid (% 26), belirli hastalık ya da sendromu olan yaşlı hastalarda 
kullanıldığında PUİ olanlardan en sık diltiazem (% 17), dikkatli kullanılması 
gereken ilaçlardan ise en sık asetilsalisiliak asit (% 4) kullanımı olduğu be-
lirlenmiştir. Beers Kriterler’inde metoklopramid ekstrapiramidal etkilere yol 
açması, diltiazem kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda dikkatli kullanılması, 
ve asetilsalisilik asit özellikle 80 yaş ve üstü hastalar için dikkatli olunması 
gereken ilaçlar olarak tanımlanmaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak yaşlı hasta popülasyonunda ilaçların 

uygunluğu değerlendirilerek, daha güvenli olan alternatif ilaçlar ya da ilaç-
sız tedavi seçenekleri tercih edilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: BEERS KRİTERLERİ, GERİATRİ, ADVERS ETKİ, 
CERRAHİ YOĞUN BAKIM, TOKSİKOLOJİ 



235 

 

P-056 
TRANSPLANT HASTALARINDA KULLANILAN İMMÜNOSÜPRESİV 
İLAÇLAR VE FETUSA ETKİLERİ 
Rezzan Gülhan1, Medine İ. Gülçebi1, Nesrin Çağlayan Duman1, Beycan Göz-
de Ayhan1, Atila Karaalp1, Filiz Onat1, M. Zafer Gören1 
1- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD - İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: İmmünosüpresan tedavi transplante edilen organın de-
vamlılığı ve maternal sağlık için gereklidir. Bir çok immünosüpresiv ilaç, 
gebede yarar/zarar oranının göz önüne alınarak kullanılması gereken FDA C 
gebelik risk kategorisindedir. Transplant hastaları prematür doğum, düşük 
doğum ağırlığı, sezeryan ile doğum ya da gebelikte görülen hipertansif bo-
zukluklar açısından risk taşımaktadırlar. Transplant hastalarının gebelik sü-
reçlerinin güvenliği için hem annenin sağlığı, hem transplante edilen orga-
nın sağlığı hem de fetusun sağlığı düşünülmelidir. Bu çalışmada gebelik dö-
neminde immünosüpresiv ilaç maruziyeti nedeni ile polikliniğimize konsülte 
edilmiş olan transplant hastalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamıza Ocak 2013- Haziran 2015 tarihleri arasında gebelik 
döneminde organ transplantasyonu sonrası immünosüpresiv ilaç kullanımı 
nedeniyle Marmara Ü. Tıp F. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmako-
loji-Teratoloji Polikliniğine konsülte edilmiş olan gebe hastalar dahil edilmiş-
tir. Gebe hastalara beklenen doğum tarihleri dikkate alınarak telefonla ula-
şılmış, tedavileri, doğumları ve bebeğin sağlığı ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 

BULGULAR: Polikliniğimize konsülte edilmiş gebelerden (n=411) % 
12’sinin (n=51) lösemi, ailesel Akdeniz ateşi, sistemik lupus eritamatozis, 
ülseratif kolit ve ankilozan spondilit gibi çeşitli nedenlerle immünosüpresiv 
tedavi görmekte olduğu saptanmıştır. Karaciğer ya da böbrek transplantas-
yonu sonrası gebelik döneminde immünosüpresan kullanımı nedeniyle 3 
hasta konsülte edilmiştir. Hastaların FDA gebelik risk kategorisi C olan sik-
losporin, takrolimus, prednisolon ya da FDA gebelik risk kategorisi D olan 
azotiyoprin gibi ilaçlar kullandığı görülmüştür. Gebeliklerden 2’sinin miadın-
da doğum ile sonuçlanırken, böbrek transplantasyonu sonrasında takroli-
mus, azotiyopurin, prednizolon ve pantoprazol maruziyeti olan gebeliğin 3. 
ayda spontan düşük ile sonuçlandığı bilgisine ulaşılmıştır. Yenidoğanların 
her ikisinin de normal doğum ağırlığında olduğu ancak annesi karaciğer 
transplant hastası olup, takrolimus, azotiyoprin, prednizolon ve pantoprazol 
maruziyeti olan bir yenidoğanın ise kalpte üfürüm nedeni ile takip altında 
olduğu öğrenilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak her geçen gün daha fazla transplant 
hastasının gebelik planladığı göz önüne alındığında, gebelikte immünosüp-
resan ajan maruziyetinin fetus üzerindeki etkilerinin takip edilmesi büyük 

bir önem kazanmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: TRANSPLANTASYON, İMMUNSUPRESAN, TERATO-
JENİTE, FETÜS, KONJENİTAL MALFORMASYON 
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P-057 
NON-VALVULER ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA PO-
LİFARMASİ: RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUA-
TİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASI 
SONUÇLARI 
Nesrin Filiz Başaran1, Edip Güvenç Çekiç1, Özcan Başaran2, Volkan Doğan2, 
İsmail Bolat3, Macit Kalçık4, Fatma Özpamuk Karadeniz5, Ceyhan Türkkan6, 
Müjgan Tek Öztürk7, Mehmet Hayri Alıcı8, Kadriye Akay9, Mehmet Aytürk7, 
Aytekin Aksakal10, Adem Tatlısu11, Zübeyde Bayram12, Ulaankhu Batgerel13, 
Kadir Uğur Mert2, Cevat Kırma14, Mustafa Özcan Soylu2, Murat Biteker2 
1- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AD 
2- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Kardiyoloji AD 
3- Fethiye Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
4- İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
5- Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
6- Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
7- Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
8- Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
9- Kocaeli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
10- Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
11- Sivas Numune Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
12- Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
13- Acıbadem Sağlık Grubu Kadıköy Kardiyoloji Kliniği 
14- Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyo-
loji Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: Atrial fibrilasyon (AF) kardiyoloji pratiğinde sık karşılaşı-
lan bir aritmi tipidir ve bu hastalarda serebrovasküler tromboembolik olay-
ları önlemek için antitrombotik/antikoagülan tedavi başlanması gerekebil-
mektedir. Bu önleyici tedaviler; vitamin K antagonisti olan oral antikoagü-
lanlar (varfarin), vitamin K antagonisti olmayan oral antikoagülanlar (Dabi-
gatran, Rivaroksaban, Apiksaban) ve bazı durumlarda antiagregan ilaçlar 
olmaktadır. Bu ilaçları kullanan hastaların çoğunda eşlik eden ve ilaç kul-
lanması kaçınılmaz olan hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı gibi 
hastalıkların olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada AF tanısı alan bir hastanın 
sadece bu tanı nedeniyle aldığı ilaçlar, ilaçların sayısı, beraber aldığı diğer 
ilaçların sıklığı ve polifarmasiye katkısının incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: RAMSES çalışması prospektif, gözlemsel bir çalışma olarak plan-
landı ve kardiyoloji polikliniğine başvuran AF hastaları incelendi. Türkiye 
genelinde 57 ilden toplam 6273 AF hastası çalışmaya dahil edildi. Çalışma-
nın bu alt analizinde verilerine ulaşılabilen 6058 hastanın kullandıkları oral 

antikoagülan, antiagregan, beta bloker, kalsiyum kanal blokeri, digoksin, 
amiodaron, propafenon ve sotalol araştırıldı. Sorgulanan bu ilaçların oral 
antikoagülanlarla birlikte kullanımı ve beraber kullanılan ilaç sayısı incelen-
di. 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 6058 hastanın yaş ortalaması 69.6 + 
10.7 saptandı. Bu hastalardan 2084’ünün varfarin (%34,4), 1124’ünün da-
bigatran (18,5%), 917’sinin rivaroksaban (15,1%) ve 249’unun apiksaban 
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(4,1%) kullandığı tespit edildi. İnme profilaksisinde en sık kullanılan ilaç 

varfarin olarak saptanırken oral antikoagülan (OAK) kullanmayan hastalar-
da ise en sık kullanılan ilaç antiagreganlar olarak bulundu. OAK ile birlikte 
kullanılan ilaçlar değerlendirildiğinde tedaviye en sık eklenen ilacın beta 
blokör olduğu görüldü. Hasta başı ortalama kullanılan ilaç sayısı 2.2 ± 0.9 
olarak saptandı. OAK’larla beraber alınan ilaçların detaylı sonuçları tabloda 
gösterilmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda AF tanısı alan hastaların kişi başı 
ortalama 2.2 ± 0.9 adet ilaç kullandığı saptandı. Elde edilen verilerden top-
lumda AF’u olan hastaların %89,4’ünün ≥2 ilaç kullanmakta oldukları tespit 
edildi. Klinisyenlerin günlük pratikte AF hastasını değerlendirirken polifar-
masiyi de mutlaka göz önünde bulundurması gerekmektedir. Özellikle OAK 
tedavisi başlanacak hastalar bu yönden dikkatle değerlendirilmeli ve gere-
kirse bir klinik farmakologdan görüş istenmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ATRİYAL FİBRİLASYON, POLİFARMASİ, DABİGAT-
RAN, RİVAROKSABAN, APİKSABAN 

NOT: Ulusal çok merkezli RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVA-
LUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) çalışması 
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P-058 
ÜLKEMİZDE ATRİYAL FİBRİLASYON HASTALARINDA İNME VE KA-
NAMA RİSK SKORLARININ POLİFARMASİ ÜZERİNE ETKİLERİ : 
RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE 
PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASINDAN ÖĞREN-
DİKLERİMİZ 
Nesrin Filiz Başaran1, Edip Güvenç Çekiç1, Özcan Başaran2, Ahmet Çağrı 
Aykan3, Ezgi Kalaycıoglu3, Sinan İnci4, Yasin Çakıllı5, Mehmet Hamidi6, Gök-
han Aksan7, Serdar Bozyel8, Füsun Helvacı7, Emine Altuntaş9, Beytullah Ça-
kal10, Gökhan Gözübüyük11, İbrahim Rencüzoğulları12, Ali Ekber Ata13, Gur-
bet Özge Mert2, Cevat Kırma14, Mustafa Özcan Soylu2, Murat Biteker2 
1- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AD 
2- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Kardiyoloji AD 
3- Trabzon Ahi Evran Kalp Ve Damar Cerrahisi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
4- Aksaray Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
5- Tuzla Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
6- Bandırma Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
7- Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
8- Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
9- Bingöl Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
10- İstanbul Medipol Ü. Tıp F. Kardiyoloji Kliniği 
11- Malatya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
12- Kafkas Ü. Tıp F. Kardiyoloji Kliniği 
13- Özel Samsun Medikal Park Kardiyoloji Kliniği 
14- Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyo-
loji Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: Atrial fibrilasyon (AF) hastalarında tromboembolik olay-
ları önleyici tedavi; vitamin K antagonisti olan oral antikoagülanlar, vitamin 
K antagonisti olmayan oral antikoagülanlar ve bazı durumlarda antiagregan 
ilaçlar olmaktadır. Bu ilaçların en önemli ve sık görülen yan etkisi kanama-
dır. Bu ilaçlarla tedaviye başlamadan önce inme risk skorlaması olan 
CHA2DS2VASc ve kanama risk skorlaması olan HAS-BLED açısından hasta-
lar değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu skorlar yaş, hipertansiyon, diabet, 
inme ve kanama öyküsü gibi düzenli ilaç kullanmayı gerektiren hastalıkları 
sorgulamaktadır ve bu durumda polifarmasiye dikkat edilmelidir. Bu çalış-
mada CHA2DS2VASc ve HAS-BLED skorları ile polifarmasi arasında bir ilişki 
olup olmadığı araştırıldı. 

YÖNTEM: RAMSES çalışması prospektif, gözlemsel bir çalışma olarak plan-
landı ve kardiyoloji polikliniğine başvuran AF hastaları incelendi. Türkiye 
genelinde 57 ilden toplam 6273 AF hastası çalışmaya dahil edildi. Verilerine 

ulaşılabilen 5999 hastanın CHA2DS2VASc [C = Kalp yetmezliği , H = Hiper-
tansiyon, A = Yaş ≥ 75, D = Diabet, S = İnme/GİA, V = Vasküler hastalık , 
A = Yaş 65-74, Sc = Cinsiyet (Kadın)] ve HAS-BLED [H = Hipertansiyon 
(>160 mmHg), A = Anormal KC/Böbrek Fonksiyonları , S = İnme, B = Ka-
nama Öyküsü ve Anemi, L = Labil INR (TTR<%60), E = Yaş > 65, D = 
İlaç/Alkol Alımı (ASA/Klopidogrel/NSAI)] skorları hesaplandı. Hastalar AF 
için oral antikoagülan, antiagregan, beta bloker, kalsiyum kanal blokeri, 
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amiodaron, propafenon, sotalol ve digoksin kullanımları açısından sorgu-

landı. Korelasyon analizi “Spearman testi” ile SPSS (IBM PASW v18) prog-
ramı kullanılarak hesaplanmıştır. 

BULGULAR: Çalışmadan elde edilen verilere bakıldığında CHA2DS2VASc ve 
HAS-BLED skorları yükseldikçe kullanılan ilaç sayısının da anlamlı olarak 
arttığı gözlendi (r=0.151 p<0.001, r=0.143 p<0.001 sırasıyla) . Her iki 
skorlamada da grup skorları ≥ 5 olan hastaların en fazla sayıda ilaç kullan-
dığı tespit edildi. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda AF hastalarında CHA2DS2VASc ve 
HAS-BLED skorlarının artışı ile polifarmasi arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
ortaya kondu. Bu skorların sorguladığı yaş ve komorbiditeler zaten polifar-
masiye yol açan başlıca durumlar arasındadır. CHA2DS2VASc ve HAS-BLED 
skorları yüksek olan hastalarda ilaç reçete ederken polifarmasi açısından 
daha dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ATRİYAL FİBRİLASYON, CHA2DS2VASC, HAS-
BLED, POLİFARMASİ 

NOT: Ulusal çok merkezli RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVA-
LUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) çalışması 
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P-059 
NON-VALVULER ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA Dİ-
GOKSİN KULLANIM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: RAM-
SES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE PRE-
VENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASI SONUÇLARI 
Nesrin Filiz Başaran1, Edip Güvenç Çekiç1, Özcan Başaran2, Osman Beton3, 
Özgen Şafak4, Mehmet Yaman5, Sedat Kalkan6, Vahit Demir7, Sabri Seyis8, 
Feyza Çalık9, Yiğit Çanga10, Hacı Murat Güneş11, Ayşe Çolak12, Selami Demi-
relli13, Zeki Şimşek10 Gökhan Göl14, İbrahim Altun2, Cevat Kırma15, Mustafa 
Özcan Soylu2, Murat Biteker2 
1- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AD 
2- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Kardiyoloji AD 
3- Sivas Cumhuriyet Ü. Tıp F. Kardiyoloji Kliniği 
4- Burdur Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
5- Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
6- Gönen Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
7- Yozgat Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
8- Mersin Özel Doğuş Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
9- Mersin Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
10- Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
11- İstanbul Medipol Ü. Tıp F. Kardiyoloji Kliniği 
12- Mut Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
13- Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
14- Süreyya Paşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
15- Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyo-
loji Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: Atriyal fibrilasyon (AF) günlük kardiyoloji kliniğinde en 
sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. Bu hastalarda düzensiz atriyal ileti de-
ğişken kalp hızına neden olur ve kalp hızı veya ritm kontrol stratejilerinden 
birinin uygulanması çoğunlukla gereklidir. Ayrıca eşlik eden kalp yetmezliği 
bulunan hastalarda digoksin sık olarak tercih edilen bir moleküldür. Son 
zamanlarda yayınlanan gözlemsel çalışmalarda digoksinin kalp yetmezliği 
bulunmayan hastalarda kullanılmasının olumsuz klinik sonlanımlara yol 
açabileceği hatta kalp yetmezliği olanlarda bile olumsuz bazı etkilerinin ola-
bileceği bildirilmiştir. Biz bu çalışmamızda non-valvuler AF nedeniyle takip 
edilen hastalarda digoksin kullanım oranlarını belirlemeyi amaçladık. 

YÖNTEM: RAMSES çalışması prospektif, gözlemsel bir çalışma olarak plan-
landı ve kardiyoloji polikliniğine başvuran AF hastaları çalışmaya dahil edil-
di. Çalışmaya Türkiye genelinde 57 merkezden 6273 hasta dahil edilmiş 
olup verilerine ulaşılabilen digoksin kullanan (1171) ve digoksin kullanma-

yan (4636) olmak üzere toplam 5807 hasta incelendi. Bu iki gruba ayrılan 
hastalar arasında komorbidite (hipertansiyon, konjestif kalp yetersizliği, 
koroner arter hastalığı (KAH), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), 
vasküler hastalık, diyabet) ve böbrek fonksiyonları (kreatinin klirensi, böb-
rek yetersizliği) açısından fark olup olmadığı değerlendirildi. Kategorik veri-
lerin değerlendirilmesinde, “Ki-Kare” veya “Fischer-Exact” istatistik testi; 
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sürekli değişkenlerin değerlendirilmesinde ise, “Student-t testi”; SPSS 

(IBM, PASW18v) programı kullanılmıştır. 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastalarda en sık eşlik eden komorbid 
hastalık hipertansiyon olarak saptandı. Digoksin kullanan ve kullanmayan 
hastaların özellikleri karşılaştırıldığında digoksin kullananlarda daha fazla 
kalp yetersizliği, KAH, hipertansiyon, KOAH, vaskuler hastalık ve diyabet 
bulunduğu gözlendi. Digoksin kullananlarda ortanca kreatinin klirensi daha 
düşük, böbrek yetmezliği oranı daha fazla saptandı (Tablo ). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda digoksin kullanan hastaların sadece 
%39.4 ünde kalp yetersizliği saptandı. Çalışmamızda saptadığımız bir diğer 
bulgu da digoksin kullanan hastalarda böbrek yetersizliğinin daha fazla bu-
lunmasıdır. Sonuç olarak digoksin AF hastalarında gereğinden fazla kullanı-
lan ve bu nedenle artmış morbidite ve mortaliteye yol açabilen bir ilaçtır. 
Klinisyenlerin AF hastasına digoksin başlamadan önce dikkatli davranması 
gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ATRİYAL FİBRİLASYON, DİGOKSİN, KALP YETER-
SİZLİĞİ, HIZ KONTROLÜ 

NOT: Ulusal çok merkezli RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVA-
LUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) çalışması 
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P-060 
NON-VALVULER ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA AN-
TİAGREGAN KULLANIMI: RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SUR-
VEY EVALUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) 
ÇALIŞMASI SONUÇLARI 
Edip Güvenç Çekiç1, Nesrin Filiz Başaran1, Özcan Başaran2, Mehmet Teki-
nalp3, Onur Taşar4, Bernas Altıntaş5, Ahmet İlker Tekkeşin6, Mustafa Ozan 
Gürsoy7, Mehmet Ballı8, Oğuz Karaca9, Savaş Çelebi10, Tahir Bezgin11, Öz-
gür Kaplan12, Adnan Kaya13, Murat Civan14, Aleks Değirmencioğlu15, Kadriye 
Memic Sancar2, Cevat Kırma16, Mustafa Özcan Soylu2, Murat Biteker2 
1- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AD 
2- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Kardiyoloji AD 
3- Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
4- Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
5- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
6- Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
7- Gaziemir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
8- Mersin Toros Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
9- İstanbul Medipol Ü. Tıp F. Kardiyoloji Kliniği 
10- TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
11- Gebze Fatih Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
12- Malatya Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
13- Suruç Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
14- İstanbul Özel Liv Hospital Kardiyoloji Kliniği 
15- İstanbul Acıbadem Ü. Tıp F. Kardiyoloji Kliniği 
16- Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyo-
loji Kliniği 
GİRİŞ VE AMAÇ: Atrial fibrilasyon (AF) sık karşılaşılan bir aritmi olup art-
mış kardiyovaskuler mortalite ve serebrovaskuler olay ile ilişkilidir. Güncel 
kılavuzlar orta ve yüksek inme geçirme riski olan AF hastalarına oral anti-
koagülan (OAK) tedavi; düşük inme riskinde ise antiagregan verilmesini 
veya hiçbir tedavi verilmemesini önermektedir. Bu çalışmada antiagregan 
tedavi kullanan AF hastalarında komorbidite, inme ve kanama risk skorla-
malarını karşılaştırması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: RAMSES çalışması prospektif, gözlemsel bir çalışma olarak plan-
landı ve kardiyoloji polikliniğine başvuran AF hastaları çalışmaya dahil edil-
di. Çalışmaya 57 merkezden 6273 hasta dahil edildi ve verilerine ulaşılabi-
len, antiagregan kullanan (1827) ve antiagregan kullanmayan (3980) ol-
mak üzere toplam 5807 hasta incelendi. Bu iki gruba ayrılan hastalar ara-
sında komorbidite (hipertansiyon, koroner arter hastalığı, vasküler hastalık, 

konjestif kalp yetersizliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabet) açı-
sından fark olup olmadığı değerlendirildi. Ayrıca antiagregan kullanan has-
talar; inme risk skorlaması olan CHA2DS2VASc ve kanama risk skorlaması 
olan HAS-BLED açısından da değerlendirildi.Kategorik verilerin değerlendi-
rilmesinde, “Ki-Kare” veya “Fischer-Exact” istatistik testi; sürekli değişken-
lerin değerlendirilmesinde ise, “Student-t testi”; SPSS (IBM, PASW18v) 
programı kullanılmıştır. 
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BULGULAR: Antiagregan kullanan hastaların kullanmayanlara göre daha 

fazla oranda koroner arter hastalığı, vasküler hastalığı, konjestif kalp yet-
mezliği olduğu saptandı. Hastaların CHA2DS2VASc ve HAS-BLED skorları ile 
antiagregan kullanımı arasında pozitif bir korelasyon saptandı (Tablo 1). 

 

 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamıza katılan AF hastalarının %31.4 ünde 
antiagregan kullanıldığı saptanmıştır. Güncel kılavuz önerilerinin antiagra-
gan tedavi kullanımını kısıtlamasına rağmen günlük klinik pratikte antiagre-
gan tedavilerin AF hastalarında halen yaygın olarak kullanıldığı görülmekte-
dir. Ayrıca artan CHA2DS2VASc ve HAS-BLED skorları hastanın inme açı-
sından daha yüksek riske sahip olduğunu ve OAK kullanması gerektiğini 
belirtmesine rağmen bu hastalarda da tercih edilen tedavi halen antiagre-
ganlardır. Bu durumun nedeni klinisyenlerin kanama komplikasyonundan 
korkmaları ve daha fazla komorbiditesi olan hastalarda antiagregan kulla-
nımına yönelmeleri olabilir. 
ANAHTAR KELİMELER: ATRİYAL FİBRİLASYON, ANTİAGREGAN, 
CHA2DS2VASC, HAS-BLED 
NOT: Ulusal çok merkezli RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVA-
LUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASI 
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P-061 
TERAFAR'IN EMZİRME DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ 
YAPTIĞI KONSÜLTASYONLARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİL-
MESİ 
Selin Acar1, Yusuf Cem Kaplan1, Barış Karadaş1, Tijen Kaya Temiz1 
1- TERAFAR (İzmir Katip Çelebi Ü. Teratojenite Bilgi, Eğitim, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi), İzmir, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Emzirme ve anne sütü kullanımı bebeğe ve anneye ben-
zersiz besinsel ve besinsel olmayan faydalar sunar. Bunun yanında annele-
rin bir kısmının, çeşitli hastalıklar nedeniyle, emzirme döneminde ilaç kul-
lanması gerekmektedir. İlaç kullanırken emzirmeye devam edilip edileme-
yeceğinin belirlenmesi, edilecek ise annenin kullanacağı ilacın kanıta dayalı 
şekilde seçilmesi anne ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir. Çalışma-
mızda, Terafar’a (İzmir Kâtip Çelebi Ü. Teratojenite Bilgi, Eğitim, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi) emzirme döneminde ilaç kullanımı ile ilgili gelen so-
ruların ve verilen danışmanlığın özelliklerinin incelenmesi planlanmıştır. 

YÖNTEM: Retrospektif ve tanımlayıcı şekilde tasarladığımız çalışmamızda, 
hastane otomasyon sisteminde 28 Ocak 2010 ile 27 Ocak 2015 tarihleri 
arasında Terafar’a emzirme döneminde ilaç kullanımı ile ilgili gelen tüm 
konsültasyon raporları ayrıntılı olarak incelenerek, konsülte edilen olguların 
demografik verileri, danışılan ilaçlar ve Terafar’ın önerilerinin neler olduğu 
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Belirtilen tarihler arasında emzirme döneminde ilaç kullanımı 
ile ilgili 68 konsültasyon saptanmıştır. Emziren annelerin ortalama yaşı 28.6 
± 6.0 (18 – 47, n=56), emzirilen bebeklerin ortalama yaşı gün olarak 96.6 
± 152.7 (1-730, n=56) hesaplanmıştır. Altmış sekiz konsültasyonda danışı-
lan 138 ilaç tespit edilmiştir. Grup bazında bakıldığında en sık danışılan 
ilaçlar santral sinir sistemi (SSS) ilaçları (%21.7), alt grup olarak antiepi-
leptikler ve antikonvülzanlardır (SSS ilaçlarının %50si). Etken madde ba-
zında değerlendirildiğinde ise en sık danışılan ilaçların enoksaparin sodyum 
(%3.6), lamotrijin (%3.6) ve varfarin (%3.6) olduğu görülmüştür. Konsül-
tasyon yapıldığı anda ilaçların %52.9’u kullanılmakta, %47.1’inin ise kulla-
nımı planlanmaktadır. Terafar, konsültasyonda danışılan ilaçların 97’sinin 
(%70.3) kullanılmasını, 41’inin (%29.7) ise kullanılmamasını önermiştir. 
Kullanılmamasını önerdiği ilaçların 26’sının (%63.4) (tüm danışılan ilaçların 
%18.8ine karşılık gelmektedir) yerine yeni ilaç önerisinde bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Terafara danışılan ilaçların büyük oranı emzirme 
döneminde kullanılabilecek ilaçlardır. Danışılan her beş ilaçtan birinin yerine 
yeni ilaç önerisi yapılmış ve emziren anneler için kanıta dayalı daha güvenli 
alternatifler sunulmuştur. Emzirme döneminde kanıta dayalı ilaç kullanımı 

danışmanlığının yaygınlaştırılması, özellikle kronik hastalıkları olan anneler 
ve bebeklerinin sağlığı açısından ciddi önem arz etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: TERATOJENİTE BİLGİ SERVİSİ, EMZİRME, ANNE 
SÜTÜ, İLAÇ, YENİDOĞAN, DANIŞMANLIK 
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Tablo 

En sık danışılan 5 ilaç grubu n (ilaç sayısı) % 

Santral sinir sistemi ilaçları 30 21.7 

Antiinfektifler 20 14.5 

Hematolojik ilaçlar 17 12.3 

Kardiyovasküler ilaçlar 16 11.6 

Gastrointestinal ilaçlar 15 10.9 

Danışılan ilaçlar için Terafar’ın 
kullanım önerisi n (ilaç sayısı) % 

Evet 97 70.3 

Hayır 41 29.7 

Terafarın ilacın kullanımını 
önermeme nedeni n (ilaç sayısı) % 

Yeterli veri olmadığı için 20 48.8 

Birinci seçenek olmadığı için 19 46.3 

Kontrendike olduğu için 2 4.9 
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P-062 
GERİATRİK HASTALARDA KARDİYOVASKÜLER İLAÇ KULLANIMI 
Zeynep Öztürk1, Levent Çuhadar2 
1- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji ve Tok-
sikoloji Birimi 
2- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın Sitesi Semt Polikliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yaşlanmayla birlikte pek çok sağlık sorununu ortaya çı-
kabilmekte, kronik hastalık prevalansı artmaktadır. Kardiyovasküler hasta-
lıklar, yaşlılıkta mortalite ve morbidite nedenleri arasında birinci sırayı al-
maktadır. Yaşlılarda ilaç kullanım paternleri ile ilgili ülkemizde yapılmış ye-
terli sayıda ve detaylı çalışmalar henüz bulunmamakla birlikte, literatürdeki 
epidemiyolojik çalışmalar konunun önemini göstermekte, dünya genelinde 
“geriatri”, ayrı bir bilim dalı ve araştırma alanı olarak gün geçtikçe değer 
kazanmaktadır. 

YÖNTEM: Çalışmaya İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın 
Sitesi Semt Polikliniği’ne, 01.09.2013- 01.12.2013 tarihleri arasında baş-
vurmuş, 65 yaş ve üzeri, 1447 hasta dahil edilmiştir. Dosya kayıtlarından 
geriye dönük olarak hastalık tanıları ve kullandıkları ilaçlar incelenmiştir. 

BULGULAR: Kardiyovasküler ilaç kullanımı olan 333 (%23) hasta tespit 
edilmiştir. Hastaların %67.8’i kadın olup hastalar ayrıca yaş gruplarına göre 
65 yaş ve üzeri (%30.5), 70 yaş ve üzeri (%22.3), 75 yaş ve üzeri 
(%25.5), 80 yaş ve üzeri (%21.7) olarak sınıflandırılmıştır. Kardiyovasküler 
ilaç kullanımı olan yaşlı hastalardan, kadınların %38’inde ve erkeklerin 
%42’sinde aspirin; %29.2 ve %28’inde beta bloker; %25.2 ve %28’inde 
kalsiyum kanal blokeri kullanımı gözlenmiştir. Kadın hastalarda diüretik 
(%61.0) ve anjiyotensin reseptör blokeri (%38) kullanım oranı erkeklere 
göre (sırasıyla %32.7, %28.0) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 
(p<0.05). Erkek hastalarda da ACE inhibitörleri (%57) ve lipid düşürücüle-
rin (%71) kullanım oranlarının kadınlara göre (sırasıyla %42, %19) yüksek 
olduğu kaydedilmiştir (p<0.05). Yaş gruplarına göre ilaç kullanımları ben-
zerlik gösterirken tedavide genellikle birden fazla kardiyovasküler ilaç kul-
lanıldığı gözlenmiştir. Erkeklerde monoterapi oranı yalnızca %15.8 ve mo-
noterapide en sık kullanılan ilaç grubu ACE inhibitörleri iken kadın hastalar-
da oran fazla değişmemekle birlikte (%14.1) monoterapide en sık tercih 
edilen ilaç grubu kalsiyum kanal blokerleridir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kardiyovasküler ilaçlar, geriatrik hastalarda en sık 
kullanılan ilaçlardır. Tedavide kombine ilaç kullanımları ile cinsiyete göre 
tercih edilen ilaçlar, olasılıkla altta primer nedeninin de farklı olmasından 
dolayı, farklılık göstermektedir. Erkek hastalarda lipid düşürücü ilaçların, 
kadın hastalarda diüretik kullanımının yüksek olması dikkat çekicidir. 

ANAHTAR KELİMELER: GERİATRİ, KARDİYOVASKÜLER, İLAÇ, REÇETE, 
YAŞLILIK 

NOT: Yazarlar herhangi bir finansal bağlantı bildirmemektedir. 
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P-063 
PSİKİYATRİK HASTALIK TANISI ALMIŞ YAŞLI HASTALARDA İLAÇ 
KULLANIMI 
Zeynep Öztürk1, Ayşe Türkyılmaz2 
1- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji ve Tok-
sikoloji Birimi 
2- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Basın Sitesi Semt Polikliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: Beyinde yaşlanmaya paralel olarak meydana gelen biyo-
kimyasal değişiklikler, yaşlılık döneminde zihinsel işlevlerde kısmi kayıplarla 
bir takım psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. 
Bununla birlikte psikososyal etmenler ve eşlik eden uzun süreli hastalıklar 
ile kullanılan ilaçlar da etiyolojide yer almaktadır. Bu çalışma, hastanemiz 
semt polikliniğine başvuruda bulunan ve psikiyatrik hastalık tanısı almış 
yaşlı hastalarda, ilaç kullanım paternlerinin ve eşlik eden hastalıkların sap-
tanması amacıyla yürütülmüştür. 

YÖNTEM: Çalışma geriye dönük ve tanımlayıcı olarak planlandı. Hasta baş-
vuruları dosya kayıtlarından incelenerek, psikiyatrik hastalık tanısı alan, 65 
yaş ve üzeri hastalar, demografik özellikleri, eşlik eden diğer hastalıklar ve 
kullandıkları ilaçlar kaydedildi. 

BULGULAR: Organik mental bozukluk (F06), depresif nöbet (F32), ve ank-
siyete bozukluğu (F41) tanıları almış olan toplam 240 yaşlı hastanın verile-
rine ulaşıldı. 240 hastanın, 66’sı (%27.5) erkek, 174’ü (%72.5) kadındı. 
Çalışma grubunun median yaşı 74 (minimum 65, maksimum 98) olarak bu-
lundu. Psikiyatrik tanıya en sık eşlik eden tanılar baş ağrısı (G44) ve baş 
dönmesi (R42) idi. Hastaların ilaç kullanımları 3 ay süreyle incelendiğinde, 
%12.5’inin düzenli bir psikiyatrik ilaç kullanımı olmadığı, %18.7’sinin tek 
ilaçla tedavi olduğu gözlenmiştir. En sık kullanılan psikotrop ilaçlar arasında 
mirtazapin (%20), ketiapin (%17.5), mianserin (%7.5) ve risperidon 
(%6.2) yer almaktadır. Hastaların ek ilaç kullanımlarında ise en sık non 
steroid antiinflamatuvar ve spazmolitik ajanlar tercih edildiği görülmüştür. 
Psikiyatrik hastalık tanısı almış yaşlı hastaların %10’unun demans, 
%6.2’sinin Parkinson tedavisi de gördüğü tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Psikiyatrik hastalık tanısı, yaşlı hasta grubunda 
özellikle kadın hastalarda daha fazla görülmüştür. Bu sonucun bir nedeni, 
hastaneye başvurma sıklığının yine kadın hastalarda daha yüksek olması 
olabilir. Çalışma grubunda demans tedavisi gören, ağrı şikayeti olan ve 
Parkinson tanısı almış hastaların fazlalığı da dikkat çekicidir. Buna göre 
özellikle nörolojik temelli hastalık tedavisi gören yaşlı hastalarda psikiyatrik 
bozukluğa bir meyil olabilir. Yaşlı bireylerde yaşam kalitesini de yükseltmek 
adına psikiyatrik destek ve takipler yapılmalı, ilaç kullanım sorunları irde-

lenmeli, gerekli rehabilitasyon hizmetlerine ulaşmaları sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: YAŞLILIK, PSİKOTROP, REÇETE, DEPRESYON, 
ANKSİYETE 

NOT: Yazarlar herhangi bir finansal bağlantı bildirmemektedir. 
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P-064 
KLİNİK FARMAKOLOJİ’NİN KURUCUSU İBN-İ SİNA VE İLK FARMA-
KOPE OLARAK EL KANUN Fİ’T- TIB 
Zeynep Öztürk1 
1- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Farmakoloji ve Tok-
sikoloji Birimi 

GİRİŞ VE AMAÇ: İbn-i Sina (batı dilinde Avicenna adıyla anılır) 980-1037 
yılları arasında yaşamış bir yazar, filozof ve hekimdir. Yaşadığı dönemin İs-
lam’ın Altın Çağı olarak bilinen 8. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasında olmasının da 
etkisiyle tıp, felsefe, bilim ve teknoloji gibi pek çok alanda eserler vermiştir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada İbn-i Sina biyografisi ile tıp tarihindeki en ünlü 
eseri El Kanun fi’t- Tıb (Canon of Medicine) ilgili literatür eşliğinde, farma-
koloji ve tıbba katkıları açısından incelenmiştir. 

BULGULAR: İbn-i Sina tıp, farmakoloji, felsefe, astronomi, kimya, fizik, 
jeoloji, psikoloji, müzik, şiir ve mühendislik alanlarında 450’e yakın eser 
vermiş; literatürde verdiği eserlerinden dolayı “modern tıbbın babası” ve 
“klinik farmakolojinin babası” şeklinde tanımlanmıştır. El Kanun fi’t- Tıb, en 
ünlü eseri olup 14 ciltten oluşan bir medikal ansiklopedidir. Arapça yazılmış 
olan eserin bilinen en eski nüshası 1052 tarihlidir ve 12. yüzyılda “Canon 
medicinae” adıyla Latinceye çevrilmiştir. 19. yüzyılın başına kadar ortaçağ 
üniversitelerinde okutulmuş olan eser, Avrupa’da da tıbbi otorite olarak ka-
bul görmüştür. İbn-i Sina’nın tıp tarihinde ilk farmakope olarak da kabul 
edilen bu eseri, sağlık ve hastalıkların tanım ve sebebiyetlerini detaylı ola-
rak ele almaktadır. Deneysel tıp, klinik farmakoloji, fizyoloji, kontrollü ça-
lışmalar, psikoloji ve nöropsikiyatri alanında değerlendirmeler ile “sendrom” 
tanımını da ilk defa bu eserinde yapmış olan İbn-i Sina, eserin “materia 
medica” bölümünde 760 ilacın uygulama yolları ve etkilerinden bahsetmiş-
tir. İbn-i Sina ve eseri El Kanun fi’t- Tıb, farmakolojiyi genel tıptan ayırması 
ve “klinik farmakoloji”yi bir araştırma alanı olarak ortaya koyması bakımın-
dan önem taşımaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: İbn-i Sina bugünkü Özbekistan topraklarında 
doğmuş İran’da ölmüş olduğundan, kendisinin Fars veya Türk kökenli oldu-
ğuna dair tartışmalar sürmektedir. Bununla birlikte çağının ötesinde fikirle-
ri, tıp ve farmakoloji alanındaki uygulamaları ile 19 yaşından itibaren sade-
ce hekimlik yapmakla kalmayıp yeni tedaviler geliştirmesi, ilaç ve ilaç etki-
lerine dair tıp tarihindeki en önemli eseri bırakmış olması açısından da tar-
tışmasız önemli bir bilim adamı, bir farmakolog ve aynı zamanda çağına iz 
bırakmış bir filozoftur. 

ANAHTAR KELİMELER: İBN-İ SİNA, FELSEFE, FARMAKOLOJİ, İLAÇ, EL-
KANUN FİT-TIB 

NOT: Yazarın herhangi bir finansal bağlantısı bulunmamaktadır. 
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P-065 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARDA İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ 
X KATEGORİ OLAN KOMBİNASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Nesrin Çağlayan Duman1, Medine İ. Gülçebi1, Beycan Gözde Ayhan1, Rez-
zan Gülhan1, Filiz Onat1, M. Zafer Gören1, Atila Karaalp1 
1- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD - İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaç-ilaç etkileşimleri hayati risk içeren istenme-
yen/toksik etkilere veya terapötik yetersizliğe yol açabilmektedir. Çoklu ilaç 
kullanımının yaygın olduğu yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastaları hem eşlik 
eden hastalıklar, hem de organ fonksiyonlarındaki değişiklikler nedeni ile 
klinik açıdan önemli olan ilaç-ilaç etkileşmeleri bakımından yüksek risk ta-
şımaktadırlar. Çalışmamızın amacı YBÜ hastalarında ‘kombinasyonu kont-
rendike’ olarak tanımlanan olası ‘X kategori’ ilaç etkileşimlerini değerlen-
dirmektir. 

YÖNTEM: Çalışmamıza Marmara Ü. Hastanesi’nde 01.Ocak.2015-
30.Haziran.2015 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde Tıbbi Farmakoloji po-
likliniğine konsülte edilmiş 104 Cerrahi YBÜ hastası dahil edilmiştir. ‘X ka-
tegori’ ilaç-ilaç etkileşimleri ‘Micromedex Healt Care Series Volume 148, Rx 
Media 2015 ve Lexi-Interact™ Online ve Pubmed’ veritabanları kullanılarak 
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Hastaların % 16,3’ünde (n=17) Lexi-Interact™ Online verita-
banına göre ‘X kategori’ olarak tanımlanan olası ilaç-ilaç etkileşimi olduğu 
saptanmıştır. X kategori ilaç-ilaç etkileşimlerine en fazla katılan ilaçlar sıra-
sıyla ketiapin (n=24), amiodaron (n=9), ipratropium (n=9), haloperidol 
(n=8), domperidon (n=8) ve metoklopramid (n=8) olarak bulunmuştur. 
Hastaların % 52,9’unun (n=9) ilaç listesinde ketiapin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Ketiapin 6 farklı ilaçla toplam 24 defa X kategori ilaç-ilaç etki-
leşmesi göstermiştir. Hastaların % 14,3’ünün (n=6) ipratropium-ketiapin, 
% 11,9’unun (n=5) metaklopramid-ketiapin, % 7,1’inin (n=3) domperidon-
ketiapin ve % 7,1’inin (n=3) haloperidol-ketiapin etkileşmesi açısından risk 
taşıdığı saptanmıştır. İpratropium ile ketiapinin istenmeyen antikolinerjik 
etkileri, ketiapin-metaklopramid kombinasyonu ile nöroleptik malign send-
rom-tardif diskinezi gibi ekstrapiramidal etkiler, ketiapin-domperidon ya da 
ketiapin-haloperidol kombinasyonları ile ise hayatı tehdit edici ventriküler 
aritmiler tetiklenebilmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak YBÜ hastalarında klinik açıdan 
önemli sonuçlara yol açabilen ilaç etkileşimlerinin önlenebilmesi için ilaç-ilaç 
etkileşimleri tespit edilerek ilaçların titizlikle seçilmesi gerekmektedir. Kom-
binasyonun değiştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise ortaya çıka-
bilecek istenmeyen/toksik etkiler yakından takip edilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: İLAÇ ETKİLEŞİMİ, YOĞUN BAKIM, ÇOKLU İLAÇ 
KULLANIMI, İSTENMEYEN ETKİ, TOKSİK ETKİ 
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P-066 
KONTRASEPSİYON NEDENİ İLE ÖSTROJEN VE PROGESTERON PRE-
PARATLARI KULLANIMI OLAN GEBELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Beycan Gözde Ayhan1, Medine İ. Gülçebi1, Nesrin Çağlayan Duman1, Rez-
zan Gülhan1, Atila Karaalp1, Filiz Onat1, M. Zafer Gören1 
1- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kontrasepsiyon amacıyla östrojen ve progesteron içeren 
preparatların kullanımı oldukça yaygındır. Östrojen ve progesteron içeren 
preparatların FDA gebelik risk kategorisi X tir. Çalışmamızın amacı, gebelik 
döneminde östrojen ve progesteron içeren preparatları kullanmış ve bölü-
mümüz polikliniği tarafından takipleri yapılmış olan hastaları değerlendir-
mektir. 

YÖNTEM: Çalışmamıza Ocak 2013- Haziran 2015 tarihleri arasında gebelik 
ya da laktasyon döneminde ilaç kullanımı nedeniyle Marmara Ü. Tıp F. Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji-Teratoloji Polikliniğine konsül-
te edilmiş gebelerden (n=411), gebelik döneminde östrojen ve progesteron 
içeren preparatları kullanmış olanlar dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 
gebelere tedavi, takip ve doğum sonrası bebeğin sağlığı ile ilgili bilgiler 
edinmek için telefon ile ulaşılmıştır. 

BULGULAR: Gebelik ya da laktasyonda ilaç kullanımı nedeniyle bölümü-
müze konsülte edilmiş hastalardan (n=411), 28inin (% 6,8) gebelik sıra-
sında östrojen ve progesteron içeren preparatlar kullanımı olduğu saptan-
mıştır. Tüm gebeliklerin ilaç maruziyetinin 1. trimesterde olduğu tespit 
edilmiştir. Östrojen ve progesteron içeren preparat kullanımı olan 28 gebe-
den 16 tanesine ulaşılabilmiştir. On altı gebenin 2 tanesinin gebeliği devam 
etmektedir. Gebeliklerden % 7,1’inin (n=1) spontan abortusla, % 
71,4’ünün (n=10) sezeryan doğumla (C/S), % 21,4’ünün (n=3) ise normal 
spontan doğum ile sonlandığı öğrenilmiştir. Doğum ile sonlanan gebeliklerin 
% 15,4’ünde bebekler düşük doğum ağırlıklıdır (<2500 gr). C/S ile 28. haf-
tada sonlandırılan gebeliklerden birinde, bebekte fetal bradikardi ve ingui-
nal herni gözlendiği bildirilmiştir. On iki bebekte doğum sonrasında herhan-
gi bir anomaliye rastlanmadığı bilgisine ulaşılmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kontrasepsiyon amacıyla östrojen ve progesteron 
içeren preparatların kullanımı sırasında oluşabilecek istenmeyen gebelikle-
rin yakın takibi, bu ilaçların yüksek teratojenik riskleri nedeniyle oldukça 
önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: KONTRASEPSİYON, GEBELİK, TERATOJENİTE, 
ÖSTROJEN, PROGESTERON 
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P-067 
LAKTASYON DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE TIBBİ FAR-
MAKOLOJİ-TERATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE KONSÜLTE EDİLEN HAS-
TALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Songül Özkula1, Medine İ. Gülçebi1, Nesrin Çağlayan Duman1, Beycan Göz-
de Ayhan1, Atila Karaalp1, Filiz Onat1, M. Zafer Gören1, Rezzan Gülhan1 
1- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Laktasyon döneminde ilaç kullanımı anne sütüyle besle-
nen bebeğin zarar görmesini önlemenin yanında, annenin etkili tedavi edi-
lebilmesi prensibine dayanmaktadır. İnfantlarda hepatik matürasyon farklı 

hızlarda olabilmekte ve prematürelerde gecikebilmektedir. Glomerüler filt-
rasyon hızı, tübüler sekresyon hızları göreceli olarak daha düşüktür. Bütün 
bunlardan ötürü infantın daha yüksek ilaç serum konsantrasyonlarına ma-
ruz kalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmamızın amacı laktasyon-
da ilaç kullanımı nedeniyle Tıbbi Farmakoloji-Teratoloji polikliniğine konsül-
te edilmiş hastaların değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM: Çalışmamıza 02.Ocak.2013-19.Haziran.2015 tarihleri arasında 
laktasyonda ilaç kullanımı nedeniyle Marmara Ü. Tıp F. Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Tıbbi Farmakoloji polikliniğine konsülte edilmiş olan hastalar 
(n=33) dahil edilmiştir. Hastaların mevcut ilaçları laktasyonda kullanımları-
nın uygunluğu açısından ‘Micromedex Health Care Series’ veritabanı ile de-
ğerlendirilmiştir. Ayrıca hastalara telefonla ulaşılmaya çalışılmış, laktasyon 
dönemindeki tedavileri ve bebeğin sağlığı ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 

BULGULAR: Polikliniğimize 02.Ocak.2013-19.Haziran.2015 tarihleri ara-

sında başvuran 411 hastadan % 87’sinin gebe (n=293), % 5’inin gebelik 
planlayan hasta (n=21), % 8’inin ise (n=33) laktasyon dönemindeki hasta-
lar olduğu görülmüştür. Yaş ortalaması 29 olan laktasyon dönemindeki has-
taların % 21’inde (n=7) epilepsi, romatizmal kalp hastalığı ya da konjenital 
hepatik fibroz gibi kronik hastalık nedeniyle ilaç kullanımı olduğu tespit 
edilmiştir. Laktasyon döneminde toplam 38 farklı ilacın kullanıldığı saptan-
mıştır. İlaçlar laktasyonda kullanımlarının uygunluğu açısından ‘Micromedex 
Health Care Series’ veritabanı ile değerlendirildiğinde ilaçların % 53’ünün 
(n=20) laktasyon sırasında kullanılabilecek ilaç, % 37’sinin (n=14) dikkatli 
kullanılması gereken ilaçlar, % 10’unun (n=4) ise laktasyon sırasında kul-
lanılmaması gereken ilaçlar arasında yer aldığı görülmüştür. Hastaların lak-
tasyon döneminde en sık metilprednisolon (% 10), 2. sıklıkta esomeprazol 
(% 9), 3. sıklıkta ise desloratidin (% 7) kullandıkları saptanmıştır. Metilp-
rednisolon ve esomeprazol laktasyon döneminde dikkatli kullanılması gere-
ken ilaçlar arasında yer alırken, desloratidin laktasyon sırasında kullanılabi-
lecek ilaçlar arasında bulunmaktadır. Hastalardan yalnızca 3 tanesine ulaşı-

labilmiş ve 1 bebekte annenin laktasyon döneminde asetazolamid kullan-
ması ile anne sütünün acılaşması sonucu emezis geliştiği ve emmeyi bırak-
tığı bilgisine ulaşılmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak laktasyon döneminde kullanılan ilaç-
ların uygunluğu saptanarak, hastalar bilgilendirilmeli ve yakından takip 
edilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: LAKTASYON, TERATOJENİTE, ANNE SÜTÜ, EM-

ZİRME, İNFANT 
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P-068 
HASTANEMİZDE SAPTANAN METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOC-
CUS AUREUS SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK PROFİLİ 
Emine Fırat Göktaş1, Mustafa Tuğrul Göktaş2, Filiz Koç1 
1- Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Kliniği 
2- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F., Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ülke-
mizde özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlara yol açan; tüm beta-laktam 
grubu antibiyotiklere dirençli olmasının yanı sıra linkozamidler, makrolidler 
ve aminoglikozidlere karşı direnç gösterebilen önemli bir patojendir. Bu ça-
lışmada hastanemizdeki çeşitli örneklerde üreyen MRSA suşlarında antibi-
yotik duyarlılığı değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM: Bu retrospektif bir çalışma olup; çalışmaya 01,01,2014 - 
01,06,2015 tarihleri arasında çeşitli örneklerde üreyen MRSA türleri dahil 
edildi. Tekrarlayan üremeler çalışma dışı bırakıldı. İzolatların identifikasyo-
nu ve antibiyotik duyarlılık testleri VITEK 2 (BioMerieux, Fransa) otomatize 
sistem ile yapıldı. 

BULGULAR: Toplamda 15 hastadan (11 erkek, 4 kadın) MRSA suşu izole 
edildi. Örneklerin çoğu plastik cerrahi servisinden (8 örnek; 6 yara, 2 kan 
kültürü) olmak üzere diğerleri yoğun bakım (5 örnek; 3 trakeal aspirat, 2 
kan kültürü), üroloji servisi (1 yara kültürü), genel cerrahi servisinden (1 
yara kültürü) idi. Suşların tümü penisilin ve oksasiline dirençli idi. Eritromi-
sin %40, kloramfenikol %86.6, levofloksasin %26.6, siprofloksasin %40, 
ofloksasin %46.6, trimetoprim sulfametaksazol %46.6, rifampisin %13, 
vankomisin %100, teikoplanin %100, linezolid %100 oranında duyarlı idi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Günümüzde vankomisine dirençli ve vankomisine 
azalmış duyarlılık gösteren izolatlar tehdit oluşturmaktadır. Biz çalışmamız-
da 15 MRSA suşunda vankomisin direnci saptamadık.Hastanemizde MRSA 
ile oluşan enfeksiyonlarda tedavi seçenekleri kısıtlı olmakla birlikte vanko-
misin, teikoplanin ve linezolid %100 duyarlı olmalarıyla uygun endikasyon-
larda ve uygun hastalarda kullanılabilecek antibiyotiklerdir. 

ANAHTAR KELİMELER: METİSİLİN, ANTİBİYOTİK DİRENCİ 
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P-069 
GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI: FENİRAMİDOL 
Duygun Altıntaş Aykan1, İrem Çavuşoğlu1, İlknur Erköseoğlu1, Turhan 
Aran2, Engin Yenilmez3, Mine Kadıoğlu Duman1, Nuri İhsan Kalyoncu1, Ersin 
Yarış1 
1- Karadeniz Teknik Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Karadeniz Teknik Ü. Tıp F. Kadın Hastalıkları Ve Doğum AbD 
3- Karadeniz Teknik Ü. Tıp F. Histoloji Ve Embriyoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Feniramidol (Cabral®),benzil alkol türevi santral etkili 
kas gevşetici bir ajandır. Etkisini omurilikteki polisinaptik refleks yolları üze-
rinde bulunan ara nöronları inhibe ederek gösterir. Nöromusküler fonksiyo-
nu bozmadan akut lokal kas spazmını çözer. İnsan veya hayvan gebelerde 
kullanımına dair literatürde veri yoktur. Bu çalışmada, çeşitli endikasyonlar-
la feniramidol kullanan gebelerden doğan çocukların konjenital malformas-
yonlar yönünden değerlendirilmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Karadeniz Teknik Ü. Teratojenite Bilgi Servisi’ne 1999-2013 yıl-
ları arasında başvuran ve feniramidol kullanan gebeler dahil edildi. Doğum-
dan sonra gebelere telefonla ulaşılarak gebelik sonuçları belirlendi ve be-
bekler bir yıl süreyle izlendi. 

BULGULAR: Çalışmada yaşları 28-41 arasında değişen 13 gebe incelendi. 
Gebelerin feniramidol kullanım endikasyonları bel-boyun ağrısı, diz-eklem 
ağrısı, disk hernileri, romatizmal hastalıklar, miyalji ve sinir sıkışması idi. 
Doğum sonrasında 13 gebenin 10’una telefonla ulaşılabildi. Ulaşılan gebe-
lerden ikisinin 7. ve 16. haftalarda düşük yaptığı öğrenildi. Geriye kalan se-
kiz gebenin sağlıklı bebekler doğurduğu ve izlenen bir yıllık süreç içerisinde 
bu bebeklerde nörolojik, morfololojik veya kognitif bir anormallik olmadığı 
saptandı. Sağlıklı doğan bebeklerde maternal maruziyet dozları 400-800 
mg/gün ve maruziyet zamanları 0-13. haftalar arasındaydı. Düşük yapan 
gebelerin sigara-alkol-madde tüketimi, akraba evliliği veya Rh uyuşmazlığı 
yoktu, fakat feniramidol dışında başka hastalıkları nedeniyle kullandıkları ek 
ilaçlar mevcuttu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Feniramidol kullanan 10 gebenin sonuçlarının su-
nulduğu bu çalışmada herhangi bir konjenital malformasyon saptanmadı. 
Düşük ile sonuçlanan iki olguda feniramidole düşük dozda ve gebeliğin er-
ken dönemlerinde maruziyet vardı. Ayrıca başka hastalıklarından dolayı 
kullandıkları ek ilaçları da mevcuttu. Bu nedenlerle düşük olgularının feni-
ramidolle ilişkili olma olasılığı zayıftır. Olgu sayısının sınırlı olması nedeniyle 
feniramidolün gebelikte güvenilir olduğunu kanıtlamak için daha çok insan 
çalışmasına gerek duyulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, FENİRAMİDOL, ABORTUS, TERATOJE-

NİTE, KAS GEVŞETİCİ 

NOT: Bu çalışmada finansal destek alınmamıştır. 
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P-070 
SIÇANLARDA METOTREKSATIN NEDEN OLDUĞU BÖBREK HASARINA 
LİKOPENİN TEK BAŞINA VE MELATONİN İLE KOMBİNE OLARAK ET-
KİLERİ 
Elif Oğuz1, Sezen Koçarslan2, Suzan Tabur3, Hatice Sezen4, Zehra Yılmaz1, 
Nurten Aksoy4 
1- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Patoloji AbD 
3- Gaziantep Ü. Tıp F. Endokrinoloji Bilim Dalı 
4- Harran Ü. Tıp F. Tıbbi Biyokimya AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Birçok kanser türünde kemoterapötik ajan olarak kulla-

nılmasının yanında immünosupresif etkinliklerinden dolayı psöriazis, infla-
matuvar barsak hastalığı gibi durumlarda da kullanılmakta olan metotrek-
sat (Mtx)’ın nefrotoksik bir ajan olduğu bilinmektedir. Mtx ile oluşan nefro-
toksisitenin oksidatif stres ve proinflamatuvar sitokinlerden kaynaklanabile-
ceği bildirilmektedir. Domates ve domates ürünlerinde bol miktarda bulun-
duğu bilinen likopenin ve pineal bezden salınan melatoninin, antioksidan ve 
antiinflamatuvar etkilerinin olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı likopenin tek başına ve melatonin ile kombine olarak 
kullanıldığında Mtx’in neden olduğu nefrotoksisite üzerindeki etkilerini araş-
tırmaktır. 

YÖNTEM: Deneylerde 26 adet Sprague-Dawley cinsi sağlıklı erkek sıçan 

kullanıldı. Sıçanlar, kontrol grubu (n=6); tek doz intraperitoneal (i.p.) 
20mg/kg Mtx uygulanan Mtx grubu (n=6), tek doz 20mg/kg i.p. Mtx sonra-
sı 10 gün süreyle oral gavaj (o.g.) ile 10mg/kg likopen verilen Mtx+L grubu 
ve tek doz 20mg/kg i.p. Mtx sonrası 10 gün süre ile 10mg/kg o.g. likopen 
ve 40 mg/kg i.p. melatonin verilen Mtx+L+Mel grubu olmak üzere 4 gruba 
ayrıldı. Mtx uygulaması ile oluşturulan böbrek hasarı ve uygulanan tedavile-
rin etkinliği histopatolojik inceleme, tümör nekröz faktör alfa (TNF-ALFA), 
interlökin-1 (IL-1β), nitrik oksid (NO) ve seruloplazminin (SP) doku düzey-
leri ölçülerek değerlendirildi. 

BULGULAR: Histopatolojik incelemeler sonucunda Mtx uygulaması ile olu-

şan böbrek dokusundaki hasarda likopenin tek başına uygulanması tubüler 
dejenerasyonu anlamlı azalttığı; melatonin ile kombinasyonunun ek olarak 
tubüler genişleme ve tubül hücrelerindeki şişmeyi de anlamlı azalttığı göz-
lendi. Likopenin tek başına ve melatoninle kombine uygulandığı gruplarda 
Mtx uygulanmasıyla böbrek dokusunda yükselmiş olduğu görülen TNF-
ALFA, IL-1β ve SP düzeylerinin anlamlı olarak düştüğü görüldü. Likopen ile 
kombine melatonin uygulamasının aynı zamanda NO düzeylerini de düşür-
düğü gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak likopen, antiinflamatuvar ve antiok-

sidan etkileriyle tek başına Mtx’in neden olduğu böbrek hasarında anlamlı 
bir düzelme sağlayabileceği bununla birlikte melatonin ile kombine edildi-
ğinde NO aracılı oksidan hasar ve histopatolojik hasar üzerine daha koruyu-
cu olabileceği görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: LİKOPEN, MELATONİN, METOTREKSAT, NEFRO-

TOKSİSİTE, TEDAVİ 
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P-071 
ASFALT YOL İŞÇİLERİNDE POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBON 
MARUZİYETİ, OKSİDATİF STRES VE DNA HASARI. 
Ceylan Bal2, Erol Rauf Ağış1, Murat Büyükşekerci1, Hüseyin Tuğrul Çelik3, 
Ömer Hınç Yılmaz4 
1- Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Farmakoloji Birimi 
2- Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Biyokimya Bölümü 
3- Turgut Özal Ü. Tıp F. Biyokimya Bölümü 
4- Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Toksikoloji Bölümü 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yoğun polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeren asfalt 
dumanı soluyan asfalt işçilerinin kanser gelişimi açısından risk altında oldu-
ğu düşünülmektedir. Kanser gelişimi veya risk artışını göstermek için asfalt 
maruziyeti ile ilgili birçok mekanizma açıklamaya yönelik ve epidemiyolojik 
çalışma mevcuttur 

YÖNTEM: Bu çalışmaya sigara içmeyen ve yol yapımı sırasında sıcak asfalt 
ile çalışan 60 işçi ve sigara içmeyen ve polisiklik aromatik hidrokarbon ma-
ruziyetine neden olan işlerde çalışmayan 40 işçi dahil edilmişlerdir. Birey-
lerden haftanın son işgünü sabah idrarı alınmış PAH göstergesi olarak 1-
hidroksipiren (1-OHP) düzeyi ölçülmüş, ayrıca oksidatif hasarı ve genotok-
sisiteyi göstermek için; total oksidan seviye (TOS), total antioksidan seviye 
(TAS) ve 8-hidro-deoksiguanozin (8-OH-dG) seviyeleri ölçülmüş ve oksida-
tif stres indeksi (OSI) hesaplanmıştır. TOS ve TAS yeni otomatize bir metot 
kullanılarak ölçülmüştür. 

BULGULAR: Asfalt işçilerinin idrar 1-OHP seviyesi yaklaşık 10 
kat(2,27(0,11-122,16) vs. 0,2(0,04-4,9)), 8-OH-dG seviyesi yaklaşık 5 kat 
(0,069(0,02-1,49) vs. (0,013(0,00-0,16)), TOS düzeyi yaklaşık 10 kat 
(1,98(0,2-37,41) vs.0,2(0-1,93)), TAS düzeyi yaklaşık 2 kat (1,79(0,87-
17,72) vs. 0,8(0,21-4,34)) ve OSI oranı yaklaşık 4 kat (104,76 (11,73-
565,22) vs. 25,84(0-68,72) kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur. 
1-OHP seviyeleri ile 8-OH-dG, TAS ve TOS seviyeleri güçlü pozitif korelas-
yon göstermektedir. Ayrıca 8-OH-dG seviyesi ile TAS ve TOS seviyeleri ara-
sında güçlü pozitif korelasyon vardır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre asfalt işçilerinde 
PAH maruziyeti önemli boyutta mevcuttur ve oksidatif strese ve DNA hasa-
rına yol açmaktadır. Asfalt işçilerinde oksidatif stres, oksidatif DNA hasarını 
önlemek için terapötik bir hedef olabilir. Oksidatif strese yönelik tedavi ge-
rekliliğini tespitte ve tedavi etkinliğini değerlendirmede bu çalışmada kulla-
nılan otomatize yöntem uygun görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ASFALT, POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBON, 
OKSİDATİF STRES, 8-HİDRO-2DEOKSİGUANOZİN, GENOTOKSİSİTE 
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P-072 
DELİ BAL TOKSİNİ GRAYANOTOKSİN 3 ÜN SIÇANLARDA KARDİYO-
VASKÜLER ETKİLERİ 
Ertuğrul Kaya1, Kürşat Oğuz Yaykaşlı2, Hayati Kandiş3, Ayhan Sarıtaş3, Si-
nan Bakırcı4, Yasin Türker5 
1- Düzce Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. Tıp F. Tıbbi Biyoloji AbD 
3- Düzce Ü. Tıp F. Acil Tıp AbD 
4- Düzce Ü. Tıp F. Anatomi AbD 
5- Süleyman Demirel Ü. Tıp F. Kardiyoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Deli bal olarak bilinen bal ile gelişen zehirlenmelerin bü-
yük bir kısmı ülkemizde görülmektedir. Deli bal içinde bulunan toksinlerin 
kaynağı Rhododendron türü bitkilerdir. Bu bitkilerde bulunan toksinlerden 
en fazla grayanotoksin 3 tipi bulunmaktadır. Klinikte bradikardi, atriyovent-
riküler blok, asistoli, hipotansiyon, salivasyon gibi belirtiler görülmektedir. 
Bu araştırmada; grayanotoksin 3’ün sıçanlara farklı dozlarda intravenöz 
uygulanması sonucunda bu toksinin kardiyovasküler etkilerinin incelenmesi, 
ayrıca dokudaki toksisite parametresi olan bazı genlerin ekspresyonunun 
mRNA seviyesinde incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Bu araştırma 84 Wistar albino sıçan üzerinde gerçekleştirilmiş ve 
bu hayvanlar toplam 6 gruba ayrılmıştır. Kontrol, 5 ug/kg, 10 ug/kg, 20 
ug/kg, 50 ug/kg ve 100 ug/kg grupları oluşturulmuştur. Her grubun ilk alt 
grubundaki sıçanların bazal EKG ve kan basıncı kaydı alınmış ve solunum 
sayıları kaydedilmiştir. İntravenöz grayanotoksin 3 uygulanmasından sonra 
120 dakika boyunca bu parametreler kaydedilmiştir. Her grubun diğer alt 
grubundaki sıçanlar toksin uygulamasından 6 saat sonra dekapite edilerek 
kalp dokularında genetik değişiklikler incelenmiştir. 

BULGULAR: 5 ug/kg grubunda tüm zaman dilimlerinde anlamlı değişiklik 
olmamıştır. 10 ve 20 ug/kg gruplarında 2 ve 5 dakikadan sonra anlamlı ola-
rak solunum sayıları ve kalp tepe atım sayıları azalmış ve arteryel basınç-
larda düşme görülmüştür. 25. dakikadan sonra tüm parametreler bazal de-
ğerlere yeniden geri dönmüştür. 50 ve 100 ug/kg gruplarında ise 2. daki-
kadan itibaren tüm parametreler hızla düşmüş ve 5-10 dakika arasında sı-
çanlar ölmüştür. Tüm grupların genetik parametreleri incelendiğinde; Col-1, 
Col-3, TGF ve VEGF düzeyleri açısından anlamlı fark görülmemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sıçanlar için intravenöz grayanotoksin 3’ün 50 
ug/kg ve üzeri dozlarda lethal olduğu, atriyoventriküler blok gelişmeksizin 
ölümün kardiyak arrest nedeniyle görüldüğü, 5 ug/kg ve altında toksik etki-
lerin görülmediği, toksik etkilerin yaklaşık olarak 25 dakika devam ettiği 
görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: GRAYANOTOKSİN 3, DELİ BAL, KARDİVASKÜLER 
ETKİLER, RHODODENDRON, GENETİK DEĞİŞİKLİK 

NOT: Bu proje Düzce Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tara-
fından desteklenmiştir (No: 2011.04.03.080). 



258 

 

P-073 
İNSULİN DİRENCİ İLE ESER VE TOKSİK ELEMENT DÜZEYLERİ ARA-
SINDAKİ İLİŞKİ. 
Murat Büyükşekerci1, Erol Rauf Ağış1, Ceylan Bal1, Nigün Göveç Kıynaş1, 
Meşide Gündüzöz1, Ömer Hınç Yılmaz1 
1- Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: İnsulin direnci diyabet mellitus gibi birçok hastalığın pa-
togenezinde önemli rol almaktadır ve gittikçe artan insidansı ile dünya ça-
pında önemli bir halk sorunu olmaya başlamıştır. Esansiyel elementler in-
san vücudunda biyokimyasal reaksiyonlar için gerekli olup karbonhidrat 
metabolizmasında da farklı enzimlerin kofaktörü olarak görev yapmaktadır-
lar. Ağır metal maruziyeti kontrolsüz sanayileşmeye bağlı olarak kaçınılmaz 
bir şekilde artmakta olup, bu metallerin solid organ ve dokularda birikerek 
diyabet gibi akut veya kronik birçok hastalığın gelişmesinde rol oynadığı 
düşünülmektedir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada HOMA-IR indeksine göre insulin direnci olan hasta-
larda eser element ve toksik element düzeylerinin tespit edilmesi amaç-
lanmıştır. İnsulin direnci olan 50 hasta (29 kadın, 21 erkek) ve herhangi bir 
hastalığı olmayan 43 kişiden oluşan kontrol grubunun, eser element ve 
toksik element düzeyleri karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR: Hasta grubunda kontrol grubuna göre kan krom, bakır, çinko, 
ve selenyum düzeyleri anlamlı derecede düşük ve kurşun düzeyleri ise an-
lamlı derecede yüksek bulunmuştur. Her iki grup arasında kan berilyum, 
bor, alüminyum, titanyum, mangan, kobalt, nikel, arsenik, molibden, kad-
miyum, antimon ve demir düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmamıştır. 
Hasta grubunda bakır, çinko ve selenyum düzeyleri ile HOMA-IR indeks de-
ğeri arasında negatif korelasyon mevcuttur. Diğer element düzeyleri ile 
HOMA-IR indeks değeri arasında korelasyon bulunmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada bulunan element düzeyleri ile insulin 
direnci arasındaki ilişki literatürdeki diyabet hastalarında yapılan benzer 
çalışmalarla uyumlu görülmektedir. Prediyabetik bir durum olarak değer-
lendirilen insulin direncinde ise şu ana kadar böyle bir değerlendirmenin 
yapıldığı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuç-
lar diyabet gelişiminde toksik elementlerin ve eser elementlerin rol oynaya-
bileceğini düşündürmektedir 

ANAHTAR KELİMELER: İNSULİN DİRENCİ, ESER ELEMENT, KURŞUN, Dİ-
YABET 
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P-074 
İZOLE SIÇAN KALP MODELİNDE AMİTRİPTİLİNE BAĞLI KARDİYO-
TOKSİK ETKİLER İLE KARDİYAK S100B PROTEİNİ ARASINDAKİ 
KORELASYON 
Nil Hocaoğlu1, Nergis Murat2, Serap Cilaker Mıcılı3, Burç Aydın2, Bekir Uğur 
Ergür3, Şule Kalkan1 
1- Dokuz Eylül Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD, Klinik Toksikoloji Bilim Dalı 
2- Dokuz Eylül Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
3- Dokuz Eylül Ü. Tıp F. Histoloji Ve Embriyoloji AbD 
GİRİŞ VE AMAÇ: Amitriptilin, kardiyovasküler toksisite sonucu ölümcül 
zehirlenmelere neden olan bir trisiklik antidepresandır. S100b, büyük bö-
lümü santral sinir sistemi hücreleri, daha az kalp, mesane, kolon, böbrek, 
iskelet kası hücrelerinden salgılanan Ca++’a bağımlı bir proteindir. Amacı-
mız, izole sıçan kalp modelinde amitriptilin ile oluşturulan kardiyotoksisite-
de kardiyak S100b değişikliklerinin araştırılması ve amitriptiline bağlı geli-
şen kardiyotoksik etkiler ile kalp dokusu kaynaklı S100b proteini arasındaki 
korelasyonun incelenmesidir. 
YÖNTEM: Sıçanlar, servikal dislokasyon ile sakrifiye edildi. Torakotomiyle 
eksize edilen kalpler, Langendorff izole kalp sistemine asılarak retrograd 
perfüze edildi (10 mL/dk sabit akım, 37oC). Perfüzat, %95 O2 ve %5 CO2 ile 
havalandırıldı. Stabilizasyon döneminin sonunda, izole sıçan kalpleri rastge-
le iki gruba ayrıldı (n=5 ve n=7). Kontrol grubu’nda, izole kalplere %5 
dekstroz, Amitriptilin grubu’nda ise toksisite oluşturmak için, 5.5×10-5 M 
amitriptilin 60 ’ar dakika infüze edildi. Her iki grupta infüzyon tamamlan-
dıktan sonra, kalp dokuları histolojik inceleme için çıkartıldı. Grup içi karşı-
laştırmada Student’ın t testi (paired t-test), gruplar arasındaki farkın de-
ğerlendirilmesinde varyans analizi (ANOVA) ve takiben Tukey-Kramer, ko-
relasyon değerlendirmesinde Spearman korelasyon testleri kullanıldı 
(Graphad Instat V2.05a-1994). 
BULGULAR: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, amitriptilin infüzyonu sol 
ventrikül basıncı (SVB), SVB maksimum oranları (dp/dtmax) ve kalp atım 
hızı (KAH) parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma oluştu-
rurken, QRS süresinde anlamlı bir uzama oluşturdu (p<0.05). Amitriptilin 
uygulanan kalplerde S100b proteinin semi-kantitatif skorları, kontrol gru-
buna göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0.01). Deney protokolünün 
sonunda, amitriptilin infüzyonu uygulanan grupta, SVB ile S100b proteini 
skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı, negative yönde çok güçlü ko-
relasyon (r=-0.807, p=0.003) ve QRS süresi ile S100b proteini skorları 
arasında, pozitif yönde çok güçlü korelasyon (r=0.859, p=0.001) saptandı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: İzole sıçan kalp modelinde amitriptilin ile oluşturu-

lan kardiyotoksisitede, kalp dokusunda S100b proteinin artığı ve bu artışın 
amitriptilinin oluşturduğu SVB azalması ve QRS süresi uzaması ile korele 
olduğu saptandı. Araştırmamız, amitriptiline bağlı S100b proteini artışına 
kalp dokusunun katkısını ve amitriptiline bağlı gelişen kardiyotoksisite ile 
kardiyak S100b proteini arasındaki korelasyonu araştıran ilk çalışmadır. 
ANAHTAR KELİMELER: S100b PROTEİNİ, AMİTRİPTİLİN, ZEHİRLENME, 
İZOLE KALP, SIÇAN 
NOT: Bu proje, Dokuz Eylül Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2012.KB.SAG.64). 
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P-075 
ALFA AMANİTİNİN SIÇANLARDA TOKSİKOKİNETİĞİ 
Selim Karahan1, Ertuğrul Kaya2, Mustafa Hancı2, Mustafa Gani Sürmen2 
1- Dicle Ü. 
2- Düzce Ü. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Amanita phalloides ölümle sonuçlanan mantar zehirlen-
melerinin yaklaşık %95’inden sorumlu olan bir mantar türüdür. Bu mantar 
türü 2 grup toksini barındırır; amanitin ve falloidin. Amanitin grubu toksin-
lerden mantar içinde en fazla bulunan ve hakkında en fazla araştırma yapı-
lan toksin α-amanitindir. Bu grup toksinler RNA polimeraz II enziminin spe-
sifik inhibitörüdür. Mantarlarla olan zehirlenmelerde bu toksinin toksikoki-
netik göstergeleri çok önemlidir. 

YÖNTEM: Yeterli miktarda Amanita phalloides mantarı Ekim-Kasım 2010 
aylarında Düzce çevresindeki ormanlardan toplanmıştır. Mantar içeriğindeki 
toksin analizi ve mantarlardan α-amanitin saflaştırılması HPLC cihazıyla 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda, anestezi altındaki sıçanlara oral ve intra-
venöz yoldan 1 mg/kg α-amanitin verildikten sonra farklı zaman dilimlerin-
de (2.-5.-10.-15.-20.-45.-60.-90. dakika ve 2.-3.-4.5.-6.-9.-12.-24 saat) 
alınan kanların serumlarında α-amanitin toksininin HPLC yöntemiyle C18 
kolon, amonyum asetat: asetonitril: metanol (80:10:10,v/v/v) mobil faz ve 
1 mL/dak izokratik akış hızı kullanılarak analizi yapıldı. 

BULGULAR: Yapmış olduğumuz analizler sonucunda, α-amanitin toksikoki-
netiğinin “iki kompartmanlı dışarıya açık model”e uygunluk gösterdiği, oral 
biyoyararlanımının F=0.936, tdoruk: 2-3 saat (2.64), Cdoruk-oral = 2.86 ± 
0.08 µg/ml, Cdoruk-i.v. = 12.01 ± 0.07 µg/ml, klirensinin CL = 75.91 ± 
9.11 ml/st/kg ve eliminasyon yarılanma ömrü (t1/2β) 110.4 ± 0.30 dak. 
olduğu saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada oral biyoyararlanım oranı, eliminas-
yon yarılanma ömrü, tdoruk, Cdoruk, klirensin belirlenmesi ve literatüre 
kazandırılması önemlidir. Yaptığımız α-amanitin toksikokinetik çalışması, 
bazı değerler açısından ilk olma özelliğindedir. Elde edilen verilerin kliniğe 
uyarlanması sonucunda, kişinin aldığı toksin miktarı ve zehirlenmenin 
prognozu hakkında kıymetli veriler elde edilebilir. Bu veriler sonrasında 
hastaya uygulanacak tedavilerin yoğunluğu konusunda öngörüde bulunula-
bilir. 

ANAHTAR KELİMELER: AMANITA PHALLOIDES, α-AMANİTİN, HPLC, TOK-
SİKOKİNETİK, BİYOYARARLANIM, KLİRENS 

NOT: Bu çalışma, Düzce Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Ko-
misyonu Başkanlığı tarafından DÜ BAYBP-2011.04.HD.019 numaralı proje 
ile desteklenmiştir. 
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P-076 
AMANİTA PHALLOİDES MANTAR ZEHİRLENMESİ SIRASINDA FARE-
LERDE NEKROZİS VE APOPTOZİS İLE İLGİLİ GENLERİN EKSPRES-
YON DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ÖN ÇALIŞMA 
Selim Karahan1, Turan Yaman1, M. Salih Kaya1, Ertuğrul Kaya2, M. Osman 
Atlı1 
1- Dicle Ü. 
2- Düzce Ü. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Amanita phalloides, ölümcül mantar zehirlenmelerine 
sebep olan en önemli türdür. Bu mantarın yenmesiyle görülen zehirlenme-
lerde, hepatosit hasarı sonucu akut karaciğer yetmezliği oluşmaktadır. Er-
ken tespit edilemediğinde yüksek mortalite oranına sahiptir. Bu mantar 
amatoksin ve fallotoksin olmak üzere iki tür toksin barındırmaktadır. Ama-
toksinler içerisinde ise toksisiteden sorumlu ana toksin alfa amanitindir. 
Yapılan çalışmalarda alfa amanitinin RNA polimeraz 2’yi inhibe ederek pro-
tein sentezini durdurduğu gösterilmiştir. Sunulan bu çalışmada A. phalloi-
des mantar ekstresinin karaciğerde nekroz ve apoptozis ile alakalı genlerin 
ekspresyon düzeylerine etkisi araştırıldı. 

YÖNTEM: A. phalloides mantarı Düzce ormanlarından toplandı, sistematik 
sınıflaması makroskopik ve mikroskobik özelliklerine göre yapıldı, kurutulup 
öğütülerek sokslet yöntemiyle ekstraksiyonu yapıldı. Elde edilen ekstredeki 
alfa amanitin miktarı HPLC yöntemi ile ölçüldü. Çalışma da 15 adet yetişkin 
Muscardinus avellanarius türü fare kullanıldı. Ağızdan orogastrik gavaj yo-
luyla içeriğinde 10mg/kg alfa amanitin olacak şekilde ekstre verildikten 2 
saat (n=5) ve 96 saat (n=5) sonra fareler sakrifiye edilip karaciğer dokuları 
alındı. Kontrol grubu serum fizyolojik verilerek sakrifiye edildi. Karaciğer 
dokuları anında sıvı azotta dondurulup total RNA izolasyonuna kadar -80 
C’de saklandı. Elde edilen total RNA’lar comlemetary (c) DNA dönüştürüldü. 
Karciğer dokularında Caspase 3, TNF-alfa, Bax ve Bcl-2 genlerin mRNA dü-
zeyindeki ekspresyon profilleri real-time PCR ile araştırıldı. İstatistiksel ana-
lizler Relative expression software tool (REST) programı ile gerçekleştirildi 
(p< 0,05). 

BULGULAR: Kontrol grubu ile kıyaslandığında 2. saate Caspase 3 mRNA 
düzeyi önemli ölçüde azalırken, TNF-alfa mRNA düzeyi arttı. Uygulama son-
rası 2. saat ile kıyaslandığında ise 96. saatte Caspase 3 mRNA düzeyi 
önemli ölçüde arttı. Bax ve Bcl-2 mRNA düzeyi ise değişmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda in vivo ortamda alfa amanitin ile 
intoksike farelerde nekrotik ve apoptotik genlerin ekspresyon düzeyleri 
araştırılmıştır. Bu sonuçlara bakıldığında A. phalloides mantar zehirlenmesi 
sonrası karaciğerde başta nekrozis ile ilgili yol uyarılırken, daha sonra 

apoptozisle ilgili yolun uyarıldığı söylenebilir. Zehirlenmedeki nekrotik ve 
apoptotik mekanizmaların bir hayli kompleks olduğu düşünüldüğünde bu 
bulgular ileride yapılacak olan moleküler karakterizasyon çalışmalarına te-
mel teşkil edebilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: AMANITA PHALLOIDES, NEKROZİS, APOPTOZİS, 
CASPASE 3, TNF-ALFA 
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P-077 
NİSAN 2007-TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA AMATEM’E BAŞ-
VURAN MADDE BAĞIMLILARININ İDRAR ÖRNEKLERİNDEKİ POZİ-
TİFLİK ORANLARININ İNCELENMESİ 
Elif Keskin Arslan1, Barış Karadaş1, Yusuf Cem Kaplan1, Tijen Kaya Temiz1 
1- İzmir Katip Çelebi Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD, Klinik Farmakoloji ve 
Toksikoloji Birimi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Madde ve madde kullanımı tüm dünya ülkelerinde oldu-
ğu gibi ülkemizde de öncelik gerektiren sorunlardandır. Madde bağımlılığı 
gençler arasında tehlikeli bir boyuta ulaşmakta ve başlama yaşı giderek 
düşmektedir. Ülkemizde 2005 yılında yürürlüğe giren denetimli serbestlik 
yasası ile yasadışı ve kötüye kullanılan madde ve ilaç analizlerinin önemi 
giderek artmaktadır. Bu tür ilaç ve maddelerin analizinde en sık kullanılan 
ve kabul gören matriks idrardır. Bu çalışmada; laboratuvarımıza İzmir Katip 
Çelebi Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İKÇÜ EAH) AMATEM polik-
liniği ve servisine tedavi veya denetimli serbestlik uygulaması çerçevesinde 
başvuran madde kullanıcılarından alınan idrar örneklerindeki pozitiflik oran-
ları değerlendirildi. 

YÖNTEM: Nisan 2007-Temmuz 2015 arasında İKÇÜ EAH AMATEM poliklini-
ği ve servisine başvuran 46908 kişinin idrar örnekleri Roche Hitachi 902 ve 
Olympus AU400 analizöründe CEDIA ve Dimension RxL Max entegre kimya 
sisteminde EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay Technique) yöntemiyle 
çalışıldı. Her hastanın idrar örneğinde Amfetamin/Ekstazi, Barbitürat, Eks-
tazi, Benzodiazepin, Opiat, Kokain, THC (Tetrahidrokannabinoid, Esrar) pa-
rametreleri incelendi. Her parametre için belirlenen eşik değerinden yüksek 
olan sonuçlar pozitif olarak kabul edildi. 

BULGULAR: İdrar örneklerinde % pozitiflik oranları; Amfetamin/ Ekstazi % 
0,26, Barbitürat % 0,03, Ekstazi % 0,29, Benzodiazepin % 4,21, Opiat % 
0,60, Kokain % 0,13, THC % 9,88 olarak bulundu. Bu oranlara göre en 
yüksek oranda THC kullanımı görüldü.(Tablo:1) 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Yasal olmayan maddelerin kullanımı tüm dünyada 
ciddi bir sorundur. 2012 yılında, tahminen 183.000 uyuşturucuya bağlı 
ölüm bildirilmiştir. Tüm dünyada en çok kullanılan yasal olmayan madde 
THC’dir. Bizim çalışmamızda da %9,88 pozitiflik oranı ile en yüksek oranda 
saptanan madde THC olmuştur ama bu kişilerin denetimli serbestlik yasası 
kapsamında başvuruyor olması bu oranın yüksek düzeyde çıkmasını sağla-
mış olduğunu düşünmekteyiz. 

Bu çalışmada kullanılan yöntem semikantitatif olduğundan tarama amaçlı 
kullanılmaktadır. Bulunan pozitif sonuçların kantitatif bir yöntemle doğru-
lamasının yapılması gerekmektedir. Önemli bir toplum sorunu olan madde 

bağımlılığının çözümlenmesi için kurumlar arası işbirliğine önem verilmeli-
dir. 

ANAHTAR KELİMELER: MADDE KULLANIMI, İDRAR ANALİZİ, THC, POZİ-
TİFLİK ORANI 
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Tablo 1. Çalışılan parametreler için pozitif çıkan hasta sayısı ve oranları 

Test Pozitif Sayısı Toplam % pozitif 
oranları 

Amfetamin/Ekstazi 124 0,26 

Barbitürat 18 0,03 

Benzodiazepin 1978 4,21 

Kokain 64 0,13 

Opiat  285 0,60 

THC 4635 9,88 

Ekstazi 102 0,29 
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P-078 
AİLE HEKİMLİĞİ STAJINDA FARMAKOLOJİ UYGULAMALARI 
S. Sırrı Bilge1, Füsun Artıran İğde2, Mustafa Fevzi Dikici2 
1- Ondokuz Mayıs Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD, Samsun 
2- Ondokuz Mayıs Ü. Tıp F. Aile Hekimliği AbD, Samsun 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ondokuz Mayıs Ü. Tıp F. 6. sınıfta bir aylık zorunlu Aile 
Hekimliği stajı 2009-2010 yılından beri uygulanmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı aile hekimliği stajında birinci basamağa yönelik farmakoloji uygula-
malarını değerlendirmektir. 

YÖNTEM: Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak 
üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrele-
rinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım 
yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm 
sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabili-
tasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, 
kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tu-
tumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalı olup, Aile Hekimliği 
AbDna rotasyona gelen altıncı sınıf öğrencilere bu ilkelerin temel özellikleri 
kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin birinci 
basamak ortamında bulunarak, birinci basamakta en sık karşılaşılan tıbbi 
problemlerle çağdaş, kanıta dayalı, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti verme 
konusunda farkındalık yaratmak istenmektedir. Bu amaçla staj kapsamında 
akılcı ilaç uygulamaları ve farmakovijilans eğitimi verilmektedir. 

BULGULAR: Akılcı ilaç uygulamasında öğrencilere 1. basamakta en sık 
karşılaşacakları endikasyonlarda senaryoya dayalı K- ilaç seçimi yapmak-
tadırlar. Eğitimlerde aile hekimliği uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyeleri 
yer almaktadır. Farmakovijilans eğitiminde öğrencilere yan etkiler hakkın-
da bilgi verilmekte daha sonra advers etki bildirim formu tanıtılmakta ve 
örnek vaka üzerinden bu formu doldurmaları sağlanmaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Öğrenci geri bildirimlerinde, farmakoloji uygula-
malarının pratiğe yönelik olumlu katkıda bulunduğu ifade edilmektedir. Sı-
nıf 4 ve 5’ teki diğer klinik stajlarda uygulanan akılcı ilaç uygulamasının 
6.sınıfta poliklinik ve 1. basamak ortamında tekrar edilmesi eğitimin etkili-
ği açısından olumlu algılanmaktadır. Aile hekimliği stajlarına klinik farma-
kolojinin müfredata katılması faydalı bir girişim olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: AİLE HEKİMLİĞİ, AKILCI İLAÇ KULLANIMI, FAR-
MAKOVİJİLANS 
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P-079 
MESLEKSEL BECERİ EĞİTİMİNDE FARMAKOLOJİ 
S. Sırrı Bilge1 
1- Ondokuz Mayıs Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD, Samsun 

GİRİŞ VE AMAÇ: Son yıllarda tıp fakültelerinde “beceri eğitimi” tıp eğiti-
minin önemli parçası olmuştur. Bu eğitimin amacı tıp öğrencisine yeterli 
düzeyde mesleksel beceri eğitiminin kazandırılmasıdır. Bu çalışmada Ondo-
kuz Mayıs Ü. Tıp F.nde Farmakoloji AbDnın mesleksel beceri eğitimine kat-
kısı tartışılmıştır. 

YÖNTEM: Fakültemizde 74 mesleksel beceri eğitimi tanımlanmıştır. Bu eği-
timler 1, 2 ve 3. sınıflarda yapılmaktadır. Eğitimlerde kullanılan rehberler 
farklı branşlardan öğretim üyelerinin katılımıyla hazırlanmıştır. Bazı eğitim-
lerde maketler kullanılırken bazı eğitimlerde simüle hastalar kullanılmakta-
dır. Öğrenciler küçük gruplara bölünerek eğitimin verimli ve amaca uygun 
yapılması sağlanmaktadır. Önce ilgili becerinin demonstrasyonu yapılmakta 
daha sonra tüm öğrencilerin beceriyi yapması sağlanmaktadır. Öğrencinin 
yaptığı beceri karnesine işlenmektedir. Farmakoloji iki beceride görev al-
maktadır. Bunlardan birincisi “ampul ve flakondan enjektöre madde çekme 
becerisi” diğeri ise ülkemizde ve dünyada kullanımında sorunlar yaşanan 
“diskus ve inhaler kullanımını hastaya anlatma becerisidir”. Öğrencilerin 
değerlendirilmesi ise yıl sonundaki OSCE ile yapılmaktadır. 

BULGULAR: Öğrenciler yapılan eğitimi özellikle klinik eğitime ve meslek 
hayatına katkısı nedeniyle olumlu bulmuşlardır. Ancak beceri eğitimlerinin 
başarıya ulaşabilmesi için çok tekrar önemlidir. Bu nedenle beceri eğitimle-
rinin video görüntülerinin öğrenme kaynakları sitesinde yayınlanması plan-
lanmaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Farmakoloji anabilim dallarının teorik derslerin 
yanı sıra uygulamalı eğitimlere de katkı sağlaması öğrencilerin mesleki geli-
şimleri açısından faydalı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: MESLEKSEL BECERİ, FARMAKOLOJİ, EĞİTİM 
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P-080 
TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİNİN FARMAKO-
LOJİ EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRMESİ 
Şengal Bağcı Taylan1, Hülagü Barışkaner1, Bilge Özcan2 
1- Selçuk Ü. Tıp F. Farmakoloji Ad, Konya 
2- Çukurova Ü. Tıp F. Tıbbi Parazitoloji Ad, Adana 

GİRİŞ VE AMAÇ: Selçuk Ü. Tıp F. 3. ve 4. sınıf (Tıp3 -Tıp4) ile Diş Hekim-
liği F. 3. sınıf (Diş3) öğrencilerinin farmakoloji dersinin farkındalığı ile ilgili 
geri bildirimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Farmakoloji dersi ile ilgili farkındalıklarını ölçecek açık uçlu ve 
Likert ölçeği ile cevaplandıracakları memnuniyet sorularını içeren 20 soru-
luk anket formu düzenlenmiştir. Bu anket, Selçuk Ü.’nde 2013-14 eğitim 
öğretim yılı içerisinde farmakoloji dersi almış olan Tıp F. 3. ve 4. sınıf öğ-
rencileri ile Diş Hekimliği F. 3. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 

BULGULAR: Memnuniyet açısından Tıp3 ile Tıp4 öğrencileri ve Diş3 ve Tıp3 
öğrencileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.Tıp3 öğrencileri uygula-
nan komite yönteminden, dersin uygulandığı dönemden ve derse ayrılan 
süreden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Tıp4 öğrencileri farmakoloji 
dersine ayrılan süreyi yetersiz bulmuşlardır. Diş3 öğrencileri ise 2. yılda 
farmakoloji eğitimi almayı ve eğitim yöntemlerinden komite yönteminin da-
ha yararlı olabileceğini belirtmişlerdir. Her üç grubunda piyasadaki müstah-
zar isimlerine hakim olmadıkları, farmakoloji ile ilgili bilgilere ulaşmayı sa-
dece ders notu ve sınav hazırlık kitapları ile sınırlı tuttukları görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak; Farmakoloji ile ilgili farkındalıkları 
artırmak amacı ile öğrencilerin araştırmaya yönlendirilmesi ve kaynak ki-
tapları okuma alışkanlığının kazandırılması, farmakoloji bilgilerini zenginleş-
tirme ve akılcı kullanma açısından önemli bir etken olacaktır. Böylece tedavi 
yönetiminde sahip oldukları bilgi ışığında alacakları doğru kararlar hem bi-
rey hem de toplum sağlığına ve farmakoekonomi açısından ülke ekonomisi-
ne önemli katkı sağlayacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOLOJİ DERSİ, GERİ BİLDİRİM, TIP FA-
KÜLTESİ ÖĞRENCİSİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ, LİKERT ÖL-
ÇEĞİ 
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P-081 
KOAH AKUT ALEVLENMESİNDE KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN 
AKILCI İLAÇ KULLANIMI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Nurgül Parlak1, Hülagü Barışkaner2, Fikret Kanat3, Baykal Tülek3, Şengal 
Bağcı Taylan2 
1- Yazgan Eczanesi, Konya 
2- Selçuk Ü. Tıp F. Farmakoloji Ad, Konya 
3- Selçuk Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları Ad, Konya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), önemli bir 
mortalite ve morbidite nedenidir. KOAH akut alevlenmesinde farmakolojik 
tedavinin majör komponentlerinden biri antibiyotiklerdir. Bu çalışmada, 
KOAH akut alevlenmesinde kullanılan antibiyotiklerin akılcı ilaç kullanımı 
ilkeleri doğrultusunda reçete edilişlerinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Bu çalışmaya Konya Selçuk Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları poliklini-
ğine başvuran 16-90 yaşları arasındaki KOAH akut alevlenmesi tanısı almış 
hastalar dahil edilmiştir. Reçetelerinde Makrolid, Kinolon, B-Laktam ve bun-
ların kombinasyonları ile tedavi yoluna gidilmiş 275 hasta değerlendirilmiş-
tir. Çalışmaya katılan hastalar, tanımlayıcı bilgilerinin ve mevcut durum 
hakkındaki bilgilerini içeren soruların bulunduğu bir anket formu doldurmuş 
ve tedavi başladıktan sonra 3., 5., 7. ve 14. günlerde hastalar telefon vizi-
teleri ile izlenenerek anketteki sorular sorulmuştur. Toplanan sonuçlar ana-
liz edilerek çalışmada kullanılan antibiyotik gruplarının (Makrolidler, Kino-
lonlar, B-Laktam ve bunların kombinasyonları) etkinliği, uygunluğu, güve-
nirliği ve maliyeti açısından değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Çalışma sonunda en az tercih edilen ikili kombine ilaç grupla-
rının tedavi sonu iyileşmeyi en fazla sağlayan ve aynı zamanda en maliyetli 
tedaviyi sağlayan ilaç grubu olduğu görülmüştür. En çok tercih edilen Mak-
rolid grubu ilaçlar ise tedavi sonunda, tüm sepmtomlardaki azalma oranı ve 
tüm semptomlardaki iyileşme oranı en yüksek tekli ilaç grubudur. Tüm ilaç 
grupları arasında kamu maliyeti en düşük, ortalama maliyeti ise en düşük 
ikinci ilaçtır. Etkinlik, güvenirlik, uygunluk ve maliyeti birlikte değerlendire-
rek yaptığımız çalışmada akılcı ilaç ve dolayısıyla akılcı antibiyotik kullanımı 
açısından en verimli ilaç grubunun diğer tekli ilaç gruplarına göre daha et-
kin ve daha az maliyetli olan Makrolid grubu olduğu görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak; Akut KOAH alevlenmesinde, hekim-
lerin akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun davrandıkları gözlenmiş ve toplum 
içi sağlık eğitimi ile hekim ve eczacıların meslek öncesi ve meslek içi eği-
timlerine önem verilerek akılcı (rasyonel) ilaç – antibiyotik kullanımı bilinci-
nin artırılmasının önemi anlaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, ANTİBİYOTİK, KOAH, 

GERİ BİLDİRİM, AKUT 
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P-082 
ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI AKILCI İLAÇ 
UYGULAMA MODÜLÜ 
Burak Cem Soner1, Salim Yalçın İnan1, Merve Korkmaz1, Mehmet Kılıç1, 
Mevra Al1, İpek Duman1, K. Esra Nurullahoğlu Atalık1, Ayşe Saide Şahin1 
1- Meram Tıp F. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tıbbi Farmakoloji, içerik yoğunluğu, kişisel ilaç seçim 
modelinin artık zorunlu bir model haline gelmesi ve güncelliğinin takibinde 
yaşanan zorluklar, kaynakların güvenilirliğindeki sıkıntılar nedeni ile tıp öğ-
rencileri için “zor” olarak tanımlanabilmektedir. Farmakoloji eğitiminin daha 
akılda kalıcı ve klinik uygulamalar ile koordine şekilde devam edebilmesi 
için aktif öğrenme teknikleri, küçük grup çalışmaları ve olgu tabanlı öğren-
me modeli bu “zorlu” eğitimde bir zorunluluk olarak tanımlanmaktadır. 
Necmettin Erbakan Ü. Meram Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD’nın Dönem IV 
Klinik Farmakoloji stajı 8 günlük kısa staj olarak verilmektedir. İlk olarak 
2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulama başlamıştır. Gerçekleştirdiği-
miz bu çalışmamızda amacımız küçük gruplarda uyguladığımız Akılcı İlaç 
Uygulaması-K-ilaç seçimi modülümüzdeki öğrenci geribildirimlerini ve öğ-
renci memnuniyetini değerlendirmektir. 

YÖNTEM: Akılcı ilaç Uygulaması modülü 3 grup ile eş zamanlı olarak yakla-
şık her bir grupta ortalama 14 öğrenci olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Her bir olgu için iki farklı günde toplamda 8 saat süre ayrılmaktadır. Otu-
rumların tamamlandığı ikinci günün sonunda isteyen öğrencilerden aldıkları 
modül ile ilgili geribildirimler yazılı olarak alınarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Toplam 211 öğrenciden alınan 398 geribildirim değerlendirildi. 
195 öğrenci (%92.5) verdikleri geribildirimde eğitim modülünden genel ola-
rak memnun kaldıklarını belirtirken 6 öğrenci sınav endişesi olduğundan 
(%2.8), 6 öğrenci dersin yoğunluğundan (%2.8), 2 öğrenci (%0.9) fiziksel 
ortamın yetersiz olmasından, 2 öğrenci (%0.9) dersin çok detaylı olarak 
anlatıldığından dolayı eğitimden faydalanamadıklarını belirtti. Geribildirimle-
rin değerlendirilmesinde ise sırası ile en sık Akılcı ilaç Uygulaması modülü-
nün küçük grup çalışması şeklinde yapılmasının amfi dersine göre daha an-
laşılır olmasını sağladığını, dersin bu şekilde işlenmesi ile elde edilen bilgile-
rin klinik uygulamalarda daha fazla kullanılabileceği, Akılcı İlaç Uygulaması 
eğitim modelinin daha akılda kalıcı olduğu, dersin işlenme şeklinin araştır-
maya yönlendirdiği, olgu üzerinden işlenmesinin daha akılda kalıcı olduğu 
belirtildi. Azalan sıklık sırası ile geri bildirimler Tıp eğitimi içerisinden bu tip 
Akılcı ilaç Uygulaması modellerinin daha sık yapılması gerektiğini, modülün 
5. sınıfta da olmasının tıp eğitimi açısından faydalı olacağı yönünde idi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Tıbbi Farmakoloji eğitimi tıp fakültesi öğrencileri 

için zorlu olduğu kadar zorunlu da bir süreçtir. İçeriğin sürekli güncellen-
mesi, yeni moleküllerin, yeni endikasyonların ve yeni yan etkilerin ortaya 
çıkabilmesi nedeni ile tıp eğitimi sırasında uygun eğitim modelleri kullanıla-
rak verilmeli ve bu eğitim mezuniyet sonrası da devam edebilmelidir. Ça-
lışmamız Klinik Farmakoloji stajı içerisinde uygulanan Akılcı İlaç Uygulaması 
modülünün klinik uygulamalar ile koordine, amfi derslerine göre daha akıl-
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da kalıcı olduğunu ve öğrenci memnuniyetinin çok yüksek olduğunu gös-

termiştir 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, KLİNİK FARMAKOLOJİ, 
TIP EĞİTİMİ 
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P-083 
ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİNDE FARMASÖTİK BAKIM 
DERSİ UYGULAMASI: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KLİNİK RO-
TASYON 
Serhat Sevgi1, Elif Nur Gazioğlu1, Seçkin Engin1, Ersin Yarış2, Sena F. Se-
zen1 
1- KTÜ Eczacılık F. 
2- KTÜ Tıp F. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Dünyada ve ülkemizde eczacıların hasta odaklı sağlık 
hizmeti vermesi ve farmasötik bakımda aktif rol oynaması beklenmektedir. 
Bu kapsamda ülkemizdeki eczacılık fakültelerinin 5 yıla çıkan zorunlu eğitim 
programlarında ders olarak “klinik eczacılık” ve/veya “ farmasötik bakım” 
okutulmaktadır. Kısıtlı sayıda fakültede bu dersin klinik uygulamaları hasta-
ne servislerinde yapılmaktadır. Karadeniz Teknik Ü. (KTÜ) Eczacılık F. 4. 
sınıf öğrencilerinin zorunlu “Farmasötik Bakım-2 Uygulamaları” dersi 2015 
yılı bahar döneminde Farmakoloji AbD tarafından yürütülmüştür. Bu uygu-
lama kapsamında, öğrenciler KTÜ Farabi Hastanesi klinik servisleri yanında 
Trabzon ili Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’nde klinik rotasyon yapmışlardır. 
Bildiğimiz kadarıyla bir Eczacılık F. programı içerisinde ilk defa yapılan bu 
uygulamanın işleyiş ve değerlendirmesinin bu çalışmada sunulması amaç-
lanmıştır. 

YÖNTEM: KTÜ Eczacılık F. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf öğren-
cileri (n=23) 4’er haftalık 3 rotasyon grubuna bölündü. 1. Rotasyon- üni-
versite hastanesi klinikleri, 2. Rotasyon- ASM1; 3. Rotasyon- ASM2 (n= 5 
ASM, n=15 aile hekimi). Dönem başlamadan İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve 
KTÜ Tıp F. dekanlığı ve hastane başhekimliğinden gerekli izinler alındı. Ro-
tasyonlar haftada bir gün 3 saat ve ilgili teorik ders haftada bir gün 4 saat 
yapıldı. Dönemin sonunda öğrenci ve hekimlere bu uygulamaya ilişkin bir 
anket (öğrenci- 10 soru, hekim- 7 soru) yapılarak değerlendirilmeleri alındı 
(değerlendirme ölçeği: 1- kesinlikle katılmıyorum, 2- kısmen katılmıyorum, 
3- kısmen katılıyorum, 4- kesinlikle katılıyorum). 

BULGULAR: Öğrencilerin çoğunluğu ASM rotasyonlarının a) eczacılık eği-
timleri açısından yararlı olduğunu (3- %8.7, 4- %87), b) teorik derslerde 
edindiği bilgileri tekrar etme ve uygulama olanağı sağladığını (3- %21.7; 4- 
%73.4), ve c) hasta-eczacı-hekim arasındaki güven ve iletişimi geliştirdiğini 
(3-%13; 4- %87) düşünmektedir. Benzer şekilde, hekimlerin çoğunluğu 
rotasyonların a) eczacılık eğitimine katkısı olduğunu (3-%20, 4-%80), ve 
b) sunulan sağlık hizmetinde bir aksamaya neden olmadığını (4-%100) dü-
şünmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: ASM’lerde yapılan klinik rotasyonlar öğrenci ve 

hekim tarafından başarılı, yararlı ve memnun edici bulunmuştur. Bu uygu-
lamanın her sene geri bildirimler dikkate alınarak güncellenmesi ve diğer 
fakültelerde de yaygınlaştırılması hasta odaklı sağlık hizmeti vermek iste-
yen eczacıların yetiştirilmesi açısından son derece etkili ve önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: KLİNİK ECZACILIK, EĞİTİM, FARMAKOLOJİ 
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Farmakolojik Yöntemler  

08.09.2015; P-084/P-086 
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P-084 
SAĞLIKLI ERİŞKİNLERDE LAZER DOPPLER AKIMI İLE ÖLÇÜLEN ÖN 
KOL MİKROVASKÜLER DOKUSUNUN POSTOKLUZİV REAKTİF HİPE-
REMİ PARAMETRELERİNİN GRUP-İÇİ KORELASYONLARININ DE-
ĞERLENDİRİLMESİ 
Edip Güvenç Çekiç1, Özcan Başaran2, Nesrin Filiz Başaran1, Onur Elmas3, 
Volkan Doğan2, Gurbet Özge Mert2, Kadir Uğur Mert2, İbrahim Altun2, Fatih 
Akın2, Murat Biteker2 
1- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Kardiyoloji Kliniği 
3- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Fizyoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ön kol yüzeyel mikrovasküler dokunun fonksiyonları, 
Lazer Doppler Akımı (LDA) yöntemi ile non-invaziv şekilde ölçülebilir. Bu 
çalışmada sağlıklı gönüllü erişkinlerin yüzeyel ön kol mikrovasküler doku-
sunun fonksiyonunun LDA yöntemi ile farklı günlerde ölçümler yapılarak 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca LDA yöntemi sırasında kaydedilen 
verilerin duyarlılığının grup içi korelasyon analizi yapılarak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Bu çalışmada, LDA yöntemi (Periflux System 5010, Perimed, 
Jarwalla, İsveç) ile 11 sağlıklı erişkinin ön kol yüzeyel mikrovasküler doku-
sunun post-oklüzif reaktif hiperemi (PORH) yanıtları değerlendirilmiştir. Kı-
saca, LDA sistemi, dokuya lazer ışığı göndererek eritrositlere çarpıp geri 
dönen yansımasını “arbitrary perfusion unit” cinsinden kaydeder. PORH ya-
nıtları için, muhtemel sistolik kan basıncının 30 mmHg yukarısına sabitle-
nen tansiyon aletinin manşonu ile ön kol brakiyal arterinin 2 dakika boyun-
ca oklüzyona uğratılması sağlanmıştır. Ardından oklüzyon, tansiyon aleti 
manşonunun açılmasıyla ortadan kaldırılmış ve aynı anda LDA yöntemiyle 
tabloda gösterilen reaktif hiperemi parametreleri “Perisoft for Windows 
v2.5.5” yazılımı ile bilgisayara kaydedilmiştir. Ayrıca, dinlenim durumunda 
1 dakika boyunca ölçülen eğri altında kalan alan (EAA_pre), oklüzyon açıl-
dıktan sonra 1 dakika boyunca ölçülen eğri altında kalan alan (EAA_post) 
ve PORH indeksi “EAA_post/EAA_pre” olacak şekilde oranlanarak kaydedil-
miştir (Resim). Kaydedilen ve oranlarak elde edilen tüm verilerin ortalama-
larının, standart deviasyonlarının, varyasyon katsayılarının, grup içi kore-
lasyonlarının ve güven aralıklarının istatistiksel olarak hesaplanması ve 
analizi için “PASW Statistics for Windows, V 18.0. Chicago: SPSS Inc” ve 
"MedCalc Statistical Software version 15.6.1 (MedCalc Software bvba, Os-
tend, Belgium)" yazılım programları kullanılmıştır. 

BULGULAR: Bu çalışmaya sağlıkllı 7 kadın, 4 erkek gönüllü katılmıştır. Ça-
lışmaya katılan gönüllülerin yaşlarının, kilolarının ve vücut kitle indeksleri-

nin ortalamaları sırasıyla 38.3±4.3, 67.6±11.7, 25.0±3.9 olarak kaydedil-
miştir. Tüm ölçümler ve istatistiksel analiz tabloda gösterilmiştir. Bakılan 
grup içi korelasyon katsayısı analizinde BZ/PF, RF/PF, AO/AH ve PORH in-
deksinin 0.710- 0.884 aralığında ölçüldüğü gösterilmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Mikrovasküler dokunun LDA sistemi ile ölçülen 
PORH parametrelerinin, variabilite gösterdiği görülmüştür. Bu parametre-
lerden BZ/PF, RF/PF, AO/AH ve PORH indeksinin bu çalışmada tekrar edile-
bilir özellik gösterebildiği ölçülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: MİKROVASKÜLER, LAZER DOPPLER AKIMI, POST-
OKLUZİF REAKTİF HİPEREMİ, VARİABİLİTE, GRUP-İÇİ KORELASYON KAT-
SAYISI 
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P-085 
KORONER ARTER HASTALARININ ÖN KOL YÜZEYİNDE LAZER 
DOPPLER AKIMI İLE POST İSKEMİK REAKTİF HİPEREMİ YANITLA-
RININ ÖLÇÜLMESİ VE AORTİK GEVŞEYEBİLME ÖZELLİĞİ İLE KAR-
ŞILAŞTIRILMASI 
Edip Güvenç Çekiç1, Özcan Başaran2, Nesrin Filiz Başaran1, Onur Elmas3, 
Volkan Doğan2, Gurbet Özge Mert2, Kadir Uğur Mert2, İbrahim Altun2, Fatih 
Akın2, Murat Biteker2 
1- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Kardiyoloji Kliniği 
3- Muğla Sıtkı Koçman Ü. Tıp F. Fizyoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Koroner arter hastalarında vasküler fonksiyon bozukluk-
larının görüldüğü bilinmektedir. Bu çalışmada, koroner arter hastalarında 
mikrovasküler dolaşım özelliklerinin kaydedilmesi ve aort damarının gevşe-
yebilme özelliği ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Bu çalışmaya, kardiyoloji polikliniğine başvuran koroner arter 
hastalığı teşhisi olan ve benzer yaş grubundan koroner arter hastalığı ol-
mayan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların ve kontrol grubunun ön kol yü-
zeyel mikrovasküler dokusunun fonksiyonu, lazer doppler akımı (LDA) yön-
temiyle (Periflux System 5010, Perimed, Jarfalla, İsveç) post-oklüzif reaktif 
hiperemi (PORH) parametreleri kullanılarak ölçülmüştür. Sistolik kan basın-
cının en az 30 mmHg yukarısına sabitlenen tansiyon aletinin manşonu ile 
ön kol brakiyal arteri 3 dakika boyunca geçici olarak oklüzyona uğratılmış-
tır. Oklüzyonun ortadan kaldırılmasıyla oluşan reaktif hiperemi yanıtları LDA 
yöntemi ve “Perisoft for Windows v2.5.5” yazılımı ile bilgisayara kaydedil-
miştir. PORH indeksi ise; oklüzyon açıldıktan sonraki 1 dakika boyunca öl-
çülen eğri altında kalan alan (EAA_post)’ın, dinlenim durumundaki 1 dakika 
boyunca ölçülen eğri altında kalan alana oranlanması ile elde edilmiştir 
(Tablo). Makrovasküler fonksiyonunun değerlendirilebilmesi için, aortik ge-
rim ve gevşeyebilirlik tabloda gösterilen formüle göre, 2 boyutlu trasntora-
sik ekokardiyografi cihazı ile kaydedilmiştir. Kaydedilen ve oranlarak elde 
edilen tüm verilerin ortalamalarının, standart deviasyonlarının ve P değerle-
rinin hesaplanması ve analizi için “PASW Statistics for Windows, V 18.0. 
Chicago: SPSS Inc” yazılım programı kullanılmıştır. 

BULGULAR: Bu çalışmaya kardiyoloji polikliniğine başvuran 14 kontrol ve 
13 koroner arter hastası dahil edilmiştir. Hastaların ve kontrol grubunun 
özellikleri tabloda verilmiştir. Koroner arter hastalarının PORH indeksleri, 
kontrol grupla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha düşük olarak ölçüldü 
(2.9 ± 1.1; 2.2 ± 0.6, p=0.043). Ayrıca koroner arter hastalarının aortik 
gerimi ve esneyebilirlikleri kontrol grubuna göre daha düşüktü. PORH in-

deksi ile aortik gerim ve esneyebilirlikleri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir korelasyon bulunmamıştır (aortik gerim için r= 0.322, p=0.102 ve 
aortik esneyebilirlik için r=0.223, p=0.263). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamız sonucunda koroner arter hastalarında 
mikrovasküler ve makrovasküler fonksiyon bozukluğu olabileceği gösterildi. 
Ancak bu çalışmada ölçülen PORH indeksi, aortik gerim ve esneyebilirlik 
özellikleri arasında bir ilişki gösterilememiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: LAZER DOPPLER AKIMI, MİKROVASKÜLER, POST-
OKLUZİF REAKTİF HİPEREMİ, MAKROVASKÜLER, AORTİK GERİM 
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P-086 
İNKÜBASYON KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN NORMOKSİK VE 
İSKEMİK İNKÜBASYONLAR SONRASI BEYİN DİLİMLERİNDE ÖLÇÜ-
LEN DOKU HASARI İLE İLGİLİ PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 
Zülfiye Gül1, İrem Olcay Gürünlüoğlu1, R. Levent Büyükuysal1 
1- Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı, Tıp F., Uludağ Ü., Bursa, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: İn vitro beyin dilimleri modeli sinirbilim araştırmalarında 
yaklaşık 75 yıldan beri kullanılmakla birlikte, kullanılan perfüz-
yon/inkübasyon koşulları, ortam sıcaklığı, ortamdaki dilim sayısı gibi deney 
sonuçlarını etkileme olasılığı yüksek değişkenlerle ilgili optimum değerlerin 
ne olacağı konusunda bir görüş birliği yoktur. Muhtemelen bunun bir sonu-
cu olarak literatürde birbirleriyle çelişen sonuçlara sıkça rastlamak müm-
kündür. Sunulan bu çalışmada inkübasyon ortam sıcaklığındaki değişikliğin 
ve ortamdaki dilim sayısının gerek normoksik ve gerekse in vitro iskemik 
koşullarda gözlenmek istenen parametreler üzerine etkisi araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Sıcaklık değişikliği ile ilgili çalışmalarda, sıçan kortikal dilimleri 
(0.35 mm), her ortamda 3 dilim olacak şekilde, 30, 34 veya 37 oC’de inkü-
be edildi. Dilim sayısının gözlenen parametrelere etkisi ile ilgili çalışmalar 
ise 37oC’de yapıldı ve 2 ml’lik inkübasyon ortamlarına dilimler 1, 3 veya 6 
dilim olacak şekilde dağıtıldı. 60 dakikalık preinkübasyon dönemi ardından 
dilimler 30 dakika kontrol veya iskemik koşullarda (oksijen ve glukoz içer-
meyen ortam) inkübasyona bırakıldı. Ardından bütün dilimler 30 dakika da-
ha oksijenlenmiş fizyolojik ortamda inkübasyona alındı (reoksijenizasyon; 
REO). REO dönemi sonrasında dilimlerin canlılığı 2.3.5 -Trifeniltetrazolium 
klorür (TTC) boyama yöntemi ile ve doku hasarı inkübasyon ortamına salı-
nan LDH miktarının ölçülmesi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Ortam sıcaklığının düşürülmesi sadece REO sonrası değil, 
normoksik koşullarda da inkübe edilen dilimlerdeki TTC boyanma yoğunlu-
ğunu anlamlı bir şekilde arttırdı. Normoksik koşullardaki bütün sıcaklıklarda 
salıverilen LDH miktarları benzer bulunurken, REO sonrası sadece 37oC’de 
anlamlı bir artış gözlendi. İnkübasyon ortamındaki dilim sayısı arttıkça 
normoksik koşullarda inkübe edilen dilimlerin TTC ile boyanabilirliği artar-
ken, LDH salıverilmesi de dilim sayısındaki artışa paralel olarak anlamlı de-
ğişiklik saptanmadı. Diğer taraftan, dilim sayısının artması iskemi-REO son-
rası TTC boyanması ve LDH çıkışındaki değişiklikleri anlamlı şekilde geriye 
döndürdü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular inkübasyon koşullarının çalışma so-
nuçlarını değiştirebileceğini, bu nedenle incelenmek istenen parametrelere 
uygun veya bu parametrelerdeki değişikliklerin gözlenebileceği deneysel bir 
ortamın kullanılmasının önemli olduğunu işaret etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BEYİN DİLİMLERİ, SICAKLIK, DOKU YOĞUNLUĞU, 
TTC, LDH, İSKEMİ 
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P-087 
RETİNAL GEVŞETİCİ FAKTÖRÜN RETİNAL ARTERİ GEVŞETİCİ ETKİ-
SİNDE HİDROJEN SÜLFÜRÜN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 
Ayça Toprak1, Selçuk Takır2, B. Sönmez Uydeş-Doğan1 
1- İstanbul Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, İstanbul, Türkiye 
2- Giresun Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Giresun, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Retinal sirkülasyon otonomik innervasyona sahip olma-
dığından başlıca retinadan ve/veya retinal arterden kaynaklanan lokal va-
zoaktif maddeler tarafından regüle olmaktadır. Retinal gevşetici faktör 
(RRF) retinal arter tonüsünün düzenlenmesinde rol oynayan yeni bir faktör 
olarak tanımlanmıştır. Yapılan çeşitli çalışmalarda RRF’in yapısı ve retinal 
arteri gevşetici etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamış, ancak birçok 
vasküler ve nonvasküler dokuda güçlü ve tekrarlanabilir özellikte gevşeme 
yanıtına neden olduğu gösterilmiştir. Hidrojen sülfür (H2S), oküler sistemde 
ve özellikle retinada varlığı gösterilmiş bir gazotransmitterdir. Daha önce 
yürütülen bir çalışmamızda H2S’in izole sığır retinal arteri üzerinde gevşetici 
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada ise RRF’in retinal arteri gevşe-
tici etkisinde H2S’in rolünün incelenmesi hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: Bu amaçla ilk olarak; myograf sistemine yerleştirilen, PGF2α 
(30µM) ile prekontrakte edilen ve retina tabakasından tamamen arındırılan 
izole sığır retinal arteri üzerine bir parça retina dokusunun yerleştirilmesi ile 
RRF’in gevşetici etkisi elde edilmiş ve bu etkinin H2S’i sentezleyen enzimle-
rin (sistatyonin gama liyaz (CSE) ve sistatyonin beta sentaz (CBS)) inhibis-
yonu varlığında değişip değişmediği değerlendirilmiştir. Ardından çevresin-
de retina dokusu bırakılarak (perivasküler retinalı) myografa yerleştirilen 
retinal damarlarda, PGF2α (10-8-3x10-5M) ile konsantrasyon-bağımlı kasılma 
yanıtları elde edilmiş ve bu protokol H2S’in donörü NaHS (3mM, 20dk inkü-
basyon) varlığında tekrar edilmiştir. 

BULGULAR: Retinadan temizlenmiş retinal arter üzerinde retina dokusu-
nun yerleştirilmesi ile elde edilen RRF yanıtı, H2S’i sentezleyen CSE enzim 
inhibitörü, DL-Propargilglisin (DL-PAG: 1mM, 20dk inkübasyon) ve CBS en-
zim inhibitörü, aminooksiasetikasit (AOA: 1mM, 20dk inkübasyon) varlığın-
da değişmemiştir (sırasıyla, Emaks: Kontrol: %89.47 ± 7.06 vs (+) DL-PAG: 
%92.06 ± 7.46, n=5; p>0.05 ve Emaks: Kontrol: 91.94 ± 1.16% vs (+) 
AOA: %92.76 ± 0.48, n=5, p>0.05). Benzer şekilde, perivasküler retinalı 
damarlarda PGF2α‘nın kasılma yanıtlarının da H2S donörü NaHS varlığında 
değişmediği gözlenmiştir (Emaks: Kontrol: 0.86 ± 0.09 mN/mm vs (+) 
NaHS: 0.86 ± 0.12 mN/mm, n=8, p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, RRF’in retinal arter üzerindeki gev-
şetici etkisini H2S’den bağımsız bir mekanizma ile gösterdiğini ortaya koy-

maktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: RRF, H2S, VASKÜLER TONÜS, RETİNAL ARTER, 
VAZODİLATASYON 
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P-088 
RAT ABDOMİNAL AORTA FİZYOLOJİK YANITLARINA BEVASİZU-
MAB’IN ETKİLERİ 
Ayşegül Gümüş1, Zinnet Şevval Aksoyalp1, Cahit Nacitarhan1 
1- Akdeniz Ü. Tıp F. T. Farmakoloji AbD 
GİRİŞ VE AMAÇ: Bevasizumab, insan vasküler büyüme faktörüne (VEGF) 
spesifik olarak bağlanan ve biyolojik aktivitesini nötralize eden, kanser te-
davisinde kullanılan bir rekombinant hümanize monoklonal antikordur. 
VEGF’nin biyolojik aktivitesini nötralize ederek tümörün damarlanmasını ve 
dolayısıyla büyümesini yavaşlatır. Bevasizumab ile tedavi edilen hastalarda 
%34e kadar yükselen oranda hipertansiyon gözlenmiştir. Eldeki veriler hi-
pertansiyonun esas kaynağı olarak damar endotel tabakasını işaret etmekte 
ise de bu konuda yapılmış kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu ça-
lışmada bevasizumabın arter fonksiyonları üzerine in vitro etkileri araştırıl-
mıştır. 
YÖNTEM: Ratlara 35mg/kg bevasizumab (İV) 21 günde 1 toplam 3 defa 
uygulanmıştır (her uygulama öncesinde ratların kan basınçları ölçülmüştür). 
3. Uygulamadan 7 gün sonra ratlar sakrifiye edildikten sonra, çıkarılıp uy-
gun bir şekilde organ banyosuna asılan abdominal aortada: 1-Anjiotensin 
II, noradrenalin ve endotelin-1 ile kümülatif ve 30 mM KCI ile tek konsant-
rasyonda kasılma yanıtları alındı. 2-Fenilefrin ile ön kasılma oluşturulan 
preparatlarda asetilkolin veya sodyum nitroprussid ile gevşeme yanıtları 
alındı. 3-L-arginin, Nω- nitro-L-arginin metilester (L-NAME), indometazin ve 
L-NAME + indometazin ile inkübasyon sonrasında asetilkolin konsantras-
yon-yanıt eğrileri alındı. 4-L-NAME ve indometazin varlığında karibdotoksin 
+ apamin kombinasyonu ile inkübasyon öncesi ve sonrasında asetilkolin 
konsantrasyon-yanıt eğrileri alındı. İstatistiksel analizler tekrarlayan ölçüm-
ler için ANOVA ve Student t testi ile, post-hoc testler Tukey testi ile yapıldı. 
BULGULAR: Çalışmada başlangıç ve 3. bevasizumab uygulama öncesinde 
ölçülen kan basınçları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Kasılma 
yanıtlarında da kontrol grubuna göre anlamlı fark gözlenmemiştir. Damar 
gevşeme yanıtlarında ise yalnızca ACh ile oluşturulan gevşeme yanıtlarının 
kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı olarak azaldığı ve L-arginin inkü-
basyonu sonrasında damar gevşeme yanıtlarının arttığı gösterilmiştir. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmanın sonuçları bevasizumab’ın damar ka-
sılma yanıtlarından daha çok gevşeme yanıtlarını bozduğunu göstermekte-
dir. İlacın tedavi sırasında oluşturduğu hipertansif yan etkiden endotel kay-
naklı NO üretimi/salınımının bozulmasının sorumlu olabileceği düşünülmek-
tedir. 
ANAHTAR KELİMELER: BEVASİZUMAB, VEGF İNHİBİTÖRLERİ, HİPER-

TANSİYON, ENDOTEL FONKSİYONU VE NİTRİK OKSİT 
Kaynaklar: 1-Poon RT-P, Fan S-T, Wong J. Clinical implications of circula-
ting angiogenic factors in cancer patients. J Clin Oncol 2001; 19: 1207–25. 
2-Kerbel R, Folkman J. Clinical translation of angiogenesis inhibitors. Nat 
Rev Cancer 2002; 2: 727–39. 3-Robinson ES, Khankin EV, Karumanchi SA, 
Humphreys BD. Hypertension induced by vascular endothelial growth factor 
signaling pathway inhibition: mechanisms and potential use as a biomar-
ker. Semin Nephrol. 2010 Nov;30(6):591-601. doi: 
10.1016/j.semnephrol.2010.09.007. 
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P-089 
SIÇANLARDA DTK/IκB-α/NF-κB YOLU ETKİNLİĞİNDEKİ ARTIŞIN 
ZİMOSANIN NEDEN OLDUĞU İNFLAMATUVAR YANITA KATKISI 
Demet Ünsal1, Meltem Kaçan1, Meryem Temiz1, Demet Sinem Güden1, 
Belma Korkmaz1, Ayşe Nihal Sarı1, Cüneyt Kemal Buharalıoğlu1, Hatice Yıl-
dırım Yaroğlu2, Lülüfer Tamer2, Bahar Tunçtan1, Seyhan Şahan Fırat1 
1- Mersin Ü. Eczacılık F. 
2- Mersin Ü. Tıp F. 
GİRİŞ VE AMAÇ: Zimosan, bakteriyel ve endotoksik olmayan bir fungus 
hücre duvarı bileşeni olup, jeneralize inflamasyon, septik olmayan şok, 
akut akciğer zedelenmesi, akut peritonit, artrit ve çoklu organ yetmezliği 
sendromu gibi önemli deneysel inflamasyon modellerinde kullanılmaktadır. 
Zimosan ile oluşturulan inflamatuvar yanıtta nükleer faktör κB (NF-κB) gibi 
çeşitli transkripsiyon faktörlerinin etkinleştiği ve buna bağlı olarak indükle-
nebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) ve siklooksijenaz (COX)-2 gibi enzimler 
aracılığıyla inflamasyona katkıda bulunan ürünlerin oluşumunda artış göz-
lendiği bildirilmiştir. Reseptörle kenetli olmayan ve intraselüler tirozin kinaz 
ailesi içerinde yer alan 72 kDa ağırlığındaki dalak tirozin kinazı (Dtk)’nin, 
otoimmün, alerjik ve inflamatuvar hastalıkların patojenezindeki rolü göste-
rilmiştir. Bu çalışmada, sıçanlarda zimosanın neden olduğu iNOS ve COX-2 
enzimlerinin ekspresyonundaki artış ile birlikte ortaya çıkan inflamatuvar 
yanıta Dtk/IκB-α/NF-κB yolu etkinliğinin katkısının araştırılması amaçlan-
mıştır. 
YÖNTEM: Deneylerde kontrol grubu olarak serum fizyolojik (4 ml/kg, i.p.) 
ve zimosan (500 mg/kg, i.p.), deney gruplarında ise tek başına veya zimo-
san ile birlikte seçici Dtk inhibitörü BAY 61-3606(3 mg/kg, i.p.) uygulanan 
erişkin erkek Wistar sıçanlar kullanılmıştır. BAY 61-3606, sıçanlara serum 
fizyolojik ve/veya zimosan enjeksiyonundan 1 saat sonra uygulanmıştır. 
Zimosan ve/veya serum fizyolojik enjeksiyonundan 4 saat sonra sakrifiye 
edilen sıçanlardan izole edilen böbrek, kalp, torasik aort ve süperiyor me-

zenterik arterlerden elde edilen homojenatlarda Dtk, NF-B p65, IκB-α pro-

tein ekspresyonları ve fosforilasyonları ile iNOS ve COX-2 protein ekspres-
yonları ölçülmüştür. 
BULGULAR: Zimosan uygulanan sıçanların renal ve kardiyovasküler doku-

larında Dtk, NF-B p65 ve IκB-α fosforilasyonlarında artma gözlenmiştir. 

IκB-α protein ekspresyonu azalmış, iNOS, COX-2 ve NF-B p65 protein 

ekspresyonları artmış, Dtk protein ekspresyonunda ise herhangi bir değişik-
lik gözlenmemiştir. Zimosanın neden olduğu bu değişiklikler BAY 61-3606 
ile geri çevrilmiştir. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız; Dtk/IĸB-α/NF-κB yolu etkinliğindeki 
artış sonucunda iNOS ve COX-2 enzimlerinin ekspresyonundaki artışın 
zimosanın neden olduğu inflamatuvar yanıta katkıda bulunabileceğini gös-
termektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: ZİMOSAN, Dtk, IĸB-α , NF-κB, İNFLAMASYON 
NOT: Bu çalışma, BAP-SBE F (DG) 2011-5 YL no’lu proje desteğinden ya-
rarlanılarak yapılmıştır. Şu anda Cüneyt Kemal Buharalıoğlu Uluslararası 
Kıbrıs Ü., Eczacılık F., Farmakoloji ABD, Lefkoşa, Kıbrıs, Hatice Yıldırım Ya-
roğlu Toros Ü. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır. 
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P-090 
S-NİTROZOGLUTATYONUN İSOPROTERENOL İLE OLUŞTURULAN 
DENEYSEL MİYOKARDİYAL İNFARKTÜS MODELİNDE İSKEMİK HA-
SAR ÜZERİNE ETKİSİ 
Deniz Kaleli-Durman1, Uğur Aksu2, Duygu Terzioğlu3, Işık İkbal Barış4, Dilek 
Yılmazbayhan4, B. Sönmez Uydeş-Doğan1 
1- İstanbul Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD, Istanbul 
2- İstanbul Ü. Fen F. Biyoloji Bölümü Zooloji AbD, Istanbul 
3- İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp F., Biyokimya AbD, Istanbul 
4- İstanbul Ü. İstanbul Tıp F., Patoloji AbD, Istanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: S-nitrozotiyoller’in (RSNO) dolaşımdaki endojen NO re-
zervuarı oldukları ileri sürülmüş ve bu bağlamda birçok hastalığın tedavi-
sinde potansiyel NO donörü olarak kullanımları gündeme gelmiştir. NO`nun 
kardiyoprotektif rolü birçok çalışmada gösterilmiş olsa da, sözkonusu koru-
yucu etkide RSNO’nun etkisini ortaya koyan çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalış-
mada in vivo koşullarda sıçanlarda isoproterenol ile oluşturulan deneysel 
miyokardiyal infarktüs modelinde bir NO donörü olan S-nitrosoglutatyon 
(GSNO)’un miyokardiyal iskemi hasarı üzerindeki etkisinin incelenmesi he-
deflenmiştir. 

YÖNTEM: Bu amaçla Wistar albino erkek (300-350g) sıçanlar 4 gruba 
(n=8) ayrılmıştır: 1) Kontrol, 2) İsoproterenol (ISO: 85mg/kg s.c.), 3) ISO 
(85mg/kg s.c.) + GSNO (5 mg/kg, i.p.), 4) GSNO: (5 mg/kg, i.p.). Miyo-
kardiyal iskemi sonrasında ketamin anestezisi uygulanarak spontan solu-
numları sağlanan sıçanların bipolar elektrod düzeneği ile elektrokardiyog-
ramları kaydedilmiştir. Biyokimyasal analizler için alınan kan örneklerinde 
miyokardiyal hasar belirteci olarak; Troponin-I, ALT, AST, sistemik infla-
masyonun göstergesi olarak; IL-1beta ve glikokaliks dejenerasyonunun de-
ğerlendirilmesi için; Hyolurunan düzeyleri ölçülmüştür. Ayrıca, alınan kalp 
dokusu örneklerinde histolojik düzeyde yapısal hasar skorlanmıştır. 

BULGULAR: ISO+GSNO ve ISO gruplarında sıçanların vücut ağırlıkları 
kontrole göre anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0.01). Troponin-I, ALT ve AST 
düzeyleri ISO grubunda kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı artış 
(p<0.05) gösterirken, ISO+GSNO grubunda kontrole yakın bulunmuştur. 
IL-1beta düzeyleri ISO grubunda kontrole göre artmış (p<0.05), 
ISO+GSNO grubunda ise kontrole benzer bulunmuştur (p>0.05). Plazma 
hyaluronan düzeyi ISO grubunda kontrole göre anlamlı olarak artmıştır 
(p<0.001). Bu artış ISO+GSNO grubunda da (p<0.001) gözlenmiştir. His-
topatolojik değerlendirmelerde ise incelenen tüm parametrelerin ISO ve 
ISO+GSNO gruplarında kontrole göre artış gösterdiği belirlenmiştir 
(p<0.001). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız isoproterenol ile oluşturulan deneysel 
miyokardiyal infarktüs modelinde GSNO uygulanmasının sistemik inflamas-
yonun baskılanması ve fonksiyonel belirteçlerin iyileştirilmesi açısından 
olumlu bir etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ancak, GSNO glikokaliks 
bütünlüğünü ve hücrenin diğer kompartmanlarını korumada yetersiz kal-
mıştır. Bir NO donörü olan GSNO’nun kardiyak iskemi hasarına karşı koru-
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yucu etkisinin ortaya konmasının kardiyovasküler hastalıkların tedavisine 

yönelik yeni terapötik yaklaşımları sağlaması açısından önemli olacağı dü-
şünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: S-NİTROZOGLUTATYON, İSOPROTERENOL, Mİ-
YOKARDİYAL İSKEMİ, NİTRİK OKSİT, GLİKOKALİKS 

NOT: İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-YADOP Projesi, Proje No: 
25530 
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P-091 
İNSAN İNTERNAL MEME ARTERİNDE NOREPİNEFRİNE BAĞLI KA-
SILMA ÜZERİNDE SODYUM NİTROPRUSİT VE LEPTİNİN İN VİTRO 
ETKİLERİ 
Oktay Burma1, Mete Özcan2, Emine Kaçar2, Ayhan Uysal1, Ahmet Ayar3, 
Engin Şahna4 
1- Fırat Ü. Tıp F. Kalp Damar Cerrahisi AbD 
2- Fırat Ü. Tıp F. Fizyoloji AbD 
3- Karadeniz Teknik Ü. Tıp F. Fizyoloji AbD 
4- Fırat Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı insan internal meme arterinde 
(İMA) leptin kaynaklı gevşemelerde protein kinaz C (PKC) bağımlı meka-
nizmaların olası rolünü araştırmaktır. 

YÖNTEM: Koroner arter bypass greft (CABG) ameliyatı geçiren hastalardan 
elde edilen İMA halkaları, 37 ° Cde sürekli % 95 O2 % 5 CO2 ile gazlandırı-
lan Krebs-Henseleit solüsyonu içeren izole organ banyosuna konuldu. İMA 
halkaları, norepinefrin artan konsantrasyonları ile kasıldı ve sodyum nitrop-
russide ve leptin ile gevşeme yanıtları PKC inhibitörü varlığında ve yoklu-
ğunda incelendi. 

BULGULAR: Leptin (1 µm) norepinefrin kasılması sonrası İMA halkalarında 
doz bağlı bir gevşemeye neden oldu. PKC inhibitörü izole İMA’ da leptin 
damar gevşeme yanıtını anlamlı azalttı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sodyum nitroprussid ve leptin norepinefrin ön ka-
sılmalı IMA halkalarında anlamlı gevşeme sağladığı ve PKC nin bu etki için 
muhtemelen hücre içi medyatör olduğu gösterilmiştir. Sol İMA bypass grefti 
olan obezlerde daha iyi miyokard perfüzyonu olabileceği düşünülebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: KORONER ARTER BYPASS GREFT, İNSAN İNTER-
NAL MEME ARTERİ, LEPTİN, PROTEİN KİNAZ C 

NOT: Bu bildiri “In vitro effects of sodium nitroprusside and leptin on nore-
pinephrine-induced vasoconstriction in human internal mammary artery” 
başlığı ile Cardiovasc J Afr. (2015) makale olarak yayınlanmıştır. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25787668
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P-092 
DENEYSEL HİPERKOLESTEROLEMİDE ATOREJENİK İNDEKS, OKSİ-
DATİF DEĞİŞİKLİKLER VE ENDOTELYUMA BAĞLI GEVŞEME CEVAP-
LARINA MELATONİNİN ETKİSİ 
Dilşad Sezgin1, Gulnur Arslan1, Engin Sahna1 
1- Fırat Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Nitrik oksit biyoyararlanımı, oksidatif stress ve lipid pro-
filindeki değişikliklerle karekterize hiperkolesterolemi ateroskleroz için 
önemli risk faktörlerinden biridir. Bu çalışmada, hiperkolesterolemide mela-
toninin lipit parametrelerine, ADMA, MDA, GSH, SOD düzeylerine ve in vitro 
α1-adrenerjik uyarımla meydana gelen kasılma ve endotelyuma bağlı gev-
şeme cevaplarına etkisinin incelenmesi amaçlandı. Melatoninin bu etkileri 
atorvastatin ile karşılaştırıldı. 

YÖNTEM: Çalışmada, ratlar 5 gruba ayrıldı (n:7). 8 hafta boyunca kontrol 
grubu normal yemle, diğer gruplar %2 kolesterol ve %0.5 kolikasit diyeti 
ile beslendi. Melatonin kolesterol ile eşzamanlı ve son 2 hafta (10 
mg/kg/gün i.p) verilirken, atorvastatin (gavajla 10 mg/kg/gün) son 2 hafta 
uygulandı. Deney sonun da izole edilen torasik aort halkalarından Phe-Ach 
yanıtları kaydedildi. Serum lipit parametreleri (trigliserit, total kolesterol, 
VLDL, HDL, LDL) kit yardımıyla oto analizörde, kalp MDA, GSH, SOD düzey-
leri spektrofotometre ve serum ADMA düzeyleri HPLC ile ölçüldü. 

BULGULAR: Phe, Emax ve Phe EC50 değerleri gruplar arasında anlamlı 
farklı değildi. Hiperkolesterolemi grubunda Ach-Emax değerlerindeki azal-
mayı eşzamanlı melatonin uygulaması engelledi. Son 2 hafta uygulamalar-
da anlamlı etki gözlenemedi. Tedavi gruplarının hepsinde Ach EC50 değer-
leri hiperkolesterolemi grubuna göre anlamlı düşüktü. Hiperkolesterolemi 
grubunda yükselen atorojenik indeks, melatonin ve atorvastatin uygulama-
sı ile azaldı. Kalp MDA düzeylerinde anlamlı farklılık bulunamadı. Hiperko-
lesterolemi ile GSH ve SOD düzeylerindeki azalma melatonin verilen grupta 
gözlenmedi. Hiperkolesterolemi ile 0,21±0,02 den 0,48 ±0,04 e yükselen 
serum ADMA düzeyi ilaç uygulanan grupların hepsinde anlamlı azaldı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hiperkolesteroleminin neden olduğu lipid para-
metreleri, atorejenik indeks, damar Ach-EC50 değerleri ve oksidatif stres-
deki değişiklikleri eş zamanlı melatonin engellemektedir. Son iki hafta me-
latonin ve atorvastatin uygulamalarıda eş zamanlı melatonin kadar olma-
mak ile birlikte benzer etkiler göstermektedir. Hiperkolesteroleminin ön-
lenmesinde ve tedavisinde melatoninin önemli olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hiperkolesterolemi, oksidatif stres, ADMA, ator-
vastatin, melatonin 

NOT: Bu çalışma FÜBAP tarafından (No: TF 14.24) Yüksek Lİsans Tez Pro-

jesi olarak desteklenmiştir. 
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P-093 
SELEKOKSİBİN DENEYSEL SEPTİK ŞOK MODELİNDE SAĞKALIM, 
MEZENTERİK KAN AKIMI VE DAMAR YANITI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Erdem Kamil Özer1, Mustafa Tuğrul Göktaş2 
1- Selçuk Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Konya 
2- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) grubundan 
olan Selekoksib, selektif siklooksijenaz-2 (COX-2) enzim inhibitörüdür. Ya-
pılan deneysel bir çalışmada selekoksibin sepsiste meydana gelen bağırsak 
geçirgenliğindeki artışı engellediği ve sepsiste faydalı olabileceği gösteril-
miştir. Bu çalışmada ise Çekum bağlam ve delme (CLP) ile oluşturulan de-
neysel septik şok modelinde Selekoksibin sağkalıma, damar ve bağırsak 
hasarına etkisi incelenmiştir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada klinik açıdan en uygun model olan CLP (ceacal li-
gation and puncture, çekum bağlama ve delme) ile sıçanlarda deneysel 
septik şok oluşturulmuştur. 56 adet Wistar albino sıçana (32 adet sağkalım 
için, 24 adet deneyler için) sodyum pentobarbital anestezisi (60 mg/kg/i.p) 
sonrası “CLP (CL)” veya “Sham (SH)” operasyonu uygulanmıştır. 4 gruba 
ayrılan hayvanlardan (Sham, CLP, Sham+Selekoksib, CLP+Selekoksib) 
Sham+Selekoksib (SHSEL), CLP+Selekoksib (CLSEL) gruplarına CL ve SH 
operasyonlarının hemen sonrasında 0,5 mg/kg/oral dozunda Selekoksib 
uygulanmıştır. Bu operasyonlardan sonra sağkalım için ayrılan hayvanların 
canlılığı her saat (96 saat boyunca) takip edilmiştir. Diğer hayvanlarda ise 
CLP veya Sham işlemlerinden 20 saat sonra (hipodinamik faz) Ultrasonik 
Doppler Akımölçer ile mezenterik kan akımları ölçülerek bağırsak hasarı 
değerlendirilmiştir. Sonrasında aort kası izole edilerek artan konsantras-
yonda uygulanan fenilefrin için doz-cevap eğrisi alınarak vasküler reaktivite 
ve damar hasarı değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Selekoksib CLP sonrası azalan sağkalımı kısmen düzeltmiştir 
(Şekil-A). CLP sonrası azalan mezenterik kan akımını Selekoksib normale 
döndürmüştür (Şekil-B). Selekoksib, aort kasılmasında CLP sonrası azalan 
fenilefrin potensini (Şekil-C) normale döndürürken fenilefrin efikasitesini 
(Şekil-D) normale döndürememiştir. Ayrıca Selekoksib normal sıçan aorta-
larında da fenilefrin potensini artırmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Birçok inflamatuvar hastalığın tedavisinde de kul-
lanılan Selekoksib septik şokta sağkalımı artırması, bağırsak ve damar ha-
sarına karşı koruyucu olması ve vasküler hiporeaktiviteyi kısmen de olsa 
düzeltmesinden dolayı septik şok tedavisinde umut verici bir ajandır. 

ANAHTAR KELİMELER: SEPSİS, SELEKOKSİB, SAĞKALIM, DAMAR HASA-
RI 

NOT: Çalışmamız Selçuk Ü. BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Birimi tara-
fından desteklenmiştir. 
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Şekil A, B,C ve D. 
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P-094 
KARVAKROLÜN DENEYSEL SEPTİK ŞOK MODELİNDE SAĞKALIM, 
MEZENTERİK KAN AKIMI VE DAMAR AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLE-
Rİ 
Mustafa Tuğrul Göktaş1, Erdem Kamil Özer2 
1- Yıldırım Beyazıt Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Ankara 
2- Selçuk Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD, Konya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kekik otu ve kekik yağının ana bileşenlerinden olan Kar-
vakrol; antimikrobiyal, antiinflamatuvar, antioksidan, anti-apopitotik özel-
liklere sahip olan bir fenol bileşiğidir. Daha önce Lipopolisakkarit verilmesiy-
le oluşturulan deneysel septik şok modelinde sepsiste sağkalımı artırdığı, 
antiinflamatuvar etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise sıçanlar-
da klinik açıdan daha uygun olan ‘’çekum bağlama ve delme’’ (CLP; cecal 
ligation and puncture) metodu ile oluşturulan septik şokta; Karvakrolün 
mezenterik kan akımı üzerine olan etkisi incelenerek sepsisteki bağırsak 
hasarında etkisi, ayrıca damarlarda meydana gelen hasarları olası iyileştirici 
etkisi ve sağkalım üzerine etkileri incelenmiştir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada klinik açıdan en uygun model olan CLP (ceacal li-
gation and puncture, çekum bağlama ve delme) ile sıçanlarda deneysel 
septik şok oluşturulmuştur. 4 gruba ayrılan hayvanlardan (Sham, CLP, 
Sham+Karvakrol, CLP+Karvakrol) Sham+Karvakrol (SHKRV), 
CLP+Karvakrol (CLKRV) gruplarına 7 gün boyunca oral gavaj yoluyla 80 
mg/kg/gün dozunda Karvakrol uygulaması yapılmıştır. 56 adet Wistar albi-
no dişi sıçana (32 adet sağkalım için, 24 adet deneyler için) sodyum pento-
barbital anestezisi (60 mg/kg/i.p) sonrası “CLP (CL)” veya “Sham (SH)” 
operasyonu uygulanmıştır. Bu operasyonlardan sonra sağkalım için ayrılan 
hayvanların canlılığı her saat (96 saat boyunca) takip edilmiştir. Diğer hay-
vanlarda ise CLP veya Sham işlemlerinden 20 saat sonra (hipodinamik faz) 
Ultrasonik Doppler Akımölçer ile mezenterik kan akımları ölçülerek bağırsak 
hasarı değerlendirilmiştir. Sonrasında aort kası izole edilerek artan kon-
santrasyonda uygulanan fenilefrin için doz-cevap eğrisi alınarak vasküler 
reaktivite ve damar hasarı değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Karvakrol CLP sonrası azalan sağkalımda anlamlı bir düzelme 
sağlayamamıştır (Şekil-A). Karvakrol CLP sonrası azalan mezenterik kan 
akımını normale döndürmüştür (Şekil-B).Karvakrol, aort kasılmasında CLP 
sonrası azalan fenilefrin potensini (Şekil-C) normale döndürürken fenilefrin 
efikasitesini (Şekil-D) normale döndürememiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Septik şokta bağırsak ve damar hasarına karşı ko-
ruyucu olması ve vasküler hiporeaktiviteyi kısmen de olsa düzeltmesinden 
dolayı Karvakrolün septik şokta bozulan bazı parametreler üzerine iyileştiri-
ci etkileri olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: SEPSİS, KARVAKROL, SAĞKALIM, DAMAR HASARI 

NOT: Bu proje Selçuk Ü. BAP (Bilimsel Araştıma Projeleri) Birimi tarafından 
desteklenmiştir. 
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P-095 
SİROLİMUS VE EVEROLİMUSUN İNSAN SAFEN VENİ ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 
Erkan Civelek1, Deniz Kaleli Durman1, İlkay Alp Yıldırım1, Önder Teskin2, B. 
Sönmez Uydeş Doğan1 
1- İstanbul Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD, İstanbul 
2- Acıbadem Aile Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Birimi, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaç salınımlı stent (İSS) kullanılan hastalarda geç dö-
nemde gelişen restenoz önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Hasta-
da hayati tehlikeyi ya da reoperasyon insidansının yükselten bu durumdan 
İSS’yi oluşturan 3 temel öğenin yani platform, polimer ve ilaç etken mad-
desinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Ancak klinikte kullanılan ilaç salı-
nımlı stentler içerisinde yer alan ajanların direkt vasküler etkilerini ve bu 
etkilere aracılık eden mekanizmaların gösterildiği çalışmalar oldukça yeter-
sizdir. Ayrıca, bu konuda yürütülen deneysel çalışmaların sonuçlarının da 
çelişkili olduğu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda, klinikte 
İSS’ler içerisinde yer alan ve yaygın olarak kullanılan sirolimus ve everoli-
musun insan koroner bypass greftlerinden safen ven üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: Koroner arter bypass operasyonuna giren hastalardan izole edi-
len insan safen venleri Krebs-Ringer-bikarbonat çözeltisi içeren (37°C) ve 
%95O2 + %5CO2 gaz karışımı ile havalandırılan izole organ banyosu siste-
mine yerleştirilmiştir. Dengelenme süreleri sonunda deneye alınan dokular 
potasyum klorür (40mM) ile standardize edilmiş ve asetilkolin ile (10-5-10-

4M) endotel fonksiyonları test edilmiştir. Ardından izole damar halkaları 

nonselektif bir -agonist olan fenilefrinin submaksimal konsantrasyonları 

(3x10-6M) ile prekontrakte edilmiş ve kasılma yanıtı platoya ulaştığında si-
rolimus ve everolimusun konsantrasyon-bağımlı (10-8-10-6M) etkileri çalı-
şılmıştır. Paralel dokularda ise sirolimus ve everolimusun çözücüsü olan 
DMSO’nun (<0,1%) fenilefrin kasılması üzerine direkt etkisi ile fenilefrinin 
kastırıcı etkisinin zamana bağlı değişimi incelenmiştir. Dokuların düz kas 
gevşeme kapasitesi ise deneyin sonunda uygulanan nitrovazodilatör sod-
yum nitroprusiyat (SNP, 10-4 M) ile test edilmiştir. 

BULGULAR: Sirolimus ve everolimus insan safen veni preparatlarında gev-
şetici bir etki oluşturmuş ancak gözlenen bu etki kontrol grubundan 
(DMSO) istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, bulgularımız sirolimusun ve evero-

limusun insan safen veni üzerinde direkt vasküler gevşetici etkisinin olma-
dığını ortaya koymaktadır. Buna göre, sirolimus ve everolimusun önceden 
uygulanmasının safen venin endotel ve düz kas reaktivitesi üzerindeki etki-
lerinin incelenmesine yönelik çalışmalar bu ajanların greft damarlarını üze-
rindeki vasküler etkilerinin tanımlanmasında belirleyici olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: İLAÇ SALINIMLI STENTLER, SİROLİMUS, EVERO-
LİMUS, SAFEN VEN, KORONER BYPASS GREFT 

NOT: İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-Normal Proje, Proje No: 24947 



291 

 

P-096 
SIÇAN İZOLE MEZENTERİK YATAĞI KÜÇÜK REZİSTANS ARTERLE-
RİNDE VİSFATİNİN FONKSİYONEL ETKİLERİ 
Esra Akcabağ Çıra1, Zeliha Bayram1, İkbal Özen Küçükçetin2, Gülbahar 
Uzun3, Sebahat Özdem3, Sadi S. Özdem1 
1- Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji AbD. 
2- Antalya Sağlık Yüksek Okulu 
3- Akdeniz Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya AbD. 
GİRİŞ VE AMAÇ: Adipoz doku enerji depolamanın yanı sıra adipokin (adi-
positokin) olarak adlandırılan çeşitli biyoaktif faktörler salgılayan endokrin 
bir organdır. Yeni bir adipositokin olan visfatin, çeşitli patolojik durumlarla 
ilişkisi yanı sıra perivasküler adipoz doku (PVAT)da bulunmakta ve vasküler 
sistemde etkiler göstermektedir. Endotel fonksiyon bozukluğu ve vasküler 
hasar için potansiyel bir biyomarker olabileceği ileri sürülmüştür. Vasküler 
gevşemenin bozulmasında direkt bir rol oynayabileceği bildirilmesine karşın 
küçük rezistans arterlerdeki fonksiyonel etkilerine yönelik çalışmalarda çe-
lişkili sonuçlar alınmıştır. Bu nedenle bu çalışmada sıçan izole mezenterik 
rezistans arterlerinde visfatinin fonksiyonel etkilerinin ve bu etkilerde rol 
oynayan olası mekanizma/ların belirlenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Çalışma 10-12 haftalık erkek Wistar sıçanlardan alınan izole me-
zenterik vasküler yatak küçük rezistans arter halkalarında, tel myograf sis-
teminde gerçekleştirilmiştir. 
BULGULAR: Visfatin inkübasyonu (1, 5, 25, 50 ve 100 ng/mL) mezenterik 
arter halkalarının noradrenaline (NA: 10-10 – 10-5 M) kasılma yanıtlarında 
anlamlı bir değişiklik oluşturmamış, ancak endoteli sağlam halkaların ase-
tilkoline (ACh: 10-10 – 10-5 M) gevşeme yanıtlarını anlamlı olarak azalt-
mıştır. Visfatinin inhibitör etkisi endoteli zedeli halkalarda gözlenmemiştir. 
Visfatinin ACh ile oluşan gevşeme yanıtları üzerindeki inhibitör etkisi, doku-
ların Nampt inhibitörü FK866 (10 µM) veya süperoksid dismutaz (SOD: 100 
U/ml) ile inkübasyonu sonrasında geri dönmüştür. Sıçan mezenterik arter 
halkalarının sodyum nitropruside (SNP: 10-10 – 10-5 M) gevşeme yanıtları 
visfatin inkübasyonu ile anlamlı bir değişiklik göstermemiştir. Mezenterik 
PVAT visfatin düzeyleri (117.75 ± 12.47 ng/mg) plazma visfatin düzeyle-
rinden (8.75 ± 0.81 ng/mL) anlamlı olarak yüksek bulunmuş, bu iki para-
metre arasında anlamlı bir pozitif korelasyon saptanmıştır. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Mevcut sonuçlar toplu olarak ele alındığında visfa-
tinin izole sıçan mezenterik rezistans arterlerinde endotel bağımlı gevşeme 
yanıtlarını olasılıkla nitrik oksid inhibisyonu ve serbest oksijen radikalleri 
aracılığı ile inhibe ettiği anlaşılmaktadır. NOin endotelyal inflamasyonu ve 
trombozu inhibe eden bir vazoprotektif ajan olduğu düşünüldüğünde, ça-

lışmamızın sonuçları çeşitli patolojik durumlara bağlı visfatin düzeylerindeki 
lokal ve/veya sistemik artışların, en azından küçük rezistans arterler düze-
yinde endotel fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkileri ile bu patolojilere 
katkıda bulunabileceğine işaret etmektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: ADİPOKİN, VİSFATİN, SIÇAN MEZENTERİK AR-
TER, NİTRİK OKSİD, VAZOPROTEKTİF 
NOT: Bu çalışma, Akdeniz Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Bi-
rimi tarafından Desteklenmiştir. (Proje No: 2014.02.0122.002) 
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P-097 
STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARDA GELİ-
ŞEN KARDİYOVASKÜLER HASAR ÜZERİNE DEKSPANTENOLÜN TE-
DAVİ EDİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Hakan Parlakpınar1, Ali Özer2, Ece Nur Yaşar3, Nigar Vardı4, Alaaddin Polat5, 
Ahmet Acet1 
1- İnönü Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- İnönü Ü. Tıp F. Halk Sağlığı AbD 
3- İnönü Ü. Tıp F. Dönem VI Öğrencisi 
4- İnönü Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AbD 
5- İnönü Ü. Tıp F. Fizyoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tip 1 diyabetik hastalarda zaman içerisinde çeşitli sistem 
ve organ hasarları oluşmaktadır. Bunlardan önemli bir tanesi de kardiyo-
vasküler sistem (KVS)’dir. Oluşan bu hasarda çeşitli mekanizmaların katkısı 
olmakla beraber; serbest radikal birikimi ve inflamasyon önemlidir. Panto-
tenik asidin biyolojik olarak aktif alkol formu olan dekspantenol (DEX)’ün 
güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri bilinmektedir. Bu çalışmadaki 
amacımız streptozotosin (STZ) ile tip 1 diyabet oluşturulmuş ratlarda DEX 
uygulamasının KVS üzerinde gelişen hasarda tedavi edici etkisini araştır-
maktır. 

YÖNTEM: Her grupta 8 adet rat olacak şekilde aşağıdaki gruplandırma ya-
pıldı: 
1. Grup (Kontrol) 
2. Grup (STZ): 50 mg/kg tek doz intraperitoneal (ip) 
3. Grup (STZ+DEX): STZ ile diyabet oluşturulmuş sıçanlara 6 hafta süre-
since 500 mg/kg dozunda DEX ip yolla verildi. 
4. Grup (DEX): Sadece 500 mg/kg dozunda DEX ip yolla 6 hafta boyunca 
her gün uygulandı. 

STZ uygulanan gruplarda 72. saatte kuyruktan alınan kan örneklerinden 
kan şekerleri 250 mg/dl ve üzerinde olan ratlar diyabetik kabul edildi. De-
ney sonunda anestezi altındaki hayvanlardan otopsi öncesi MP-100 Data 
Acquisition sistemi kullanılarak karotis arter kanülasyonu ile kan basıncı, 
kalp hızı ve göğüs elektrotları ile EKG kayıtları alındı. Daha sonra tüm rat-
lardan kan, kalp ve torasik arter örnekleri alınarak biyokimyasal ve histopa-
tolojik incelemeler yapıldı. 

BULGULAR: STZ uygulaması aritmi insidansını artırıp T dalga negatifliği, 
QT uzaması, bifazik P dalgası ve QRS genişlemesi gibi sonuçlara yol açtı. 
Ayrıca ortalama kan basıncında anlamlı derecede azalma görüldü. STZ uy-
gulaması kalp dokusunda biyokimyasal olarak malondialdehit (MDA) ve to-
tal oksidatif stres (TOS) düzeylerini artırırken; süperoksit dismutaz (SOD), 

katalaz (KAT), glutatyon peroksidaz (GPx) ve redükte glutatyon (GSH) dü-
zeylerini ise azalttı. Histopatolojik olarak kardiyomyositlerde intrasitoplaz-
mik vakuoller, interstisyel konjesyon ve inflamasyon görülürken; arter in-
celenmesinde tunika media kalınlığı artmış ve elastik lamel yapısının dü-
zensizliği ve parçalanması dikkati çekiyordu. DEX uygulaması KVS’deki bu 
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bozulmaların büyük bir çoğunluğunu anlamlı olarak düzeltmiş olarak bulun-

du. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: KVS hastalıklarına bağlı ölümler, halen dünyada 
ve ülkemizdeki ölümlerin en sık nedenini oluşturmaktadır. Diyabetik hasta-
larda KVS hastalık risk artışı ve kötü prognozu iyi bilinmektedir. DEX uygu-
lamasının diyabetik hastalarda KVS hasarı üzerine tedavi edici etkisi olabi-
leceğini düşünmekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, STREPTOZOTOSİN, 
DİYABET, DEKSPANTENOL, RAT 
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P-098 
SIÇAN KALBİNDE İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINA KARŞI ROSU-
VASTATİN FARMAKOLOJİK ARDKOŞULLAMASI İLE İSKEMİK ARD-
KOŞULLAMANIN KOMBİNE ETKİSİ 
İlker Kelle1, Hasan Akkoç1, Emre Uyar1, Meral Erdinç1, Osman Evliyaoğlu2, 
Sanem Sarıbaş3, Selçuk Tunik4, Candan Özoğul3 
1- Dicle Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Sağlık Bakanlığı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Biyokimya 
Bölümü, İstanbul 
3- Gazi Ü. Tıp F., Histoloji ve Embriyoloji AbD, Ankara 
4- Dicle Ü. Tıp F., Histoloji ve Embriyoloji AbD, Diyarbakır 
GİRİŞ VE AMAÇ: Uzamış iskemi sonrasında kalp kasına kan akımın sağ-
lanması hücrelerin yaşayabilirliği için gerekli olmakla birlikte istenmeyen 
birtakım etkilere de yol açabilmektedir. Reperfüzyon kaynaklı bu hasarın 
azaltılmasına yönelik iskemik önkoşullama ve ardkoşullama gibi yöntemler 
tanımlanmıştır. Son dönemde yine aynı amaçla denenen farmakolojik ajan-
lar arasında statinler reperfüzyon hasarını azaltmada başarı sağlamıştır. 
Bu çalışmada sıçan kalbinde in vivo İR hasarında rosuvastatinin tek başına 
veya iskemik ardkoşullama ile birlikte uygulandığında oluşturacağı etkinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Bu çalışmada sol koroner arterin bağlanması ile kalp kasında is-
kemi oluşturuldu. Bu amaçla kullanılan erkek wistar albino sıçanlar (n=12); 
sham opere grubu, İR grubu (30 dk iskemi, 120 dk reperfüzyon), İAK gru-
bu (6 siklus halinde 10 sn reperfüzyon + 10 sn. iskemi), rosuvastatin ile 
farmakolojik ardkoşullama (RFAK) grubu (6 siklus halinde 10 sn rosuvasta-
tin infüzyonu + 10 sn ara) ve İAK + RFAK grubu (6 siklus halinde 10 sn ro-
suvastatin infuzyonu + 10 sn. iskemi) olmak üzere 5’e ayrıldı. Tüm grup-
larda stabilizasyonun ve iskeminin sonunda, reperfüzyonun 60. ve 120. da-
kikalarında kreatin kinaz miyokardial band ölçümü için kan örneği alındı. 
Deney protokolünün sonunda her gruptan 6 kalp nekroz alanı tayini için 
diğer 6 kalp ise immünohistokimyasal inceleme için kullanıldı. 
BULGULAR: Deneyler sonucunda, her üç örnekleme için en düşük enzim 
değerleri RFAK + İAK grubunda izlendi ve ardkoşullamanın sonundaki en-
zim seviyeleri İAK grubuna göre belirgin şekilde düşük bulundu (p<0.05). 
Nekroz alanı ölçümünde İAK, RFAK ve RFAK + İAK gruplarında doku kaybı-
nın belirgin şekilde sınırlandığı görüldü (p<0.05). Nekroz alanı için en dü-
şük değer RFAK + İAK grubunda izlendi ve İAK grubuna göre aradaki fark 
anlamlı bulundu (p<0.05). İmmünohistokimyasal boyanma yoğunluğu İR, 
İAK ve RFAK gruplarındakinin aksine sham ve RFAK + İAK gruplarında en 
düşük seviyede izlendi (p<0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar rosuvastatin ardkoşullamasının İAK ile 
birlikte uygulandığında iskemik kalp dokusunu reperfüzyon hasarından ko-
rumada daha etkili ve koruyucu olabileceğini göstermektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: FARMAKOLOJİK ARDKOŞULLAMA, İSKEMİK ARD-
KOŞULLAMA, İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI, ROSUVASTATİN, NEKROZ 
ALANI 
NOT: Bu çalışmaya (11TF18) Dicle Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Destek-
leme Fonu tarafından finansal destek sağlanmıştır. 
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P-099 
UZUN SÜRELİ AKRİLAMİD UYGULANAN SIÇANLARDA TORASİK 
AORTA CEVAPLARI 
K. Esra Nurullahoğlu Atalık1, Nilsel Okudan2, Muaz Belviranlı2, Hasan Esen1, 
Yeşim Yener3, Yasemin Öznurlu2 
1- Necmettin Erbakan Ü. 
2- Selçuk Ü. 
3- İzzet Baysal Ü. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Akrilamid, birçok endüstride sıklıkla kullanılan nörotoksik 
ve karsinojenik bir kimyasaldır. Gıda maddelerinde kızartma ve fırınlama 
sonucunda oluşan akrilamid, sigara dumanının da bileşenlerinden biridir. Bu 
çalışmada, akrilamid uygulanan erkek ve dişi sıçanlardan izole edilen tora-
sik aorta cevapları ve dokudaki histopatolojik değişiklikler araştırıldı. 

YÖNTEM: Çalışmada, Necmettin Erbakan Ü. Deneysel Tıp Uygulama ve 
Araştırma Merkezinden temin edilen 200-300 gram ağırlığında erkek ve dişi 
Wistar Albino türü erişkin sıçanlar kullanıldı. Her iki cinsiyet için üç ayrı 
grup oluşturuldu. I. Grup: Kontrol grubu olup, bu gruptaki hayvanlara 
standart sıçan yemi ve normal içme suyu verildi. II.Grup: Bu gruptaki hay-
vanlara, standart sıçan yemi ve hayvanların günlük tüketecekleri içme su-
yuna her hayvan için 2 mg/kg/gün dozunda akrilamid 90 gün boyunca ilave 
edildi. III. Grup: Bu gruptaki hayvanlara standart sıçan yemi ve hayvanla-
rın günlük tüketecekleri içme suyuna her hayvan için 5 mg/kg/gün dozunda 
akrilamid 90 gün boyunca ilave edildi. Doksan günün sonunda, servikal dis-
lokasyonla sakrifiye edilen sıçanlardan çıkarılan torasik aortadan hazırlanan 
ringler, Krebs-Henseleit solüsyonu içeren organ banyolarına yerleştirildi. 
Deneylerde fenilefrin (10-9-3x10-4 M) ve KCl (5-100 mM) ile doz-yanıt eğri-
leri elde edildi. 

BULGULAR: Çalışma süresince deney hayvanı kaybı olmadı. Sıçanların vü-
cut ağırlıklarında Grup II ve III te, Grup I e göre anlamlı olarak azalma 
gözlendi. Erkek sıçanlarda fenilefrin ve KCl ye ait EC50 değerleri bütün grup-
larda, dişilerden daha yüksek bulundu. Her iki cinsiyette de fenilefrin ve KCl 
ye ait Emax değerleri değişmezken, EC50 değerleri Grup I ve II de kontrole 
göre anlamlı olarak azaldı, akrilamidin dozuna bağlı olarak cevaplarda deği-
şiklik gözlenmedi. Her iki cisiyette de akrilamid uygulanan gruplarda, aorta 
luminal alanı, kontrole göre anlamlı olarak azaldı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmanın verileri, pek çok gıda grubunda do-
ğal bileşen olarak bulunan karbonhidrat ve proteinlerin yüksek sıcaklık ko-
şullarında tepkimesi sonucu oluşan bir madde olan akrilamidin uzun süreli 
olarak uygulanmasının, sıçanların torasik aorta düz kas cevaplarını ve mor-
folojisini etkilediğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKRİLAMİD, SIÇAN, AORTA, FENİLEFRİN, KCL, 
CİNSİYET 
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P-100 
FOSFODİESTERAZ ENZİMLERİNİN SIÇAN KALBİNDE BÖLGESEL 
FARKLILIKLARI 
Mehmet Kürşat Derici1, Gökhan Sadi2, Başar Cenik4, Tülin Güray3, Emine 
Demirel-Yılmaz4 
1- Hitit Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Çorum 
2- Karamanoğlu Mehmetbey Ü., K.Ö. Fen F., Biyoloji Bölümü, Karaman 
3- Orta Doğu Teknik Ü., Fen Edebiyat F., Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara 
4- Ankara Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Fosfodiesteraz (PDE) enzimleri, cAMP ve cGMP yıkımın-
dan sorumlu moleküllerdir ve siklik nükleotid düzeylerini ayarlayan en 
önemli mekanizma olarak iş görürler. Bu çalışmada, PDE enzimlerinin işlev-
sel rolünün ve gen/protein ekspresyonlarının, kalbin atriyal ve ventriküler 
bölgelerinde farklı olup olmadığı araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Wistar albino sıçanlarda anestezinin ardından, kalpten sağ at-
riyum ve sol papiller kaslar izole edilerek; organ banyosunda PDE1, 2, 3, 
4, 5 inhibitörlerinin (Vinpocetine, EHNA, Milrinone, Rolipram, Sildenafil) 
işlevler üzerine etkisi incelenmiştir. PDE1, 2, 3, 4, 5 ekspresyonları, hem 
sağlam dukuda, hem de kollegenaz ile izole edilen atriyal ve ventriküler 
hücrelerde, “Real Time PCR” ve “Western Blot” teknikleriyle araştırılmış-
tır. 

BULGULAR: Sağ atriyum kasılmaları: Vinpocetine ile artarken; EHNA, Mil-
rinone, Rolipram ve Sildenafil ile baskılanmıştır. Vinpocetin kalp hızını azal-
tırken, Milrinone ve Sildenafil arttırmış, EHNA ve Rolipram’ın anlamlı bir et-
kisi gözlenmemiştir. Sol papiller kas kasılmaları yalnızca Vinpocetine ile 
artmış, diğer PDE inhibitörlerinin anlamlı bir etkisi ortaya çıkmamıştır. PDE 
enzimlerinin mRNA ve protein düzeyleri, atriyum ya da ventrikül dokuları 
ve aynı dokunun sağlam ya da enzimatik izolasyonla elde edilmiş hücreleri 
arasında, farklı bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sıçan kalbinde, PDE-1,2,3,4,5 enzimlerinin işlevle-
ri ve bulunuşları, bölgesel farklılıklar taşımaktadır. Bu durum, kalpte bu en-
zimlere yönelik deneysel ya da tedavi amaçlı yaklaşımlarda dikkate alınma-
lıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: FOSFODİESTERAZLAR, SIÇAN, KALP, GEN EKSP-
RESYONU, PROTEİN EKSPRESYONU 

NOT: Bu çalışma Ankara Ü. BAP 13B3330007 projesiyle desteklenmiştir. 
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P-101 
SIÇAN ANA MEZENTER ARTERİNDE IKCA-ARACILI GEVŞEMELER β2-
ADRENERJİK RESEPTÖR ANTAGONİSTİ ICI 118,551 İLE SELEKTİF 
OLARAK ARTAR 
Melike Hacer Özkan1, Elif İnci Somuncuoğlu1, Özge Suna Erdoğan1, Serdar 
Uma1 
1- Hacettepe Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Sıhhiye, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: β2 adrenerjik reseptör (AR) antagonisti ve ters agonist 
ICI 118,551’in insan mast hücrelerinde IKCa kanallarını aktive ettiği göste-
rilmiştir. Ancak, ICI 118,551’in küçük çaplı arterlerde endotele bağlı gev-
şemeden esasen sorumlu olan IKCa ve SKCa kanal-aracılı yanıtlara fonksi-
yonel olarak ne yaptığı henüz bilinmemektedir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada izole organ banyosuna yerleştirilen sıçan ana me-
zenter arterlerinde ICI 118,551’in IKCa- ve SKCa-aracılı gevşemeleri nasıl 
etkilediği incelenmiştir. 

BULGULAR: Mezenter arter halkalarında L-NAME (100 uM) ve indometazin 
(10 uM) varlığında asetilkolin ile gevşemeler elde edildi. Yanıtların TRAM-34 
(1 uM) ve apamin (50 nM) ile bloke olması bunların sırasıyla IKCa- ve 
SKCa-aracılı olduğunu gösterdi. ICI 118,551 (3 uM) tek başına gevşeme 
oluşturmadı. Ancak ICI 118,551 ile inkübe edilen dokularda IKCa-aracılı 
gevşemeler anlamlı olarak arttı (Emax: 70.4±3.8 vs. 82.5±1.7; pD2: 
6.5±0.1 vs. 7.3±0.1; n=7; p<0.05). SKCa-aracılı gevşemeler ise ICI 
118,551 varlığında değişmedi. Kalsiyum iyonoforu A23187 (0.03 uM) ile 
elde edilen IKCa-aracılı gevşemeler de ICI 118,551 ile potansiyalize olurken 
(Emax: 50.6±9.5 vs. 80.5±2.6; n=5; p<0.05), direkt IKCa kanal açıcısı 
NS309’un yanıtları değişmedi. Beta-2 agonist salbutamol ICI 118,551 ile 
artan IKCa-aracılı gevşemeleri geri döndürmedi. Öte yandan başka bir β2-
AR antagonisti butoksamin, farklı bir ters agonist karvedilol veya non-
selektif blokör propranolol yanıtları ICI 118,551 gibi etkilemedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma ile ICI 118,551’in asetilkolin ile elde 
edilen IKCa-aracılı gevşemeleri selektif olarak artırdığı gösterilmiştir. Bu 
etki ICI 118,551’in β2 antagonistik veya ters agonistik etkilerinden bağım-
sız gibi görünmektedir. Kalsiyum iyonoforu A23187 ile elde edilen gevşe-
melerin de ICI 118,551 ile artarken NS309 yanıtlarının değişmemesi, bu 
ajanın IKCa kanalının kalsiyuma olan duyarlılığını artırarak değil, hücre içi 
kalsiyum düzeyini yükselterek etki gösterdiğini akla getirmektedir. Bulgula-
rımız ICI 118,551’in IKCa kanal modülatörü olarak da vasküler tonusun dü-
zenlenmesinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOTEL, ICI 118,551, IKCA KANALI, MEZENTER 
ARTER, TERS AGONİST 

NOT: Bu çalışma H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Destek Projesi (1077) ile 
yürütülmüştür. 
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P-102 
GENTAMİSİN İLE BÖBREK HASARI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA 
HEMOKSİJENAZ-1 İNDÜKSİYONUNUN VASKÜLER REAKTİVİTE ÜZE-
RİNE ETKİLERİ 
Merve Kabasakal1, Esra Aycan Üstyol2, F. İlkay Alp Yıldırım1, Seldağ Bekpı-
nar2, B. Sönmez Uydeş-Doğan1 
1- İstanbul Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, İstanbul, Türkiye 
2- İstanbul Ü., İstanbul Tıp F., Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyokimya AbD, 
İstanbul, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gentamisin, proksimal tübül hücrelerinde apoptoz ve 
nekrozu indükleyerek nefrotoksisiteye sebep olan ve deneysel böbrek hasa-
rı oluşturmak için kullanılan bir ajandır. Böbrek disfonksiyonu, damarların 
yapı ve fonksiyonlarında bozulmalara neden olmaktadır. Organizmada he-
moksijenaz-1 (HO-1) enziminin indüklenmesinin antioksidan, antiinflama-
tuvar ve antiapoptotik mekanizmaları tetikleyerek doku hasarını önlediği 
bildirilmektedir. Bu bağlamda, çalışmamızda Gentamisin ile kronik böbrek 
hasarı oluşturulan sıçanlarda HO-1 enzimini indükleyen bir ajan olduğu bili-
nen Hemin uygulamasının, böbrek fonksiyonları ve vasküler reaktivite üze-
rindeki etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: 200-250 g ağırlığında Wistar erkek sıçanlar Kontrol, Gentamisin, 
Gentamisin+ Hemin olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Gentamisin grubuna 
14 gün boyunca 100 mg/kg/i.p. Gentamisin , Gentamisin+Hemin grubuna 
14 gün boyunca 100 mg/kg/i.p. Gentamisin ve gün aşırı olarak da 20 
mg/kg/i.p. Hemin verilmiştir. 14 gün sonunda izole edilen torasik aortalar-
da endotel ve düz kas gevşeme kapasiteleri sırasıyla asetilkolin ve sodyum 
nitroprussiyatın oluşturduğu maksimum gevşetici etki üzerinden değerlen-
dirilmiştir. Vasküler reaktiviteyi değerlendirmek için potasyum klorürün 
(10-100mM) ve fenilefrinin (10-9–10-4M) konsantrasyon bağımlı kastırıcı et-
kileri araştırılmıştır. Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için serum 
BUN/Kreatinin düzeyleri incelenmiştir. 

BULGULAR: Gentamisin grubunda potasyum klorür ve fenilefrinin konsant-
rasyon bağımlı kasılma yanıtlarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde 
azalma gözlenmiştir. Öte yandan, Gentamisin+Hemin grubunda kasılma 
yanıtlarının Gentamisin grubuna göre anlamlı düzeyde arttığı gözlenmiştir. 
Gentamisin+Hemin grubunda kasılma yanıtları düşük dozlarda kontrol gru-
bundan farklıyken, yüksek dozlarda kontrol grubuna benzer bulunmuştur. 
Gentamisin grubunda endotel aracılı gevşeme yanıtlarında kontrol grubuna 
göre gözlenen azalmanın Gentamisin+Hemin uygulanan grupta normale 
döndüğü hatta kontrol grubu değerlerinden daha yüksek olduğu belirlen-
miştir. Düz kas gevşeme yanıtları ise her üç grupta benzer bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, Gentamisin uygulaması ile oluşturu-
lan böbrek hasarı modelinde vasküler reaktivite ve endotel aracılı gevşeme 
yanıtlarında azalma olduğunu göstermektedir. Gentamisin ile eş zamanlı 
olarak Hemin uygulamasının koruyucu bir rol üstlendiği, düz kas reaktivitesi 
ve endotel yanıtları üzerinde olumlu etkilere neden olduğunu gözlenmiştir. 
Gentamisin+Hemin grubunda asetilkolin yanıtlarında kontrol grubuna göre 
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gözlenen artış, Heminin Nitrik oksit üzerinde direkt bir etkisi olabileceğini 

düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GENTAMİSİN, BÖBREK HASARI, HEMOKSİJENAZ-
1, HEMİN, VASKÜLER REAKTİVİTE 

NOT: Bu çalışma, İstanbul Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje no:52602 
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P-103 
DOCA-TUZ HİPERTANSİF SIÇAN MODELİNDE KALP FONKSİYONU VE 
CA2+ REGÜLASYONUNDAN SORUMLU PROTEİNLERİN DÜZEYLE-
RİNDEKİ DEĞİŞİMLER 
Mesut Çiçek1, Işıl Özakca1, S. Erpulat Öziş2, A. Tanju Özçelikay1 
1- Ankara Ü. Eczacılık F. Farmakaoloji AbD 
2- Ufuk Ü. Tıp F. Genel Cerrahi AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sistemik hipertansiyon ventriküler hipertrofiyle birlikte 
kalp yetmezliğine neden olmaktadır. Biyolojik sistemde artan oksidatif stre-
sin hipertansiyon ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Oksidatif stres aynı za-
manda hücre içi Ca2+ regülasyonundan sorumlu proteinlerin düzeylerinde 
değişiklikler oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada DOCA-Tuz hipertansif sıçan kalbinde morfolojik ve fonksiyo-
nel değişiklikler yanında oksidatif stres ve Ca2+ regülasyonundan sorumlu 
protein düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 8 haftalık erkek Wistar sıçanlar tek böbrek nefrektomisi yapıldık-
tan sonra 2 gruba ayrıldı. DOCA-tuz (n=7) grubuna mısır yağında hazır-
lanmış Deoksikortikosteron asetat (DOCA, 40 mg/kg/hafta SC) ve NaCI 
(%1 içme suyunda) verilirken, Kontrol (n=6) grup sadece mısır yağı (SC) 
ve normal içme suyu almıştır. 10 haftalık tedavi süresince sıçanların sistolik 
kan basıncı (SKB) ve kalp atım hızı tail-cuff yöntemi ile ölçüldü. Kalple ilgili 
hemodinamik parametreler (LVDP, LVEDP, ±dP/dt) Langendorff sisteminde 
kaydedildi. Sol ventrikül dokusundan hazırlanan homojenatlarda oksidatif 
stres için malondialdehit (MDA) fibrozis için hidroksiprolin düzeyleri ölçüldü. 
Hücre içi Ca+2 regülasyonundan sorumlu proteinlerin (SERCA2a, PLN) dü-
zeyleri, western blot analizi ile değerlendirildi. İstatistiksel analizler, Graph-
Pad Prism programı yardımı ile student’s t testi ile yapıldı. 

BULGULAR: Kontrol sıçanlarla karşılaştırıldığında DOCA-tuz grubunda gö-
rülen değişiklikler Tablo 1’de verilmiştir. Kalp atım hızında anlamlı bir deği-
şiklik olmamakla birlikte, hipertansiyon gelişen sıçanların kalbinde aynı za-
manda kardiyak hipertrofi, oksidatif stres ve fibrozis de gözlemlenmiştir. 
(Tablo 1). 

DOCA-tuz hipertansif sıçanlarda sol ventrikül diyastol sonu basınç (LVEDP) 
kontrollerden farklı olmamasına karşın, sol ventrikül gelişen basınç (LVDP) 
ile birlikte kalbin kasılma ve gevşeme hızları (±dP/dt) DOCA-tuz grubunda 
anlamlı olarak azalmıştır. Kontrol grubuna göre DOCA tedavili grupta SER-
CA2a düzeyi anlamlı olarak azalmış, PLN/SERCA oranı ise anlamlı olarak 
artmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar DOCA-tuz hipertansif sıçanlarda olu-
şan kardiyak bozukların oksidatif stres ve hücre içi Ca2+ homeostazisindeki 

değişikliklerle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DEOKSİKORTİKOSTERON ASETAT, KALP, HİPER-
TANSİYON, OKSİDATİF STRES, CA2+ REGÜLASYONU 

NOT: Çalışmamız ÖYP Araştırma Bütçesi ile finanse edilmiştir. 
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Tablo 1 

 Kontrol (6) DOCA-tuz (7) 

SKB (mmHg) 125±2 190±6* 

Kalp atım hızı (atım/dk) 385±12 392±19 

Sol ventrikül/Beden ağırlığı (mg/g) 2,85±0,10 4,11±0,32* 

MDA (nmol/mg protein) 0,48±0,06 0,70±0,07* 

Hidroksiprolin (mg/g doku) 0,70±0,05 1,70±0,08* 
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P-104 
DANA KARDİYAK VENİNDE ROSUVASTATİN CEVAPLARI 
Mustafa Kısa1, K.Esra Nurullahoğlu Atalık2, Mehmet Öz3, Aylin Shafiyi4 
1- Mevlana Ü. Tıp F. Farmakoloji 
2- Necmettin Erbakan Ü. Meram Tıp F. Farmakoloji A.D. 
3- Mevlana Ü. Sağlık Bilimler Yüksekokulu 
4- Mayo Clinic, SW Rochester 

GİRİŞ VE AMAÇ: Statinler, 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A (HMG-
KoA) redüktaz enziminin inhibitörleri olup, güçlü kolesterol düşürücü ilaç-
lardır ve hiperkolesterolemili hastalarda en çok tercih edilen gruptur. Bu in 
vitro çalışmada, yeni bir statin türevi olan rosuvastatin e duyarlılığın, hüc-
resel fonksiyonların düzenlenmesinde önemli göreve sahip RhoA/Rho-kinaz 
yolağının inhibitörleri varlığında ne şekilde etkileneceği ve cevaplardaki ola-
sı değişikliklere endotel tabakasının rolünün araştırılması amaçlandı. 

YÖNTEM: Çalışmada iki yaşın altındaki danalardan alınan kalplerden kardi-
yak ven izole edilerek, bağ dokusundan temizlenen venlerden, 2-3 mm ge-
nişliğinde halkalar hazırlandı. 37 º C’ de ısıtılan ve normal Krebs-Henseleit 
solüsyonu içeren 25 ml’ lik organ banyosuna alınan preparatlar, % 95 O2 ve 
% 5 CO2 karışımı ile sürekli gazlandırıldı. Preparatlara 1 g dinlenme gerilimi 
uygulanarak ve 15 dk ara ile besleyici solüsyonla yıkamak suretiyle 60 dk 
süreyle dinlenmeye bırakıldı. Çalışmada endoteli sağlam ve endotel tabaka-
sı mekanik olarak uzaklaştırılmış ven preparatları kullanıldı. Halkaların en-
dotel tabakasının bütünlüğü 5-HT (10-6 M)’ e bağlı kasılma cevabının ardın-
dan asetilkolin (ACh, 10-6 M)’ e gevşeme cevabı alınmasıyla test edildi. Din-
lenme süresinin bitiminde, endotelli ve endotelsiz halkalar 5-HT (10-6 M) 
ilavesiyle kasıldı ve maksimum kasılma elde edildikten sonra banyo ortamı-
na kümülatif konsantrasyonda rosuvastatin (10-9 - 3x10-4 M) ilave edildi. 
Rosuvastatin konsantrasyon-cevap eğrisi elde edildikten sonra dokular yı-
kanarak dinlendirildi ve5-HT ilavesiyle kasılmayı takiben dokular, fasudil 
(10-6 M) veya Y-27632 (10-6 M) ile 20 dk inkübe edildi. Ardından rosuvasta-
tin (10-9 - 3x10-4 M) konsantrasyon-cevap eğrileri alındı. Çalışmada rosu-
vastatine ait IC50 değerleri konsantrasyon-cevap eğrilerinden elde edildi. 

BULGULAR: Rosuvastatin’e ait pIC50 değerleri endotelli ve endotelsiz doku-
larda sırasıyla 5.65 ± 0.23 ve 4.59 ± 0.20 olarak bulundu. Rosuvastatin’e 
verilen cevaplara fasudil (10-6 M) ve Y27632 (10-6 M) nin etkilerini araştır-
mak amacıyla yapılan çalışmalarda ise; endotelli dokuda fasudil ve Y27632 
ile inkübasyon sonrasında pIC50 değeri sırasıyla 6.66 ± 0.02 ve 6.89 ± 0.01 
olarak bulunurken endotelsiz dokuda ise 4.41 ± 0.24 ve 4.69 ± 0.60 olarak 
bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Dana kardiyak veninde rosuvastatin konsantras-

yona bağlı gevşeme oluşturdu. Endotel tabakasının uzaklaştırılmasıyla ro-
suvastatin e duyarlılığın anlamlı olarak azaldığı gözlendi. Fasudil veya Y 
27632 varlığında ise endotelli dokuda duyarlılık artarken, endotelsiz dokuda 
azaldı. 

ANAHTAR KELİMELER: DANA KARDİYAK VEN, ENDOTELE BAĞLI GEVŞE-
ME, Rho-KİNAZ, ROSUVASTATİN 
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P-105 
S-NİTROZOGLUTATYONUN İNSAN SAFEN VENİ ÜZERİNDEKİ GEV-
ŞETİCİ ETKİSİ 
Nurdan Dağtekin1, Erkan Civelek1, Deniz Kaleli Durman1, Önder Teskin2, B. 
Sönmez Uydeş Doğan1 
1- İstanbul Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD, İstanbul 
2- Acıbadem Aile Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Birimi, İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Nitrik oksit (NO), organizmada yaygın olarak bulunan, 
endojen olarak sentezlenen, kısa yarı ömürlü bir gazotransmitterdir. S-
nitrozotiyoller’in (RSNO), dolaşımdaki endojen NO rezervuarı oldukları ileri 
sürülmüş ve bu bağlamda birçok hastalığın tedavisinde potansiyel NO do-
nörü olarak kullanımları gündeme gelmiştir. S-nitrozoglutatyon (GSNO) en-
dojen bir RSNO bileşiğidir ve güçlü, uzun süreli bir vazodilatasyona neden 
olduğu öne sürülmektedir. GSNOnun insan damarlarındaki vasküler etkisini 
inceleyen araştırmalar son derece kısıtlıdır. Bu çalışma ile bypass graft ma-
teryali olarak kullanılan insan safen veni üzerinde GSNOnun direkt vasküler 
etkisi ve bu etkiye aracılık eden mekanizmaların incelenmesi hedeflenmiş-
tir. 

YÖNTEM: Koroner arter bypass operasyonuna giren hastalardan izole edi-
len insan safen venleri Krebs-Ringer-bikarbonat çözeltisi içeren (37°C) ve 
%95 O2 + %5 CO2 gaz karışımı ile havalandırılan izole organ banyosu sis-
temine yerleştirilmiştir. Dengelenme süreleri sonunda deneye alınan doku-
lar potasyum klorür (40mM) ile standardize edilmiş ve asetilkolin (10-5-10-

4M) ile endotel fonksiyonları test edilmiştir. Ardından izole damar halkaları, 

nonselektif bir -agonist olan fenilefrinin submaksimal konsantrasyonları 

(3x10-5) ile prekontrakte edilmiş ve kasılma yanıtı platoya ulaştığında 
GSNO’nun konsantrasyon-bağımlı (10-8-10-4M) etkileri çalışılmıştır. Paralel 
dokularda ise fenilefrin kasılmaları, GSNO’nun çözücüsü varlığında (distile 
su) izlenmiştir. Dokuların düz kas gevşeme kapasitesi ise deneyin sonunda 
uygulanan nitrovazodilatör sodyum nitroprusiyat (SNP, 10-4 M) ile test 
edilmiştir. 

BULGULAR: GSNO insan safen ven preperatları üzerinde konsantrasyon 
bağımlı bir gevşetici etkiye neden olmuştur. GSNO (10-4 M; %96.33±3.26, 
n=5) ve bu gevşetici etki SNP’nin (10-4 M; %105.03±2.52, n=5) gevşetici 
etkisine benzer düzeydedir. Bu gevşetici etkinin çeşitli inhibitörler varlığın-
da ne yönde değiştiği ise inceleme konusudur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen veriler GSNO’nun, greft spazmını gi-

dermek için alternatif bir farmakolojik ajan olabileceğini düşündürmektedir. 
Çalışmamız S-nitrozotiyol grubu bir ajan olan GSNO’nun vasküler etki me-
kanizmasının değerlendirilmesi açısından da önem taşımaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: S-NİTROZOGLUTATYON, NİTRİK OKSİT, KORO-
NER BYPASS GREFT, SAFEN VEN, İZOLE ORGAN BANYOSU 
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P-106 
TİMOKİNON’UN, DENEYSEL DİYABET MODELİNDE VASKÜLER 
FONKSİYONLAR VE ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ ÜZERİNE 
ETKİLERİ 
Sümeyra Selcen Yonca1, Selçuk İlhan1, Tuncay Kuloğlu2, Mehmet Kaya 
Özer3, Engin Şahna1 
1- Fırat Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Elazığ 
2- Fırat Ü. Tıp F., Histoloji-Embriyoloji AbD, Elazığ 
3- Adıyaman Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Elazığ 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamızda, streptozotosin (STZ) ile diyabet oluştu-
rulmuş sıçanların torasik aortalarında, meydana gelen olası fonksiyonel de-
ğişiklikler ve endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) enzim düzeyleri üzerine 
timokinon (TQ) uygulamasının etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Sprague-Dawley türü erkek sıçanlar (270±30 gram ağırlığında) 
3 eşit gruba ayrıldı (n=24). 1: Kontrol grubu; 2: Diyabet grubu (80 mg/kg 
STZ tek doz i.p.); 3: Diyabet+TQ grubu (80 /kg/gün, 3 hafta boyunca). 
Deneyler başlangıcında ve cerrahi işlemler öncesinde (3 hafta arayla) tail-
cuff yöntemiyle sistolik kan basıncı ölçümü yapıldı. 3 hafta sonunda hay-
vanlar dekapite edilerek torasik aorta dokuları (~15 mm) çıkarıldı. Torasik 
aortaların bir parçasında (~5 mm) izole organ banyosunda fenilefrin (Phe) 
ve asetilkolin (ACh) uygulamalarına kasılma ve gevşeme cevapları çalışılır-
ken, diğer parçasında (~10 mm) ise eNOS enzimi ekspresyonunu belirle-
mek için immunhistokimyasal çalışma yapıldı. Veriler ortalama (ort) ± 
standart sapma (ss) olarak ifade edildi. Phe ve ACh doz-cevap eğrileri Two 
way anova testiyle, EC50 ve Emax değerleri ve immunskorlama değerleri 
ise One-way ANOVA testiyle değerlendirildi. 

BULGULAR: Kan basıncı ölçümleri açısından deney öncesi ve sonunda 
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı. İzole sıçan torasik aortasında 
düz kasın gevşeme ve kasılma yanıtları incelendiğinde; 10-6 Molar Phe uy-
gulaması sonrası, ACh uygulaması ile elde edilen gevşeme doz-cevap eğri-
sinde gruplar arasında fark yoktu. Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına 
göre TQ nun kontrol ve STZ grubuna göre Phe kasılma eğrisinde ec50 (–
log10) değerlerini azalttığı fakat sadece kontrol grubuna göre anlamlılık 
gösterdiği tespit edildi (Tablo 1). Ayrıca Phe doz-cevap eğrisi için yapılan iki 
yönlü varyans analizinde kontrol grubu ile STZ+TQ grubu arasında anlamlı 
farklılık tespit edildi. eNOS ekspresyonu incelendiğinde, gruplar arasında 
eNOS immunaktivitiesinde anlamlı bir değişim olmadığı tespit edildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Mevcut bulgulara göre TQ’ nun, STZ aracılı diya-
bette eNOS aktivitesini ve asetilkolin gevşeme yanıtlarını etkilemeden, olası 
başka yolaklar üzerinden kasılma duyarlılığı üzerine azaltıcı etki gösterebi-

leceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AORTA, DİYABET, eNOS, STZ, TİMOKİNON 
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Tablo 1: Fenilefrin doz-cevap eğrisi EC50 ve EMAX değerleri 

Gruplar Ec50 (-Log10) [Emax (mg)/ KCI 
(mg)]*100 

Kontrol (n=8) 6,91±0,18 87,95±12,71 

STZ (n=8) 6,88±0,22 101,02±10,52 

STZ+TQ (n=8)  6,54±0,22 * 103,18±20,93 

Veriler ortalama (ort) ± standart sapma (ss) olarak ifade edilmiştir. * Kont-
role göre anlamlı farklılığı göstermektedir, p<0,05. 
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P-107 
STREPTOZOTOSİN İLE OLUŞTURULAN DİYABET MODELİNDE, SIÇAN 
AORTASINDA TİMOKİNON’UN MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 
DÜZEYLERİ VE CD34 HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Sümeyra Selcen Yonca1, Selçuk İlhan1, H. Fatih Gül2, Nalan Kaya3, Mehmet 
Kaya Özer4, Engin Şahna1 
1- Fırat Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Elazığ 
2- Fırat Ü. Tıp F., Tıbbi Biyokimya AbD, Elazığ 
3- Fırat Ü. Tıp F., Histoloji-Embriyoloji AbD, Elazığ 
4- Adıyaman Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Elazığ 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çalışmamızda, streptozotosin (STZ) ile diyabet oluştu-
rulmuş sıçanların torasik aortalarında, matriks metalloproteinaz-9 (MMP-9) 
düzeyleri ve CD34 hücreleri üzerine, çörek otu bitkisinin önemli bir bioaktif 
bileşeni olan timokinon (TQ)’un etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Sprague-Dawley türü erkek sıçanlar (270±30 gram ağırlığında) 
3 eşit gruba ayrıldı (n=24). 1: Kontrol grubu; 2: Diyabet grubu (80mg/kg 
STZ tek doz i.p.; 3: STZ+TQ grubu (80/kg/gün, 3 hafta). STZ i.p. uygu-
lanması sonrası 3. günde (modelin doğrulanması için) ve cerrahi işlemler 
öncesinde kit yardımıyla kuyruk veninden kan glukozu ölçümü yapıldı. 3 
haftalık süre sonunda hayvanlar dekapite edilerek aorta dokuları çıkarıldı. 
Torasik aortalardan MMP-9 analizi için doku parçaları cerrahi sonrası hızlıca 
aprotinin içeren tüplere alındı. Ayrıca, torasik aortada CD34(+) hücreleri 
belirlemek amacıyla, ticari kit kullanılarak immunhistokimyasal çalışma ya-
pıldı. Gruplar arası karşılaştırmalar için One-way ANOVA testi , grup içi za-
mana bağlı etki karşılaştırmalarında ise paired-T test kullanıldı. 

BULGULAR: STZ uygulaması sonrası 3. günde yapılan glukoz ölçümünde 
STZ ve STZ+TQ gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı oranda artış tes-
pit edildi (Tablo 1). 3 hafta sonunda ise STZ grubunda başlangıç değerine 
göre glukoz düzeylerinde anlamlı oranda artma ve STZ+TQ grubunda baş-
langıç değerine göre anlamlı olmayan bir artma tespit edildi (Tablo 1). To-
rasik aortada, STZ uygulamasıyla MMP-9 enzim düzeylerinin azaldığı ve 
STZ+TQ uygulamasıyla ise STZ grubu’na benzer azalma oluştuğu ve heriki 
grubun kontrolden farklı ve fakat birbirlerinden farksız oldukları görüldü 
(Tablo 1). STZ uygulamasının cd34 hücre düzeylerinde anlamlı artışa neden 
olduğu ve TQ ilavesinin bu artışı kontrol düzeylerine geri döndürdüğü tespit 
edildi (Tablo 1). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Mevcut bulgulara göre, TQ uygulamasının STZ ile 
uyarılmış diyabette kan glukozundaki progresif artışa önleyici etki oluştura-
bileceği, bu etkinin MMP-9 aracılığını içermediği ve fakat, cd34 hücrelerinin 
de müdahil olduğu bir süreçle ilişkili olabileceği ileri sürülebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: AORTA, CD34, DİYABET, MMP-9, TİMOKİNON 
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Tablo 1: Deney başlangıcı ve sonunda bazı biyokimyasal parametreler 

Gruplar Başlangıç 
(0.gün)kan 
glukozu 
(mg/dl) 

Deney sonu 
(21.gün)kan 
glukozu 
(mg/dl) 

Torasik 
aortada 
MMP-9 
(ng/ml) 

Torasik aortada 
CD34 Histoskor 

(yaygınlık x 
şiddet) 

Kontrol 119,50±7,88 100,20±11,05 15,47±3,80 0.13± 0.05  

STZ 388,25±49,59 
a 

480,50±62,80 
a* 

2,63±2,13 
a 

1.75± 0.55 a 

STZ+TQ 398,11±65,16 
a 

412,20±51,50 
a 

3,30±0,73 
a 

0.15±0.05 b 

Veriler ortalama±standart sapma (Ort±SS) olarak ifade edilmiştir. a, aynı 
zaman diliminde kontrol grubuna göre anlamlı farklılık vardır (One way 
ANOVA); b, aynı zaman diliminde STZ grubuna göre anlamlı farklılık vardır 
(One way ANOVA);*, kan glukozu için 0. güne göre grup içi karşılaştırmada 
anlamlı fark vardır (paired t test)(p<0,05) 
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P-108 
HİPERTANSİYONDA GELİŞEN ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİ-
NİN DAMAR CEVAPLARI ÜZERİNE ETKİSİ 
Sevtap Han1, Nur Banu Bal1, Suzan Emel Usanmaz2, Orhan Uludağ1, Emine 
Demirel-Yılmaz2 
1- Gazi Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Ankara 
2- Ankara Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar içerisinde en 
sık rastlanan ve toplum sağlığını önemli derecede tehdit eden bir hastalık-
tır. Endoplazmik retikulum stresi (ERS), endoplazmik retikulumda katlan-
mamış proteinlerin birikimiyle ortaya çıkan ve hücre hasarını gösteren bir 
durumdur ve kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde rol oynadığı dü-
şünülmektedir. Hipertansiyonda oluşan endotel işlev bozukluğu ile ERS ara-
sındaki ilişki henüz aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada hipertansiyon nede-
niyle gelişen endotel işlev bozukluğunda, ERS inhibisyonunun etkileri araş-
tırılmıştır. 

YÖNTEM: Wistar albino sıçanlara (8 haftalık, erkek,) tek taraflı nefrektomi 
uygulanmıştır. İyileşme süreci sonunda, haftada iki kez DOCA (20 mg/kg, 
s.c.) enjeksiyonlarına başlanmış ve içme suyuna % 1 NaCl ve % 0.2 KCI 
katılmıştır. Kan basınçları Tail Cuff yöntemi ile 12 hafta süresince ölçülmüş-
tür. ERS engelleyici “tauroursodeoksikolik asid” (TUDCA) (150 mg/kg/gün, 
i.p.) son dört hafta boyunca uygulanmıştır. Deney sonunda izole edilen to-
rasik aorta halkalarında gevşeme ve kasılma cevapları incelenmiştir. Plaz-
ma örneklerinde “Toplam Antioksidan Kapasite” (TAK) ve nitrik oksit (NO) 
göstergesi olarak “nitrit” düzeyleri spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. 

BULGULAR: TUDCA uygulaması, ilk haftadan itibaren hipertansif sıçanların 
kan basınçlarını anlamlı olarak düşürmüş, hipertansif grupta bozulan endo-
tele-bağımlı asetil kolin gevşeme cevaplarında anlamlı bir düzelme sağla-
mıştır. Endotelden-bağımsız sodyum nitroprusit gevşeme cevapları ise hi-
pertansif gruplarda azalmış, TUDCA tedavisi maksimum yanıtta bir fark 
oluşturmamıştır. Kalsiyumlu ve kalsiyumsuz ortamda alınan fenilefrin ka-
sılma cevaplarının hipertansif sıçanlarda azaldığı, TUDCA uygulamasının bu 
kasılmaları hem hipertansif hem de normotansif sıçanlarda artırdığı bulun-
muştur. TUDCA uygulaması plazma NO düzeylerini kontrole göre anlamlı 
olarak arttırmıştır. Plazma TAK düzeyleri ise hipertansif hayvanlarda artmış, 
TUDCA uygulamasıyla kontrol değerlerine dönmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlar; DOCA-tuz hipertansiyon modelinde, 
ERS inhibisyonunun kan basıncını düşürücü etkisinin, hem damar işlevleri 
üzerine hem de metabolik etkileriyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: HİPERTANSİYON, ENDOTEL DİSFONKSİYONU, 

ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİ, NİTRİK OKSİT, TUDCA 
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P-109 
METASTATİK MEME KARSİNOMUNDA BOZULMUŞ VASKÜLER ENDO-
TEL FONKSİYONLARINA KARŞI SUBSTANS P TEDAVİSİNİN KORU-
YUCU ETKİSİ 
Selvinaz Dalaklıoğlu Taşatargil1, Şule Kale1, Nuray Erin1 
1- Akdeniz Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en sık görülen 
kanser türüdür ve metastaz kanserden ölümlerin temel nedenini oluştur-
maktadır. Vasküler endotel fonksiyonundaki değişiklikler metastatik lezyon-
ların sıklığını belirgin olarak değişmektedir. Substans P vagal afferentlerden 
salınan ve kanser progresyonunu inhibe ettiği bilinen bir nöropeptiddir. Bu 
çalışmanın amacı; metastatik meme karsinomunda ortaya çıkan endotel 
disfonksiyonunda Substans P tedavisinin rolünü değerlendirmektir. 

YÖNTEM: Çalışmada 4T1 meme karsinomunun beyin metastazından elde 
edilen metastatik meme karsinomu hücreleri (4TBM) kullanılmıştır. 8-10 
haftalık dişi Balb-c fareler 3 gruba ayrılmıştır: (1) Kontrol, (2) Ortotopik 
olarak 4TBM injekte edilen, (3) Ortotopik olarak 4TBM injekte edilen ve 
Substans P tedavisi alan grup. Tümör hücrelerinin enjeksiyonundan 23-25 
gün sonra torasik aort çıkarılıp izole organ banyosuna yerleştirilmiş ve po-
tasyum klorid, fenilefrin, asetilkolin, ve sodyum nitroprussid ile konsantras-
yon-yanıt eğrileri elde edilmiştir. 

BULGULAR: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında metastatik meme karsi-
nomu (4TBM) asetilkolin gevşeme yanıtında istatistiksel olarak anlamlı bir 
bozulmaya neden olmuştur. Asetilkolin’in maksimum konsantrasyonu ile 
oluşan gevşeme yanıtı metastatik meme karsinomlu farelerin torasik aort-
larında kontrol grubu ve Substans P tedavisi alan 4TBM grubuna göre belir-
gin olarak daha düşük bulunmuştur. 4TBM grubunda 25 günlük Substans P 
tedavisi asetilkolin gevşeme yanıtlarındaki azalmayı düzeltmiştir. Diğer 
yandan, metastatik karsinomun varlığı sodyum nitroprussid ile olan gevşe-
me yanıtlarını etkilememiştir. Benzer olarak, hem fenilefrin hem de potas-
yum klorid’e vasküler yanıtlılık metastatik 4TBM grubundan ve Substans P 
tedavisi alan 4TBM grubundan elde edilen damarlarda kontrol grubuyla kı-
yaslandığında belirgin olarak değişmemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları metastatik meme karsi-
nomunun endotel bağımlı gevşeme yanıtlarını bozduğunu ve kronik Subs-
tans P tedavisinin bu bozulmayı belirgin olarak önlediğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KARSİNOM, METASTAZ, SUBSTANS P, ENDOTEL, 
ASETİLKOLİN 
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P-110 
KAFETERYA DİYETLE BESLENEN OBEZ SIÇANLARDA VASKÜLER DÜZ 
KAS REAKTİVİTESİ ÜZERİNDE TNF- α İNHİBİTÖRÜ ETANERSEPTİN 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Tijen Utkan1, Tuğçe Demirtaş Şahin1 
1- Kocaeli Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Obezitenin kardiyovasküler hastalıklara yol açtığı bilin-
mektedir. Yeni çalışmalar obezitenin aynı zamanda inflamatuar bir hastalık 
olduğunu desteklemektedir. Bu doğrultuda inflamasyonun obezitenin yol 
açtığı kardiyovasküler hastalıklarda rolü olabileceği düşünülmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, kafeterya diyetle beslenen obez sıçanlarda TNF-ALFA in-
hibitörü etanerseptin vasküler düz kas reaktivitesi üzerindeki etkilerinin 
araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Sütten yeni kesilen Wistar Albino erkek sıçanlar (50-70 g, do-
ğumdan 30 gün sonra), 3 gruba ayrılmıştır (n=8/grup). Birinci grup (kont-
rol) standart diyetle, ikinci grup (obez) kafeterya diyetle beslenmiştir. Kafe-
terya diyet, diyetle indüklenen obezite modeli oluşturmak için kullanılmıştır. 
Bu diyet sırasıyla belirtilen oranlarda (2:1:1:1:1:1) etli börek, jambon, 
cips, bisküvi, çikolata ve standart sıçan yemi içermektedir. Üçüncü grup 
(obez+etanersept) kafeterya diyetle birlikte 12 hafta kronik etanersept te-
davisi (0,8 mg/kg/hafta, subkutan) almıştır. Hayvanların vücut ağırlığı haf-
talık olarak ölçülmüştür. 12 hafta sonunda sıçanların torasik aortaları çıka-
rılıp izole organ banyosunda KCl (80 mM) kasılma ve submaksimal dozda 
fenilefrin (10-6 M) ile ön kasılmanın ardından karbakol (10-8-10-5 M) ve sod-
yum nitroprusiyat (SNP) (10-8-10-4 M) kümülatif gevşeme yanıtları elde 
edilmiştir. İstatistiksel değerlendirme tek yönlü ANOVA post hoc Tukey testi 
ile yapılmıştır. 

BULGULAR: 12 hafta sonunda vücut ağırlığı, obez grupta kontrolden an-
lamlı olarak fazlayken, etanerseptle tedavi edilen grupta obez gruba göre 
anlamlı olarak azdı. Gruplar arasında KCl kasılma yanıtlarında anlamlı bir 
fark saptanmadı. Karbakol ile elde edilen endotele bağımlı gevşeme yanıtla-
rı obez grupta kontrole göre anlamlı olarak azaldı. Etanersept tedavisi ise 
gevşeme yanıtlarını kontrole geri döndürdü. Endotelden bağımsız gevşetici 
ajan olan SNP ile elde edilen gevşeme yanıtları açısından gruplar arasında 
anlamlı bir fark saptanmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Genç yaştan itibaren gelişen obezite, vasküler düz 
kasın endotele bağımlı gevşeme yanıtlarını bozmaktadır. Etanersept tedavi-
si ise, azalan karbakol yanıtlarını kontrol değerlerine geri döndürmüştür. Bu 
doğrultuda TNF-ALFA aracılı inflamasyonun, genç yaştan itibaren gelişen 
obezite ile ilişkili vasküler disfonksiyonda önemli role sahip olabileceği dü-

şünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ETANERSEPT, KAFETERYA DİYET, TNF-ΑLFA, 
OBEZİTE, VASKÜLER REAKTİVİTE 



311 

 

P-111 
İNSAN SAFEN VENİNDE MİKROMOZAL PGES-1 İNHİBİSYONUN 
VASKÜLER TONUS ÜZERİNE OLAN ETKİSİ 
Gülsev Özen1, Armond Daci1, Ingrid Gomez2, Lilia Boubaya3, Önder Teskin4, 
B.Sönmez Uydeş-Doğan1, Dan Longrois3, Gökçe Topal1, Xavier Norel3 
1- İstanbul Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, 34116 Beyazıt, İstanbul, Tür-
kiye 
2- Cardiovascular Research Unit, School Of Medicine And Biomedical Scien-
ces, University of Sheffield, Sheffield, S10 2jf, İngiltere. 
3- Inserm U1148, Chu X. Bichat, 75018 Paris, Fransa. 
4- Gaziosmanpaşa Avrupa Şafak Hastanesi, İstanbul, Türkiye. 
GİRİŞ VE AMAÇ: Prostaglandin E2 (PGE2) araşidonik asitten siklooksije-
naz enzimleri (COX-1 ve/veya COX-2) ve mikromozal prostaglandin E sen-
taz-1 (mPGES-1) enzimi aracılığıyla sentezlenmektedir. PGE2 sentezinin 
COX-2 inhibitörleri ile inhibisyonu inflamasyonun azaltılmasında oldukça 
etkilidir ancak COX-2 inhibitörlerinin kardiyovasküler yan etkilerinin olması 
klinikte kullanımlarını kısıtlamıştır. Son yıllarda mPGES-1 inhibitörlerinin 
COX-2 inhibitörlerine alternatif olarak kullanımı gündeme gelmiştir. Çalış-
mamızın amacı insan safen veninde MPGES-1 inhibitörlerinin normal ve inf-
lamatuar koşullarda vasküler tonus üzerine olan etkilerinin incelenmesidir. 
YÖNTEM: İzole insan safen veninde (SV) 18 saat boyunca interlökin-1beta 
ve lipopolisakkarit ile inkübasyon yapılarak inflamasyon oluşturuldu 
(+İnflam). Bir kısım damarda ise kontrol grubu olarak 18 saat boyunca be-
lirtilen maddeler olmadan inkübasyon yapıldı (-İnflam). Akabinde izole or-
gan banyosu çalışmalarında, damarların noradrenaline (NA) bağlı vazoreak-
tiviteleri incelendi. Maksimal etki (Emaks) %KCl (40mM) olarak değerlendi-
rildi. Ayrıca damarların mPGES-1 enzim inhibitörü (C3, Compound 3, 10 
mikromolar) ile preinkübasyonu (30 dakika) sonrasında NA’nın doz bağılmı 
etkisi tekrar incelendi. 
BULGULAR: Kontrol grubunda C3 ile inkübasyon NA’ya olan vazoreaktivi-
teyi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalttı (Kontrol: Emaks=%130±3, 
C3: Emaks= %97±3, n=7, p<0.05). İnflamatuvar koşullarda ise, NA’nın 
oluşturduğu maksimal kasılma yanıtı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
azaldı (-İnflam: Emaks=%147±22,; +Inflam: Emaks=%101±13, n=3). 
İnflamatuvar koşullarda ise, C3 anlamlı olarak NA ile bağlı gelişen vazo-
reaktiviteyi azalttı (+Inflam: Emaks=%106±7,; +Inflam and C3: 
Emaks=%59±10, n=3). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız, mPGES-1 inhibitörünün (C3) hem 
kontrol hem de inflamatuvar koşullarda NA’ya bağlı oluşan vazoreaktiviteyi 
azalttığını göstermiştir. Ancak inflamasyondaki etkisinin daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. COX-2 inhibitörlerinin vasküler tonusu artırdığı bilinmektedir 
bu durumunda kardiyovasküler yan etkilerine aracılık edebileceği düşünül-
mektedir. Çalışmamız inflamatuvar hastalıkların tedavisinde mPGES-1 en-
zim inhibitörlerinin COX-2 inhibitörlerine gore kardiyovasküler güvenli bir 
alternatif olabileceğini önermektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: PGE2, mPGES-1, COX-2, VASKÜLER TONUS, İNF-
LAMASYON 
NOT: Gülsev Özen, TÜBİTAK (BIDEB-2214) bursiyeridir. 
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P-112 
YAVAŞ SALIMLI H2S DONÖRLERİ GYY4137 VE AP66’NIN İZOLE İN-
SAN SAFEN VENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE KAVEOLA İLE İLİŞKİSİ 
Selin Yamakoğlu1, Fatoş İlkay Alp Yıldırım1, Günay Yetik Anacak2, Önder 
Teskin3, B.Sönmez Uydeş Doğan1 
1- İstanbul Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, İstanbul, Türkiye 
2- Ege Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, İzmir, Türkiye 
3- Acıbadem Aile Hastanesi, İstanbul, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hidrojen sülfür(H2S), karbonmonoksit(CO) ve nitrik ok-
sit(NO)’ten sonra üçüncü gazotransmitter olarak kabul edilmekte, organiz-

mada pek çok fizyolojik ve patolojik süreçte rol oynamaktadır. Son yıllara 
kadar, H2S’in organizmadaki fonksiyonunu araştırmaya yönelik yürütülen 
deneysel çalışmalarda, H2S donörü olarak sodyum sülfür(Na2S) ve sodyum 
hidrojen sülfür(NaHS) gibi inorganik sülfür tuzları kullanılmıştır. Sülfür tuz-
larının sulu çözeltilerde hızlı bolus şeklinde H2S salımına neden olması, do-
nör stok solüsyonunun hazırlandığı anda spontan olarak H2S salmasına do-
layısıyla uygulanacak H2S konsantrasyonunun kesin olarak kontrol edile-
memesine yol açmaktadır. Ayrıca hücrelerden endojen H2S salımının, sülfür 
tuzlarından farklı olarak çok daha düşük miktarlarda ve daha yavaş bir sa-
lım hızı ile gerçekleştiği, bu nedenle NaHS ve Na2S’nin endojen H2S’in etki-
lerini taklit edemeyeceği düşünülmektedir. Kaveola, endositoz, transitoz, 
kolesterol transportu gibi hücresel fonksiyonlar ve sinyal transdüksiyonun-
da önemli rol oynayan plazma membran invajinasyonlarıdır. Çalışmamızda, 
bypass greft materyali olarak kullanılan izole insan safen veninde yavaş 
salımlı H2S donörleri olan GYY4137 ve AP66’nın etkilerinin ve bu etkide ka-
veolar bütünlüğün öneminin araştırılması hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: Greft materyali olarak kullanılan safen ven, Aile Hastanesi Kalp 

Damar Cerrahisi bölümünde yapılan koroner bypass operasyonlarından te-
min edilmiştir. İzole insan safen venleri noradrenalin ile prekontrakte edil-
miş ve sonrasında GYY4137(10-7-10-3 M) ve AP66(10-7-10-4 M)’nın konsant-
rasyon bağımlı etkileri çalışılmıştır. Kaveola deplesyonu sağlamak amacıyla 
dokular metil β-siklodekstrin(10-2M,1 saat) ile önceden inkübe edilmiştir. 
İstatistiksel değerlendirme Student’s t testi ve ANOVA testi aracılığıyla ya-
pılmış, 0,05’ten küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiş-
tir. 

BULGULAR: Noradrenalin ile prekontrakte edilen dokularda GYY4137 ve 
AP66 yavaş başlayan ve uzun süren konsantrasyon bağımlı gevşeme yanıt-
larına neden olmuştur (Emaks:%45,92±4,43 n=5; Emaks:%41,65±4,70 n=4). 
Kaveola deplesyonu yapılan dokularda GYY4137 ve AP66 aracılı gevşeme 
yanıtları, kaveolası intakt olan kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde azal-
mıştır(Emaks: %32,28±6,08 p˂0,05; Emaks: %19,11±8,98 p˂0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız yavaş salımlı H2S donörleri GYY4137 
ve AP66’nın izole insan safen veni üzerinde gevşetici etki gösterdiğini ve 
kaveolar yapının bütünlüğünün H2S cevaplarında rolü olduğunu göstermek-
tedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GYY4137, AP66, HİDROJEN SÜLFÜR, VAZODİLA-

TASYON, KAVEOLA 
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P-113 
TAURİNİN VASKÜLER TONUS REGÜLASYONU VE VASKÜLER OKSİ-
DATİF STRES ÜZERİNDEKİ YARARLI ETKİLERİ İÇİN YENİ BİR ME-
KANİZMA: HİDROJEN SÜLFÜR 
Özge Özzayım1, Gülnur Sevin1, Mehmet Vehbi Dereli1, Zeliha Kerry1, Günay 
Yetik Anacak1 
1- Ege Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD, 35100, Bornova/İzmir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Taurin memelilerde endojen olarak bulunan ve sülfür 
içeren aminoasit benzeri bir bileşiktir. Taurinin endotele bağımlı/bağımsız 
vazodilatör, antihipertansif etkileri bilinmektedir. Ancak taurinin etki meka-

nizması arasında hidrojen sülfürün (H2S) rolü henüz araştırılmamıştır. H2S 
L-sisteinden doğal olarak sentez edilen gaz yapılı bir transmitterdir. Çalış-
mamızda CD1 farelerin izole aortalarında taurinin H2S düzeyi, vasküler to-
nus ve oksidatif stres üzerindeki etkilerinde H2Sin katkısı araştırıldı. 

YÖNTEM: Bu amaçla fare izole aortasında pyrogallolün (0.1mM, 5dk.) 
oluşturduğu serbest oksijen radikallerinin düzeyi üzerinde H2S sentez inhi-
bitörü AOAA (2 mM, 20 dk.; aminooksiasetik asit) varlığında veya yoklu-
ğunda taurinin (3mM, 30dk.) etkileri lusigenin ve luminol (5.10-6M/L) ara-
cılığıyla kemilüminesans yöntemiyle ölçüldü. Ayrıca AOAA inkübasyonu var-
lığında/yokluğunda taurinin fenilefrinle kastırılmış izole fare aortasında L-
sistein doz yanıt eğrisi üzerindeki etkileri DMT myografda ve fare böbrek 
dokularında da bazal ve L-sistein ile uyarılmış H2S düzeyleri üzerindeki et-
kisi metilen blue assay ile ölçüldü. 

BULGULAR: Fare aortasında progallolün neden olduğu hem süperoksit 

hem de diğer radikallerin oluşumu taurin ile anlamlı düzeyde inhibe olurken 
bu etki AOAA varlığında geriye döndü (p<0.05, student-test, n=5). L-
sistein izole fare aortasında düşük dozda (10mM) kasılma yüksek dozların-
da ise gevşeme oluşturdu. Taurin inkübasyonu da (80 mM, 30 dak.) bazal 
tonus üzerinde ufak bir kasılma oluştururken, L-sisteinin düşük dozda oluş-
turduğu kasılma yerine gevşemeye neden oldu. L-sisteinin yüksek dozların-
da gelişen gevşeme yanıtı da taurin varlığında arttı ve bu etki AOAA ile H2S 
inhibisyonu varlığında geri döndü (p<0.05, student t test, n=5-11). Bu so-
nuçlar taurinin fare aortasında hem bazal hem de uyarılmış H2S oluşumunu 
stimüle ettiğini göstermektedir. Ayrıca taurin fare böbrek dokusunda hem 
bazal hem de L-sistein ile uyarılmış H2S oluşumunu anlamlı olarak artırdı ve 
bu artış AOAA ile geriye döndü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar taurinin antioksidan ve vazodilatör 

etkilerine endojen H2S oluşumunu uyarmasının da katkıda bulunabileceğini 
göstermektedir. Sonuçlarımız taurinin vazodilatasyonu sağlayan temel me-
kanizma olan nitrik oksit fonksiyonunun bozulduğu vasküler disfonksiyonda 
alternatif bir tedavi potansiyeli taşıyabileceğini göstermesi açısından önem 
taşıyabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: TAURİNE, HİDROJEN SÜLFÜR, OKSİDATİF STRES, 

VAZODİLATASYON, İZOLE VASKÜLER DOKU PREPARATLARI 

NOT: Teşekkür: Ege Ü. Eczacılık F. FABAL laboratuvarlarına ve TÜBİTAK’a 

(114s448 nolu tübitak projesi) katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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P-114 
ANAKARDİK ASİDİN TNF-ALFA İLE İNDÜKLENMİŞ İNSAN SAFEN 
VEN ENDOTEL HÜCRE KÜLTÜRÜNDE NF-κB ÜZERİNE ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Burak Önal1, Bülent Demir1, Sibel Özyazgan1, Ahmet Gökhan Akkan1 
1- Cerrahpaşa Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ateroskleroz, hücresel ve hümoral immün yanıtların ka-
tıldığı, orta ve daha büyük boyutlardaki arterlerin kalınlaşması ve sertleş-
mesi sonucunda damar lümeninin aterosklerotik plaklarla daralması ile olu-
şan kronik inflamatuar bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Ross tarafın-
dan öne sürülen hipoteze göre, endotelin zedelenmesi sonucunda görülen 
bölgesel inflamasyon aterosklerozun başlangıcında önemlidir. İnflamasyon, 
aterosklerozun her aşamasında önemli roller üstlenmektedir. Endotel hüc-
resinin aktive olmasının ardından sitokin, kemokin ve adezyon moleküllerini 
salgılamaya başladığı; bu sürecin sonucunda da monositlerin/lenfositlerin 
toplanarak subendothelyuma infiltrasyonu neticesinde gelişen erken yağlı 
çizgilerin oluşumu da inflamasyonun aterosklerotik süreçte önemli rolü ol-
duğu izlenimini vermektedir. Aterosklerotik süreçte yer alan hücreler, sito-
kinleri salgıladıkları gibi, sitokinler tarafından da aktive edilebilme özelliğine 
sahiptirler. Sağlıklı endotel, normal olarak lökositlerin bağlanmalarına ola-
nak sağlamamaktadır. Ancak, aterogenez oluşumunu indükleyen diyetin 
başlamasını takiben arter endotel hücreleri üzerinde çeşitli lökosit sınıflarına 
bağlanmaya olanak tanıyan seçici adezyon molekülleri görülmeye başla-
maktadır. İnflamasyonun, endotel aktive olduktan sonra adezyon molekül-
lerinin, sitokinlerin ve kemokinlerin (MCP-1, IL-8, ICAM-1, VCAM-1, E-
selektin ve P-selektin) ekspresyonuyla monositlerin ve/veya lenfositlerin 
toplanmasına ve subendotelyumda infiltrasyona yol açtığı bildirilmiştir. 6-
Pentadesil salisilik asit olarak da bilinen Anakardik asit (AA), Anacardium 
occidentale (kaju fıstığı) kabuğunda ve bazı diğer bitkilerde bulunan biyo-
aktif bir fitokimyasal maddedir. Geriye kalan bölümü; kardanol, kardol, 2-
metil kardol gibi AA ile ilişkili bileşiklerden oluşmuştur. AA, oksidatif hasar-
dan kansere kadar birçok patofizyolojik bozukluk için iyi bir koruma sağla-
yabilir. Diğer taraftan, kardanol ve kardol gibi bileşikler, AA aside göre da-
ha az biyolojik aktivite sunarlar. AA, H2O2‘ nin neden olduğu hücre hasarını 
etkin bir biçimde önler. Çalışmamızda, Anakardik asit’ in insan safen ven 
endotel kültürünün, TNF-ALFA ile uyarımı sonucu oluşturulan inflamasyon 
modeli üzerinden, aterosklerotik süreçle ve aterom plağı oluşumu ile ilişkisi 
bilinen NF-κB ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmamızda, insan safen ven endotel kültürü (HSaVEC) için, 
PromoCell C-12231 katalog numaralı insan safen ven endotel hücreleri kul-

lanıldı. Hücreler, protokole uygun olarak çözülüp çoğaltıldı. Çalışma kapsa-
mında; endotel kültürleri, endotellerin TNF-ALFA ile uyarımı, Anakardik asit 
uygulanması, endotel hücrelerinden mRNA izolasyonu, immünfluoresan bo-
yama ve görüntüleme işlemleri cDNA sentezleri, ELISA ile LDH miktar ta-
yinleri ve gen ekspresyon tayinleri gerçekleştirilmiştir. İnsan safen ven en-
dotel kültürüne 1 saat AA uygulandıktan sonra, 6 saat süreyle TNF-ALFA 
uygulandı. Gruplar; Kontrol grubu: Herhangi bir uygulama yapılmamış 
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grup; A1 grubu: 1 saat boyunca AA Doz 1 (5 μM) uygulanan grup; A2 gru-

bu: 1 saat boyunca AA Doz 2 (1 μM) uygulanan grup; A3 grubu: 1 saat bo-
yunca AA Doz 3 (0,5 μM) uygulanan grup; A4 grubu: 1 saat boyunca AA 
Doz 4 (0,1 μM) uygulanan grup; TNF grubu: AA uygulanmayan, 6 saat bo-
yunca TNF-ALFA (10 ng/mL) uygulanan grup; A1T grubu: Önce 1 saat AA 
(5 μM), daha sonra 6 saat TNF-ALFA uygulanan grup; A2T grubu: Önce 1 
saat AA (1 μM), daha sonra 6 saat TNF-ALFA uygulanan grup; A3T grubu: 
Önce 1 saat AA (0,5 μM)), daha sonra 6 saat TNF-ALFA uygulanan grup; 
A4T grubu: Önce 1 saat AA (0,1 μM), daha sonra 6 saat TNF-ALFA (10 
ng/mL) uygulanan grup; DMSO grubu: TNF-ALFA ve AA in içerisinde çö-
zündürüldüğü 5μM’ lık DMSO içeren grup olarak belirlendi. 

BULGULAR: Kontrol grubunda NF-κB göreceli mRNA ekspresyon seviyesi 
A4, A1T, A2T, A3T, A4T, TNF-ALFA gruplarından anlamlı (p ˂ 0,05) olarak 

daha düşüktü, A1, A2, A3 ve DMSO grupları ile kontrol grubu arasında ise 
anlamlı bir fark saptanmadı. A1 grubunda NF-κB göreceli mRNA ekspresyon 
seviyesi A1T ve TNF-ALFA gruplarından anlamlı olarak daha düşüktü (p ˂ 

0,05). A2 grubunda NF-κB göreceli mRNA ekspresyon seviyesi A2T ve TNF-
ALFA gruplarından anlamlı olarak daha düşüktü (p ˂ 0,05). A3 grubunda 

NF-κB göreceli mRNA ekspresyon seviyesi A3T ve TNF-ALFA gruplarından 
anlamlı olarak daha düşüktü (p ˂ 0,05). A4 grubunda NF-κB göreceli mRNA 

ekspresyon seviyesi A4T ve TNF-ALFA gruplarından anlamlı olarak daha dü-
şüktü (p ˂ 0,05). A1, A2, A3 ve A4 gruplarında NF-κB göreceli mRNA eksp-

resyon seviyesi DMSO grubuna göre anlamlı olarak farklılık göstermemiştir 
(p ˃ 0,05). A1T grubunda NF-κB göreceli mRNA ekspresyon seviyesi TNF-
ALFA ve DMSO gruplarından anlamlı olarak daha yüksekti (p ˂ 0,05). A2T 

grubunda NF-κB göreceli mRNA ekspresyon seviyesi TNF-ALFA grubundan 
anlamlı olarak daha düşüktü (p ˂ 0,05). A2T grubunda NF-κB göreceli 

mRNA ekspresyon seviyesi DMSO grubundan anlamlı olarak daha yüksekti 
(p ˂ 0,05). A3T grubunda NF-κB göreceli mRNA ekspresyon seviyesi TNF-
ALFA grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p ˂ 0,05). A3T grubunda NF-

ΚB göreceli mRNA ekspresyon seviyesi DMSO grubundan anlamlı olarak 
daha yüksekti (p ˂ 0,05). A4T grubunda NF-κB göreceli mRNA ekspresyon 

seviyesi TNF-ALFA grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p ˂ 0,05). A4T 

grubunda NF-κB göreceli mRNA ekspresyon seviyesi DMSO grubundan an-
lamlı olarak daha yüksekti (p ˂ 0,05). TNF-ALFA grubunda NF-κB göreceli 

mRNA ekspresyon seviyesi DMSO grubundan anlamlı olarak daha yüksekti 
(p ˂ 0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda, insan safen ven endotel hücre kül-
türündeki hücrelere anakardik asit (AA) ve/veya TNF-ALFA uygulanarak 
oluşturulan deneysel ateroskleroz modeli üzerinde NF-κB göreceli mRNA 
ekspresyon seviyesini, LDH seviyesini ve immünfluoresan boyama ile loka-
lizasyon ve absolüt piksel yoğunluğunu araştırdık. Çalışmamızda, insan sa-
fen ven endotel hücreleri üzerinde AA’in etkisini saptamak üzere 4 ayrı 
dozda (5 µM, 1 µM, 0,5 µM, 0,1 µM ) AA uygulaması yapılmış ve öncelikle 
hangi dozun hücreler için toksik olmadığı saptanmıştır. Sonuçlarımıza göre 
0,1 µM’lık AA dozunun (A4) toksik etkisinin olmadığı, aksine kültürün gele-
neksel koşullarında oluşan sitotoksisteyi (LDH) azalttığı belirlendi. Ancak A4 
dışında uygulanan diğer AA dozlarının (A1, A2 ve A3) sitotoksisteyi yüksek 
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oranda artırdığı saptandı. AA’in ve TNF-ALFA’nın içinde çözündürüldüğü 

DMSO’nun kültürün geleneksel koşullarında oluşan sitotoksisiteyi değiştir-
mediği de gösterilerek gruplar arasında oluşan farklılıkların DMSO kaynaklı 
olmadığı belirlendi. Aterosklerozun inflamasyon basamağını taklit etmek 
üzere uyguladığımız TNF-ALFA’nın 10 ng/ml dozunda uygulamanın ise lite-
ratürle uyumlu olarak hücreleri sitotoksik açıdan etkilemediği saptandı. A4 
ile TNF-ALFA’nın birlikte uygulandığı (A4T) grubunun kültürün geleneksel 
koşullarında oluşan sitotoksisteyi (LDH) azalttığı belirlendi. Aterosklerozun 
inflamasyon basamağını taklit etmek üzere uyguladığımız TNF-ALFA’nın NF-
κB ekspresyonunu indüklediği gösterilmiştir. Çalışmamızda TNF-ALFA tara-
fından uyarılan ve aterosklerozun inflamasyon basamağını tetikleyen NF-κB 
ekspresyonunu baskılamak üzere, NF-κB inhibitörü olarak görev aldığı ileri 
sürülen AA kullanılarak, inflamasyon basamakları geriye döndürülmeye ça-
lışılmıştır. Sonuçlarımız tek başına uygulanan anakardik asidin değişik doz-
larının NF-κB üzerine baskılayıcı etkisi olmadığını göstermesine rağmen, 
TNF-ALFA ile birlikte uygulandığında, TNF-ALFA ile indüklenen NF-κB eksp-
resyonunu baskıladığını ve kontrol seviyesinde tuttuğunu göstermiştir. Do-
layısıyla AA; TNF-ALFA ile indüklenen NF-κB ekspresyonunu azalttığı için 
safen greft hastalığının patogenezinde rol oynayan vasküler inflamasyon 
gelişimini azaltabilir ve safen ven greftlerin en önemli sorunu olan uzun dö-
nem açıklıklarının (patens) kaybını azaltabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ATEROSKLEROZ, İNFLAMASYON, ANAKARDİK 
ASİT, NF-κB, GEN EKSPRESYONU 



317 

 

P-115 
RESVERATROL NİTRİK OKSİTTEN BAĞIMSIZ ŞEKİLDE ENDOJEN 
HİDROJEN SÜLFÜR YAPIMINI UYARIR 
Mehmet Vehbi Dereli1, Gülnur Sevin1, Özge Özzayım1, Yasemin Eraç1, Gü-
nay Yetik Anacak1 
1- Ege Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD, 35100, Bornova-İZMİR 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kırmızı şarapta bulunan Resveratrol (RVT) ün vasküler 
koruyucu etkileri uzun süredir bilinmekteyken, penil dokunun direkt gev-
şemesine neden olduğu son birkaç yılda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. 
Her ne kadar RVT’ün erektil fonksiyondaki katkılarına nitrik oksit, cAMP ve 
COX yolağının katkı sağlamadığı gösterilmişse de KATP kanalları dışında 
katkı sağlayan yolağın ne olduğu henüz bulunamamıştır. 

Hidrojen sülfür (H2S) penil dokunun gevşemesine neden olan endojen bir 
gazotransmiterdir. İlginç olarak H2S ve RVT’ün etki mekanizmaları arasında 
KATP ve SIRT aktivasyonu gibi benzerlikler vardır. Ancak RVT’ün penil do-
kuda H2S üzerindeki etkileri henüz araştırılmamıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda RVT’ün (0.1 mM, 30 dak.) farenin penil dokusun-
da, aorta ve böbrek dokusunda endojen H2S yapımı üzerindeki etkileri ve 
aracılık eden olası mekanizmaları, spektrofotometrik olarak metilen mavisi 
deneyleriyle H2S ölçülerek araştırıldı. 

BULGULAR: Çalışmamız insan dokusunda gösterildiği gibi fare penil doku-
sunda da H2S’in endojen olarak üretildiğini ve L-sisteinin H2S oluşumunu 
uyardığını konfirme etmiştir. RVT, fare penil dokusunda bazal düzeyi yakla-
şık 5 kat, L-sistein ile uyarılmış H2S oluşumunu da yaklaşık 2 kat artırmıştır 
(p<0.001, eşleştirilmemiş t test, n=10-15). RVT’ün neden olduğu H2S dü-
zeyindeki artış, H2S sentez (CBS ve CSE enzim inhibitörü) inhibitörü ami-
nooksiasetik asit (AOAA) ile anlamlı düzeyde azalırken (p<0.001) eNOS in-
hibitörü Nω-Nitro-L-arginine (L-NNA) varlığından etkilenmemiştir. Ayrıca 
AOOA’ya L-NNA ilavesi, AOAA ‘nın etkisini artırmamıştır. Bu sonuçlar, penil 
dokuda RVT’ün H2S oluşumunu CBS ve/veya CSE aracılığıyla artırdığını ve 
buna NO yolağının katkı vermediğini göstermiştir. 

Ayrıca çalışmamızda fare böbreğinde ve aortada da H2S’in endojen olarak 
üretildiği ve L-sistein ile H2S sentezinin uyarıldığı gösterilmiştir.  RVT inkü-
basyonun penil dokudakine benzer şekilde farenin böbrek ve aortasında da 
uyarılmış H2S oluşumunu anlamlı düzeyde artırması, RVT’ün H2S oluşumu 
üzerindeki stimulan etkisinin diğer vasküler yapılarda da görülebileceğini 
düşündürmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız RVT’ün vasküler etkilerinin endojen 
H2S oluşumuna bağlı olabileceğini ve NOS yolağının bozulduğu durumlarda 
RVT ile kombinasyon tedavisinin endojen H2S oluşumunu artırmak suretiyle 

yararlı olabilme potansiyeline işaret etmektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: RESVERATROL, HİDROJEN SÜLFÜR, BÖBREK, PE-
NİL DOKU 
Teşekkür: Ege Ü. Eczacılık F. FABAL laboratuvarlarına ve TÜBİTAK’a 
(114s448 nolu TÜBİTAK projesi) katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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P-116 
İZOLE SIÇAN KALPLERİNDE, ANTİEMETİK 5-HT3 RESEPTÖR ANTA-
GONİSTLERİNİN KALBİN FONKSİYONEL PARAMETRELERE ETKİLERİ 
Ceren Eyileten1, Ali Boray Başcı2, Öner Süzer1 
1- İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sistemik kemoterapi alan hastaların yaklaşık %70-
80’inde bulantı ve/veya kusma gelişebilir Bulantı ve kusmanın engellenmesi 
veya en aza indirgenmesi açısından kullanılan antiemetik tedavi seçenekle-
rinden en yaygın olanları 5-HT3 reseptör antagonistleridir Klinik kullanımda 
5-HT3 reseptör antagonistleri uygulanmasında geri dönüşümlü asemptoma-
tik aritmiler ve elektrokardiyografik parametrelerde değişiklikler rapor 
edilmiştir. Bu çalışmanın amacı; 5-HT3 reseptör antagonistlerinin (ondan-
setron, granisetron, tropisetron ve palonosetron) izole sıçan kalplerinde 
konsantrasyona bağlı olarak fonksiyonel parametrelere etkilerini karşılaş-
tırmaktır. 

YÖNTEM: İzole sıçan kalpleri Langendorff sisteminde perfüze edildi ve ilaç 

uygulamaları her bir konsantrasyon için 5’er dakika süre ile artan bir şekil-

de toplam 6 konsantrasyonda uygulandı. Ondansetron 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 şeklin-

dedir. Granisetron, tropisetron ve palonosetron için ise;  1x10-8 Mol/L, 

3x10-8 Mol/L, 1x10-7 Mol/L, 3x10-7 Mol/L, 1x10-6 Mol/L, 3x10-6 Mol/L; kon-

santrasyonları uygulandı. Bu protokoller sonrasında 10 dakika süre ile ilaç 

içermeyen perfüzyon (yıkama periyodu) uygulandı. 

BULGULAR: Gruplarda sol ventrikül gelişen basıncını, ondansetron 2. Kon-
santrasyondan, granisetron 3. Konsantrasyondan, itibaren palonosetron 4. 
konsantrasyondan itibaren kendi başlangıç değerlerine kıyasla anlamlı ola-
rak düşürmüştür. Tropisetron grubunda yıkama periyodunda (68±4,7 mm 
Hg) başlangıç değerine (72,6±4,8 mm Hg) kıyasla anlamlılık tespit edil-
memiştir (Şekil 1). Grupların ikili çarpan değerlerini (mm Hg x 
atım/dakika), ondansetron 3. konsantrasyondan itibaren 
(16756,8±1724,5); granisetron 4. konsantrasyondan itibaren 
(16655,7±1390,4); tropisetron 3. konsantrasyondan itibaren 
(20054,3±1653,8) ve palonosetron 2. konsantrasyondan itibaren 
(19058,6±1899,4) kendi başlangıç değerlerine kıyasla anlamlı olarak dü-
şürmüştür. (Ondansetron için başlangıç değeri: 20426,1±1854,2; graniset-
ron için başlangıç değeri: 19368,6±1333,2; tropisetron için başlangıç değe-
ri: 22048,6±1772,5; palonosetron için başlangıç değeri: 21297,1±2152,7). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: : Deneyimizde kullandığımız 5-HT3 reseptör anta-
gonistlerinin in vitro ortamda kardiyak mekanik fonksiyonlar üzerindeki ne-
gatif etkileri bu çalışmamızda gösterilmiştir. Özellikle ondansetron ve palo-
nosetronun bu etkileri insan terapötik aralığındaki konsantrasyonlarda gös-
termeye başlaması deneyimizin önemli bulgularıdır. Tropisetron için ise hiç-
bir kardiyak parametrede terapötik aralıkta anlamlılık tespit edilmemesi, 
kalp fonksiyonları değerlendirilen 5-HT3 reseptör antagonistleri içinde kul-
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lanımı güvenli bir antiemetik ilaç olabileceğini göstermektedir. 5-HT3 resep-

tör antagonistlerinin kardiyak mekanik fonksiyonlardaki direk etkisinin me-
kanizmalarının, ileride yapılacak çalışmalar ile daha detaylı araştırılmasının 
bu konudaki kısıtlı bilgilerimizi geliştirerek, klinik uygulamalara katkı sağla-
yacağını düşünmekteyiz.  

ANAHTAR KELİMELER: 5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ, ANTİEME-
TİKLER, LANGENDORFF, İZOLE SIÇAN KALBİ 

 
Şekil 1: Gruplarda, ilaç uygulaması öncesinin %’si olarak sol ventrikül geli-
şen basınç değerleri 
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P-117 
AĞRI PATOGENEZİNDE ROL ALAN FAAH VE COX YOLAKLARINI HE-
DEF ALAN AJANLARIN ANALJEZİK ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRIL-
MASI 
Nergiz Hacer Turgut1, Ahmet Altun2, Merve Ergül1, Muhammed Mucahid Çi-
çek2, İhsan Bağcivan2, Bülent Saraç2 
1- Cumhuriyet Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Sivas 
2- Cumhuriyet Ü., Tıp F., Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Lipid mediyatörlerin bir grubu olan yağ asidi amidleri 
(FAA) hem santral sinir sisteminde hem de periferdeki dokularda, analjezik 

ve antiinflamatuvar etkiler gibi çeşitli birçok biyolojik aktiviteye sahiptirler. 
FAA’nın metabolizmasından sorumlu enzimlerden biri olan yağ asidi amid 
hidrolaz (FAAH)’ın farmakolojik inhibisyonu analjezik etkiye aracılık etmek-
tedir. Prostaglandin sentezinin hız kısıtlayıcı basamağını katalizleyen siklo-
oksijenaz (COX) enzim inhibisyonunun da analjezik etkiye aracılık ettiği bi-
linmektedir. Çalışmamızda FAAH ve COX enzim inhibitörü ilaçların tek baş-
larına ve kombinasyonları halinde analjezik etki profillerini belirleyerek bu 
ilaçların yeni ve alternatif bir analjezik olarak pratik uygulamaya kazandı-
rılmasını böylece yüksek maliyetli ve yan etki profili yüksek konvansiyonel 
tedavilere alternatif sağlanmasını amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmada erişkin erkek Wistar albino ratlara (n=6) FAAH enzim 
inhibitörü AM-1172 (2 mg/kg, 0,25 mg/kg, 0,15 mg/kg), COX enzim inhibi-
törleri SC-58125 (4 mg/kg, 1 mg/kg, 0,25 mg/kg) ve meloksikam (6 
mg/kg, 1,5 mg/kg, 0,375 mg/kg) tek başlarına ve kombinasyonları halinde 
i.p. uygulandı. Ağrı patogenezinde santral ve periferal mekanizmaların so-

nuçlarının birlikte incelenmesi amacıyla hot-plate testi, spinal seviyedeki 
santral mekanizmaların sonuçlarını incelemek amacıylatail-flick testi, uygu-
lanan ilaçların ve çözücülerin lokomotor koordinasyon aracılı oluşturabile-
cekleri yan etkilerini incelemek amacıyla rota rod performans testi uygu-
landı. Testlere ait latensler 0, 15, 30, 45, 60, 90 ve 120. dakikalarda ölçül-
dü.Elde edilen sonuçlar %MPE (Maksimal potent etki) olarak ifade edildi ve 
ANOVA testi ile karşılaştırıldı. 

BULGULAR: FAAH inhibitörü AM-1172 doza bağımlı güçlü bir analjezik etki 
meydana getirmiştir. AM-1172, COX inhibitörleri meloksikam ve SC-
58215’in düşük ve yüksek analjezik etki meydana getiren dozları ile kombi-
ne edildiği zaman; kombinasyonun meydana getirdiği analjezik etkinin ilaç-
ların tek başına uygulamalarına göre anlamlı şekilde daha güçlü bir analje-
zik etki meydana getirdiği gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hâlihazırda ağrı tedavisinde kullanılan birçok ajan 

olmasına rağmen yeni analjezik ajanların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmak-
tadır. Çalışmamızın sonuçları FAAH inhibisyonunun güçlü analjezik etki 
oluşturabileceğini ve bu yolağı hedef alan ilaçların klasik yolakları hedef 
alan ilaçlar ile birlikte kullanıldığında daha güçlü etki gösterebileceğini orta-
ya koymuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: AĞRI, FAAH, COX, TAIL-FLICK, HOT-PLATE 

NOT: Çalışmamız Cumhuriyet Ü. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı 

tarafından T-593 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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P-118 
FAAH İNHİBİTÖRÜ JNJ-1661010'UN ANALJEZİK ETKİSİNİN TEK 
BAŞINA VE İNOS İNHİBİTÖRLERİ İLE KOMBİNE ŞEKİLDE ARAŞTI-
RILMASI 
Ahmet Altun1, Nergiz Hacer Turgut2, Merve Ergül2, Muhammed Mucahid Çi-
çek1, Şahin Yıldırım1, Bülent Saraç1 
1- Cumhuriyet Ü., Tıp F., Farmakoloji AbD, Sivas 
2- Cumhuriyet Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Sivas 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yağ asidi amid hidrolaz (FAAH), kanabinoid reseptörleri-
nin endojenagonisti olan anandamid gibi molekülleri yıkan bir enzimdir. 

Güncel çalışmalar FAAH enziminin inhibisyonunun analjezik etki ile sonla-
nabileceğini göstermektedir. 

Çalışmamızda, analjezik ve antiinflamatuvar etkilerinin varlığı bilinen 
(FAAH) enzim inhibitörü ve indüklenebilir nitrik oksidsentaz (iNOS) enzim 
inhibitörü ilaçların, akut ağrı modellerinde analjezik etki profillerini belirle-
meyi ve buna ek olarak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda FAAH inhibitörü 
ilacın etkili konsantrasyonu ile iNOS enzim inhibitörü ilacın etkili ve etkisiz 
konsantrasyonlarının kombinasyonlarını yaparak analjezik etki üzerinde 
gözlenebilecek değişimleri incelemeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmada erişkin erkek Wistar albino ratlara (n=6) FAAH enzim 

inhibitörü JNJ-1661010 (4 mg/kg, 1 mg/kg, 0,25 mg/kg), iNOS enzim inhi-
bitörleri BYK-191023 (8 mg/kg, 1,6 mg/kg, 0,32 mg/kg) ve (S)-
metilizotiyoüre sülfat (SM) (1 mg/kg, 0,25 mg/kg, 0,0625 mg/kg) tek baş-
larına ve kombinasyonları halinde i.p. uygulandı. Ağrı patogenezinde sant-
ral ve periferal mekanizmaların sonuçlarının birlikte incelenmesi amacıyla 
hot-plate testi, spinal seviyedeki santral mekanizmaların sonuçlarını ince-
lemek amacıyla tail-flick testi, uygulanan ilaçların ve çözücülerin lokomotor 
koordinasyon aracılı oluşturabilecekleri yan etkilerini incelemek amacıyla 
rota rod performans testi uygulandı. Testlere ait latensler 0, 15, 30, 45, 60, 
90 ve 120. dakikalarda ölçüldü. Elde edilen sonuçlar %MPE (Maksimal po-
tent etki) olarak ifade edildi ve ANOVA testi ile karşılaştırıldı. 

BULGULAR: FAAH inhibitörü JNJ-1661010 doza bağımlı güçlü bir analjezik 

etki meydana getirmiştir. JNJ-1661010, iNOS inhibitörleri BYK-191023 ve 
SM’nin düşük ve yüksek analjezik etki meydana getiren dozları ile kombine 
edildiği zaman; kombinasyonun meydana getirdiği analjezik etkinin ilaçların 
tek başına uygulamalarına göre anlamlı şekilde daha güçlü bir analjezik etki 
meydana getirdiği gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Günümüzde ağrı tedavisi için birçok seçenek ol-

masına karşılık, mevcut ajanların hem maliyet hem de yan etki profillerine 
ait kısıtlamalar yeni analjezik ajanların geliştirilmesini gerektirmektedir. Ça-
lışmamızın sonuçları FAAH inhibisyonunun güçlü analjezik etki oluşturabile-
ceğini ve bu etkiye aracılık eden ilaçların iNOS inhibitörü ilaçlar ile birlikte 
kullanıldığında analjezik etkinin daha da güçlendiğini ortaya koymuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: AĞRI, FAAH, iNOS, TAIL-FLICK, HOT-PLATE 

NOT: Çalışmamız Cumhuriyet Ü. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı 
tarafından T-593 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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P-119 
SİSTEMİK UYGULANAN DİPİRONUN ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNDE 
İNİCİ SEROTONERJİK VE NORADRENERJİK SİSTEMLERİN VE SPİ-
NAL RESEPTÖRLERİNİN KATILIMI 
Aynur Gencer1, Özgür Gündüz1, Ahmet Ulugöl1 
1- Trakya Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne / Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bazı non-steroid anti-inflamatuvar (NSAİ) ilaçların sade-
ce periferde değil, santral sinir sisteminde de etkinlik gösterdikleri düşü-
nülmektedir. Dipiron (metamizol) santral etkinlik gösterdiği düşünülen 
NSAİ ilaçlar arasındadır. Bu ilaçların etki mekanizmalarının tam olarak ay-
dınlatılması, çok daha etkin ancak daha az istenmeyen etkiye sahip yeni 
ilaçların bulunma olasılığını artıracaktır. Araştırmamızda öncelikle, inici se-
rotonerjik ve noradrenerjik yolakları kimyasal olarak harap ederek bu sis-
temlerin dipironun analjezik etkisinde rolü olup olmadığını, daha sonra da 
spinal serotonerjik ve noradrenerjik reseptör blokörleri vererek bu etkiye 
hangi reseptör alt tipinin aracılık ettiğini belirlemeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmamızda, ağırlıkları 20-30 g olan, erkek Balb/c fareler kul-
lanıldı. Nosiseptif ölçümler tail flick testiyle yapıldı. Öncelikle artan dozlarda 
(150-300-600 mg/kg/i.p.) dipiron uygulanarak dipironun antinosiseptif et-
kisi ve etkinin başlangıç zamanı belirlendi. Aynı dozlar kullanılarak dipiron 
verilecek diğer bir 3 gruba dipiron uygulamasından üç gün önce intratekal 
(i.t.) yolla nörotoksin olan 6-hidroksidopamin (20 µg/fare) verilerek inici 
noradrenerjik sistem, bir başka 3 gruba da yine i.t. yolla diğer bir nörotok-
sin olan 5,7-dihidroksitriptamin (50 µg/fare) verilerek inici serotonerjik sis-
temler harap edildi. Böylece inici serotonerjik veya noradrenerjik yolakların 
sistemik verilen dipironun antinosiseptif etkisine aracılık edip etmediği 
araştırıldı. Deneylerin ikinci bölümünde yine aynı dipiron dozlarıyla birlikte 
farklı serotonin ve noradrenalin reseptör blokörleri i.t. (10 µg/fare) olarak 
verildi, böylelikle hangi reseptör tipinin dipironun antinosiseptif etkisine 
aracılık ettiği belirlenmeye çalışıldı. Bu amaçla kullanılan ilaçlar: 5-HT2a 
antagonisti ketanserin, 5-HT3 antagonisti ondansetron, 5-HT7 antagonisti 
SB-258719, alfa1 reseptör antagonisti prazosin, alfa2 reseptör antagonisti 
yohimbin, beta blokör propranol idi. 

BULGULAR: Nörotoksin uygulamalarından üç gün sonra dipironun antino-
siseptif etkinliğinde önemli bir azalma gözlendi. Farklı serotonin ve norad-
renalin reseptör blokörlerinin i.t. olarak verilmesiyle de dipironun antinosi-
septif etkinliğinde azalma olduğu belirlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: İnici serotonerjik-noradrenerjik sistemlerin dipiro-
nun antinosiseptif etkisinde önemli rol oynadığını ve spinal serotonerjik 5-
HT2a, 5-HT3, 5-HT7 ve noradrenerjik α1, α2, β reseptörlerin bu etkiye ara-

cılık ettiğini düşünmekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: DİPİRON, ANTİNOSİSEPTİF ETKİ, SEROTONİN, 
NORADRENALİN, SPİNAL RESEPTÖRLER 

NOT: Bu proje Trakya Ü. Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenmiş-
tir (TÜBAP 2012-145). 
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P-120 
AGMATİN, VALPROİK ASİT, GABAPENTİN VE FENİTOİNİN ANTİ-
KONVÜLSAN ETKİLERİNDE NİTRİK OKSİDİN ROLÜ 
Bilgin Kaygısız1, Şule Aydın1, Çiğdem Çengelli Ünel1, Çiğdem Toprak1, Kev-
ser Erol1 
1- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Merkezi sinir sisteminde nöromodülatör ve nörotransmi-
ter etkileri olan nitrik oksidin (NO) farklı deneysel epilepsi modellerinde 
hem antikonvülzan hem de prokonvülzan etkili olduğu bildirilmiştir. Bu ça-
lışmanın amacı antiepileptik olarak kullanılan valproik asid, gabapentin ve 
fenitoinin ve antiepileptik etkisi olduğu ileri sürülen agmatinin antikonvül-
san etkilerinde NO yolağının rolünün araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Epileptik nöbetler dişi Swiss albino farelerde pentilentetrazol 
(PTZ) ile indüklendi. Myoklonik sıçramaların (MS) ve jeneralize tonik-klonik 
nöbetlerin (JTKN) varlığı kaydedildi. Agmatin (10mg/kg), valproik asid 
(150mg/kg), gabapentin (20mg/kg) ve fenitoin (20mg/kg) tek başına ve 
NO prekürsörü L-arjinin (60mg/kg) veya nonspesifik NO sentaz inhibitörü 
NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) (5mg/kg) ile kombine olarak 
uygulandı. 

BULGULAR: Agmatin ve valproik asid gruplarında, kontrole göre JTKN’ye 
ve MS’ye karşı koruma yüzdesi anlamlı olarak fazlayken fenitoin ve gaba-
pentin koruma yüzdelerinde istatistiksel anlamlı bir artış yapmadı. Agmatin 
ile L-arjinin kombinasyonu agmatinin JTKN’ye karşı koruma yüzdesini de-
ğiştirmezken, MS’ye karşı koruma yüzdesini istatistiksel anlamlı şekilde 
azalttı. Agmatin ile L-NAME kombinasyonu agmatine göre JTKN’ye ve MS’ye 
karşı koruma yüzdesini değiştirmedi. Valproik asid ile L-arjinin ve L-NAME 
kombinasyonları valproik asidin JTKN’ye ve MS’ye karşı koruma yüzdelerini 
değiştirmedi. Fenitoin ile L-arjinin ve L-NAME kombinasyonları fenitoinin 
JTKN’ye ve MS’ye karşı koruma yüzdesini değiştirmedi. Gabapentin ile L-
arjinin kombinasyonu gabapentinin JTKN’ye ve MS’ye karşı koruma yüzde-
sini değiştirmedi. Gabapentin ile L-NAME kombinasyonu gabapentinin hem 
MS’ye hem de JTKN’ye karşı koruma yüzdesini istatistiksel olarak anlamlı 
ölçüde artırdı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Nitrik oksidin agmatin ve gabapentinin antikonvül-
zan etkilerinde rolü olabileceği, valproik asid ve fenitoinin antikonvülzan 
etkilerinde ise rol oynamadığı düşünülebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: AGMATİN, VALPROİK ASİD, FENİTOİN, GABAPEN-
TİN, NİTRİK OKSİD 
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P-121 
SKOPOLAMİNLE İNDÜKLENMİŞ HAFIZA BOZUKLUĞUNDA METFOR-
MİNİN ETKİLERİ 
Elif Aksöz1, Semil Selcen Göçmez2, Tuğçe Demirtaş3, Tijen Utkan3 
1- Balıkesir Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad 
2- Namık Kemal Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad 
3- Kocaeli Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad 

GİRİŞ VE AMAÇ: Epidemiyolojik, klinik ve deneysel veriler tip 2 diabetes 
mellitus ve Alzheimer hastalığı (AH) arasında bir bağlantı olduğunu destek-
lemektedir. AH, kolinerjik sinir sistemi disfonksiyonuna bağlı bellek ve biliş-
sel işlev bozukluğu ile karakterize, ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. 
Tip II diyabetlilerin tedavisinde en yaygın kullanılan ilaç olan metforminin, 
hipokampal nörojenezi indüklediği ve uzamsal öğrenmeyi artırdığı gösteril-
miştir. Seçici olmayan bir muskarinik reseptör antagonisti olan skopolamin, 
kolinerjik sinir iletimini bloklar ve öğrenme ve bellek fonksiyonunu bozar. 
Bu nedenle, hayvanlara skopolamin uygulanması AH’de görülen bilişsel ve 
bellek bozuklukları için deneysel model olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma-
nın amacı, naif sıçanlarda skopolaminle indüklenmiş hafıza bozukluğunda, 
uzamsal öğrenme ve bellek davranışı üzerinde metforminin etkilerini araş-
tırmaktır. 

YÖNTEM: Toplam 40 adet erkek Wistar Albino sıçan randomize olarak 4 
gruba ayrıldı. 3 haftalık periyot zarfında, Metformin grubu ve metfor-
min+skopolamin grubuna 200mg/kg/gün metformin; kontrol grubu ve sko-
polamin grubuna 10 ml/kg/gün salin gastrik gavajla uygulandı. Testlerden 
30 dakika önce skopolamin grubu ve metformin + skopolamin grubuna 1 
mg/kg skopolamin; kontrol grubu ve metformin grubuna 1ml/kg salin int-
raperitoneal olarak uygulandı. Hafıza fonksiyonu, Morris su labirenti testin-
de (MWMT) ve modifiye yükseltilmiş artı labirent testinde (mEPMT) değer-
lendirildi. 

BULGULAR: MWMT’de, skopolamin grubunda hedef kadranda geçirilen sü-
re kontrol grubuna göre önemli ölçüde azaldı (p <0.001); ancak, metformin 
tedavisi skopolamin-kaynaklı azalmayı anlamlı olarak geri döndürdü (p 
<0.001). mEPMT’de, geçiş süresi skopolamin grubunda kontrol grubuna 
göre anlamlı olarak artmıştı (p <0.05); ancak metformin tedavisi skopola-
min-kaynaklı artışı anlamlı olarak geri döndürdü (p <0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Metformin, skopolaminle indüklenmiş uzamsal ha-
fıza bozukluğunu geri döndürdü. Bu çalışmanın sonuçları, metforminin, Alz-
heimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıklarda da hafıza bozuklu-
ğunun gelişimini önlemek için farmakolojik potansiyele sahip olabileceğini 
göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: METFORMİN, ÖĞRENME-BELLEK, MORRIS SU LA-
BİRENTİ, MODİFİYE YÜKSELTİLMİŞ ARTI LABİRENT, SIÇAN 

NOT: Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı bulunmamaktadır. 
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P-122 
ADENO İLİŞKİLİ VİRAL VEKTÖR ARACILI PARKİNSON HASTALIĞI 
MODELİNDE DENTAT GİRUSTA ALFA-SİNÜKLEİN AŞIRI İFADESİNE 
BAĞLI BİLİŞSEL FONKSİYON DEĞİŞİKLİKLERİNİN DAVRANIŞSAL 
VE HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ 
Elif Çınar1, Gül Yalçın-Çakmaklı2, Sevgi Uğur Mutluay1, Gökçen Telli1, İnci 
Kazkayası1, Ayşe Ulusoy3, Esen Saka4, Bülent Elibol4, Banu Cahide Tel1 
1- Hacettepe Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Ankara, Türkiye 
2- Hacettepe Ü., Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Ankara, Türkiye 
3- German Center For Neurodegenerative Diseases (Dzne) Bonn, Almanya 
4- Hacettepe Ü., Tıp F., Nöroloji Bölümü, Ankara, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parkinson Hastalığı (PH)’ında alfa-sinüklein (a-sin)’in 
hücre içinde patolojik birikiminin nörodejeneratif süreçte önemli bir rolü ol-
duğu bilinmektedir. PH’de görülen bilişsel fonksiyon bozukluklarının da a-
sin’in beyin sapından kortekse doğru patolojik yayılımıyla ilişkili olduğuna 
dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. 

Bu çalışmadaki amacımız; streotaksik enjeksiyonla bilateral Dentat girus 
(DG)’de adeno ilişkili viral vektör (AAV) aracılı a-sin aşırı ifadesi sağlanarak, 
Parkinson hastalarında gözlenen bilişsel bozuklukları hayvan modelinde 
taklit etmek, bilişsel bozuklukları davranış testleri ile ölçerek, patoloji ile 
korelasyonunu kantitatif olarak göstermek ve elde ettiğimiz sonuçları unila-
teral DG grubu ile karşılaştırmalı incelemektir. 

YÖNTEM: Dişi Sprague Dawley sıçanlara (200-250g); a-sin (n=10) veya 
yeşil floresan protein (GFP) (n=7) taşıyan AAV veya serum fizyolojik (n=4) 
bilateral DG’ye ve unilateral DG’ye (n=6 a-sin,n=3 GFP) stereotaktik olarak 
enjekte edildi. Ayrıca 8 hayvan kontrol grubu olarak kullanıldı. Hayvanlar 
enjeksiyondan sonraki 14-17. haftalar arasında; hafıza için yeni nesne ta-
nıma (YNT), uzaysal öğrenme için Morrisin su labirenti (MSL), aksiye için 
yükseltilmiş artı (YAL), hareketliliklerini değerlendirmek için açık alan ve 
anhedoni içinde sükroz tercih testlerine tabi tutuldular. A-sin miktarı ve nö-
ronal kayıp immünblotlama ve immünohistokimya yöntemleriyle değerlen-
dirildi. 

BULGULAR: YNT testinde, unilateral DG a-sin enjeksiyon grubunda yakın 
bellekte GFP grubuna göre anlamlı bir fark (p<0.05) gözlenirken, bu fark 
bilateral gruplar arasında saptanmamıştır. MSL ve YAL sonuçlarında ise 
hem bilateral hem de unilateral gruplar arasında fark saptanmamıştır. Açık 
alan testinde bilateral a-sin grubunda kontrole göre lokomotor aktivitede 
azalma gözlense de bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sük-
roz tercih testinde bilateral a-sin grubunun kontrollere oranla sükrozlu suyu 
daha yüksek oranda tercih ettiği gözlenmiştir. Enjeksiyon bölgelerinde hem 

a-sin hem de GFP aşırı ifadesi immünohistokimyasal olarak gösterilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: PH’nin bilişsel fonkisyonlarını değerlendirmek için 
hipokampüse AAV-aracılı a-sin enjeksiyonu başarı ile gerçekleştirilmiştir. 
İmmünblotlama ve immünohistokimya ile oluşturulan patoloji gösterilmiş 
olsa da bunun davranışa yansımamasının sebebi yeterli nöron ölümünün 
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gerçekleşmemesi olabilir. Bunun yanında sinaptik kayıp ya da disfonksiyon 

yakın bellekte gözlemlenen farkın sebebi olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ALFA-SİNÜKLEİN, DENTAT GİRUS, PARKİNSON 
HASTALIĞI, ADENO İLİŞKİLİ VİRAL VEKTÖR, DAVRANIŞ TESTLERİ 

NOT: Bu proje H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tara-
fından proje ID 5291 ve proje ID 701 numaraları ile desteklenmektedir. 
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P-123 
SIÇANLARDA MORRIS SU LABİRENTİİ UZAYSAL ÖĞRENME EĞİTİM-
LERİ SIRASINDA HİPOKAMPÜSTE PP1, BDNF VE REELİN GENLERİ-
NİN EKSPRESYONLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN 
BELİRLENMESİ 
Fatma Ceyda Korucu1, Çetin Hakan Karadağ1 
1- Trakya Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada sıçanlarda uzaysal öğrenme ve bellek geli-
şimi sırasında hipokampüste bellekle ilişkili BDNF, reelin, PP1 genlerinin 
ekspresyonlarında ardışık günlerde meydana gelen değişimin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmada ağırlıkları 300-350 g olan, 8 haftalık erkek Sprague 
Dawley sıçanlar kullanıldı. Her birinde 5 hayvan bulunan 7 grup oluşturul-
du. Uzaysal öğrenme ve bellek eğitimi için hayvanlar her gün 4 kez olmak 
üzere 5 gün süreyle havuz içindeki gizli platformu bulmak üzere eğitildiler. 
Altıncı gün ise platform havuzdan çıkarıldı ve hayvanlar bir kez yüzdürüldü. 
Hipokampüsteki gen ekspresyonlarının ardışık günlerdeki değişimini ince-
lemek amacıyla, A grubundaki hayvanların hiç yüzme eğitimi almaksızın, B, 
C, D, E, ve F gruplarındaki hayvanların sırasıyla 1, 2, 3, 4 ve 5. gündeki 
eğitimlerinden sonra, G grubundaki hayvanların ise 6. gündeki probe tes-
tinde sonra anestezi altında ötenazi uygulanarak beyin dokuları çıkartıldı. 
Beyin dokusundan hipokampüsün bulunduğu bölgelere denk gelen kesitler 
alındı, punch yöntemi ile hipokampüs CA1 ve CA3 alanlarından alınan doku 
örneklerinde PCR analizleri yapıldı. 

BULGULAR: Morris su labirentinde sıçanların üçüncü günden itibaren plat-
formun yerini öğrendikleri görülmüştür. CA1 ve CA3 bölgesinden alınan do-
ku örnekleri incelendiğinde BDNF gen ekpresyonun her iki bölgede de arttı-
ğı görülmektedir. CA1 bölgesinde dördüncü günde BDNF gen ekpresyonu 
kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı derecede (p<0,01) artmıştır; di-
ğer artışlar istatistiksel anlamlılığa erişememiştir. Her iki bölgeden alınan 
doku örneklerinde reelin ve PP1 gen ekspresyonlarında ise gruplar arasında 
istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: BDNF gen ekpresyonunun hipokampüsün CA1 ve 
CA3 bölgelerinde artmış olması BDNF’nin Morris su labirentindeki uzaysal 
öğrenme ve bellek sürecinde birinci günden itibaren rolünün olduğunu dü-
şündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÖĞRENME-BELLEK, BDNF, REELIN, PP1, MORRIS 
SU LABİRENTİ 

NOT: Bu çalışma Trakya Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (TÜBAP-2014/51 ). 
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P-124 
ANTİDEPRESAN-BENZERİ ETKİNLİK AÇISINDAN KERSETİN: ROL 
OYNAYAN MONOMİNERJİK RESEPTÖR TİPLERİ 
Feyza Alyu1, Ümide Demir Özkay1, Özgür Devrim Can1, Yusuf Öztürk1 
1- Anadolu Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD, Eskişehir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kersetin kimyasal yapısı 3,5,7,3’,4’ pentahidroksiflavon 
olan bir flavanoiddir. Bu maddenin santral sinir sistemine geçerek, antidep-
resan-benzeri aktivite de dâhil olmak üzere çeşitli farmakolojik etkiler gös-
terdiği bilinmektedir. Kersetinin antidepresan-benzeri etkinliği rapor edilmiş 
olmakla birlikte; söz konusu etkiye aracılık eden mekanizmalar henüz tam 
olarak aydınlatılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada kersetin ile indüklenen 
antidepresan-benzeri etkiye β-adrenerjik reseptörlerin ve çeşitli serotoner-
jik reseptör alt-tiplerinin olası katılımlarının araştırılması planlanmıştır. 

YÖNTEM: Deneyler için 30-35 g ağırlığında yetişkin BALB/c fareler kulla-
nılmıştır. Kersetinin (100 mg/kg, po) anti-immobilite etkisi, antidepresan-
benzeri etkinin taranmasında geçerliliği kanıtlanmış bir davranışsal çaresiz-
lik modeli olan kuyruktan asma testi ile değerlendirilmiştir. Etkiye katılan 
monoaminerjik reseptörlerin katılımının araştırılması için 0.5 mg/kg dozun-
da NAN-190 (selektif 5-HT1A reseptör antagonisti), 1 mg/kg dozunda ke-
tanserin (5-HT2A/2C reseptör antagonisti), 0.1 mg/kg dozunda ondanset-
ron (5-HT3 reseptör antagonisti) ve 5 mg/kg dozunda propranolol (non-
selektif beta-adrenerjik reseptör antagonisti) ip uygulamaları ile antago-
nizma çalışmaları yapılmıştır. Farelerin lokomotor aktivitelerinin değerlendi-
rilmesi için aktivite kafesi cihazı kullanılmıştır.  Bu çalışmanın deneysel pro-
tokolü Anadolu Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylan-
mıştır. 

BULGULAR: Kersetinin uygulanan dozda ortaya çıkan antidepresan-benzeri 
etkisi propranolol ön-uygulaması ile ortadan kalkmıştır. Diğer yandan, NAN-
190, ketanserin ya da ondansetron ön-uygulamalarının hiçbiri bu flavanoi-
din anti-immobilite etkinliğinde anlamlı bir değişikliğe neden olmamıştır. 
Kersetin uygulaması, farelerin lokomotor aktivitelerinde herhangi bir deği-
şikliğe sebep olmamıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmadan elde edilen veriler, kersetin uygu-
laması aracılığıyla ortaya çıkan antidepresan-benzeri etkilerin β-adrenerjik 
reseptörlerin katılımı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, 5-
HT1A, 5-HT2A/2C ya da 5-HT3 serotonerjik reseptör alt tipleri bu flavanoidin 
söz konusu farmakolojik etkisinde rol oynamamaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: KERSETİN, ANTİDEPRESAN, KUYRUKTAN ASMA, 
SEROTONERJİK, ADRENERJİK 

NOT: Bu çalışma ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. 
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P-125 
MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA İLAÇ KULLANIMI YAN ETKİLER 
Filiz Özyiğit1, Sibel Canbaz Kabay1, Özlem Arık1 
1- Dumlupınar Ü. 
GİRİŞ VE AMAÇ: Multipl Skleroz hastalığı (MS) inflamasyon, demyelini-
zasyon ve akson hasarı ile karakterize otoimmun bir merkezi sinir sistemi 
hastalığıdır. Myelin kılıflar, oligodendrositler ve daha az oranda akson ve 
sinir hücresinin kendisi hasarlanır. MS hastalığı yeni ilaçların geliştirilmesi 
sayesinde eskiye oranla daha kolay tedavi edilebilmektedir. Tedavi Farma-
kolojinin tüm çalışma alanlarını ilgilendirmektedir. Çalışmamızda Multibl 
Skleroz tanısı alan ve tedavi başlanan hastalarımızda ilaç kullanımı ve yan 
etkileri incelemeyi ve literatürde hastalıkla ilişkilendirilen Vit B12, Ferritin, 
TSH, Folik asid, Trigliserid düzeylerini araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM: Çalışmamız Kütahya Dumlupınar Ü. Evliya Çelebi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Nöroloji Polikliniğine başvuran Multibl Skleroz tanısı almış 
ve tedavi görmekte olan ilk tanı yılı 1978 ile 2013 yılları arasında olan 198 
hastaya ait verileri içermektedir. Bilgiler hastalara ait dosyalardan retros-
pektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait yaş, cinsiyet, Multibl Skleroz has-
talığının tedavisi için kullanılan ilaçlar ve yan etkileri, eşlik eden hastalıklar, 
ek hastalıklar için kullanılan ilaçlar, Vit B12, Ferritin, Trigliserid, TSH ve Fo-
lik asid değerleri incelendi. 
BULGULAR: Multibl Skleroz tanısı almış 198 olgunun 192’e (%97,9) MS 
tedavisi başlanmıştı. Çalışma grubunun 157’si kadın (%79,3), 41’i erkek 
(%20,7) hastadan oluşmaktaydı, yaş ortalaması 31,58 (14-64) idi. Hastalık 
(25-34) yaş aralığındaki bireylerde daha sık görülmekteydi. Çalışma gru-
bundaki hastaların 130’da (%65,6) herhangi bir eşlik eden hastalık sap-
tanmamışken, 47’de (%23,7) depresyon, 7’de (%3,5) hipotiroidi, 4’de 
(%2,02) Diabetes Mellitus, geriye kalan on hastada osteoporoz, osteopeni, 
hiperlipidemi, gastrit, erektil impotans, huzursuz bacak sendromu gibi eşlik 
eden ek patolojiler bulunmaktaydı. Eşlik eden patolojilere yönelik olarak 
120 hastada (% 60,6) ek ilaç kullanılmamıştır. 78’de (%39,3) başta anti-
depressan ilaçlar olmak üzere, antitrombositer, antilipidemik, antiepileptik, 
antidiabetik, antianemik ilaç kullanımı bulundu. MS tedavisi için kullanılan 
ilaçların yan etkileri içinde baş ağrısı, yorgunluk, flu like sendromu, halsiz-
lik, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, vitiligo, enjeksiyon yerinde 
ağrı, erektil impotans, atak sıklığında artış olarak tarif edilen bulgular sap-
tandı. Hasta dosyalarından ulaşılabilen 121 hastaya ait VitB12 değeri orta-
lama olarak 459,92, TSH değeri 2,26, Ferritin değeri 53,86, Folik Asit değe-
ri 9,67 olarak saptandı. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Multibl Skleroz tedavisi nörolojik hastalıklar içinde 

son derece önemli yer tutmaktadır. İlerleyici ve hızlı seyreden bir hastalık 
olarak bilinen Multibl Sklerozun önceden yapılan çalışmalar doğrultusunda 
cinsiyet, yaş, eşlik eden durumlar, hastalıklar, ilaç kullanımına bağlı gelişen 
yan etkiler gibi bilgilerle yakın sonuçlar bulmamız, etyoloji ile ilişkilendirilen 
faktörlerin incelenip benzer sonuçlar elde etmemiz, prevelansı ve insidansı 
yüksek bu hastalık için gelecekte yapılacak olan çalışmalarla desteklendi-
ğinde tedavide daha fazla başarı Akılcı İlaç kullanımı ile sağlanabilecektir. 
ANAHTAR KELİMELER: AKILCI İLAÇ KULLANIMI, MULTİBL SKLEROZ, YAN 
ETKİ, NÖROLOJİ, HASTA 
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P-126 
STRESE MARUZ BIRAKILAN RATLARDA AMİSÜLPİRİD VE FLUOKSE-
TİN KULLANIMININ ERİTROSİT FRAJİLİTESİ VE HEMATOLOJİK DE-
ĞERLERE ETKİSİ 
Okan Arıhan1, Gökhan Oto2, Bahat Comba3, Hülya Özdemir2 
1- Yüzüncü Yıl Ü., Tıp F., Fizyoloji Ad, Van, Türkiye 
2- Yüzüncü Yıl Ü. Tıp F. Farmakoloji Ad, Van, Türkiye 
3- Yüzüncü Yıl Ü., Veteriner F., Fizyoloji Ad, Van, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Stres, depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi psikopa-
tolojik durumlara sebep olmaktadır. Stresin yol açtığı depresyonu tedavi 

etmek için kullanılan antidepresanların hematolojik yan etkilere neden ol-
duğu bilinmektedir. Bu çalışmada strese maruz bırakılan ratlarda antidep-
resan bir ilaç olan Fluoksetin ile antipsikotik bir ajan olup düşük dozda anti-
depresan etkiler de gösterebilen Amisülpirid’in eritrosit frajilitesine ve bazı 
hematolojik parametrelere etkisinin incelenmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Bu çalışmada her grupta 8 adet Wistar albino erkek rat bulunan 
toplam 5 grup oluşturuldu. 1. grup kontrol grubu olarak ayrıldı. 2. gruptaki 
ratlar oral yolla serum fizyolojik uygulanmasından 30 dakika sonra immobi-
lizasyon stresine; 3. gruptaki ratlar Amisülpirid (10 mg/kg/gün/po) uygu-
lanmasından 30 dakika sonra immobilizasyon stresine; 4. gruptaki ratlar 
Fluoksetin (10 mg/kg/gün/po) uygulanmasından 30 dakika sonra immobili-
zasyon stresine ve 5. gruptaki ratlar ise Amisülpirid (10 mg/kg/gün/po) + 
Fluoksetin (10 mg/kg/gün/po) uygulanmasından 30 dakika sonra immobili-
zasyon stresine 20 gün boyunca maruz bırakıldılar. 20. gün sonunda tüm 
gruplardan alınan kan numunelerinde hematolojik parametreler ve eritrosit 

frajilitesi incelenerek sonuçlar değerlendirildi. 

BULGULAR: Sadece Fluoksetin uygulanan grubun eritrosit frajilitesi değer-
lerinin kontrol grubuna göre yüksek olmasına karşılık bu farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı; sadece Amisülpirid uygulanan grupta ise tüm 
gruplara göre anlamlı fark gözlendiği ve daha yüksek olduğu belirlendi. 
Amisülpirid + Fluoksetin grubunda ise değerlerin sadece Fluoksetin grubu 
değerlerine yakın olduğu gözlendi. Hematolojik veriler açısından WBC, Mcv, 
Mch, Plt, Pct ve PDWc değerleri açısından gruplar arasında anlamlı fark bu-
lunmasına karşın bu farklılıkların eritrosit frajilitesi bulguları ile korelasyonu 
tespit edilemedi. Özellikle Fluoksetin uygulanan gruplarda WBC düzeyinde 
azalma, Plt düzeylerinde ise anlamlı artışlar gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Stres uygulanan gruptaki eritrosit verilerinin her-

hangi bir stres protokolü uygulanmayan kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
anlamlı bir fark göstermemesi uygulanan stres modelinin eritrosit frajilite-
sinde anlamlı bir değişime neden olmadığını düşündürmektedir. Fluoksetin 
uygulanan gruplarda WBC düzeyindeki azalmalar Fluoksetin’in organizma 
için olumlu etkileri olduğunu düşündürmektedir. Amisülpirid’in eritrosit fra-
jilitesinde artışa neden olmasında olası etki mekanizmalarının neler olabile-
ceği ileri çalışmalarımızın hedefini oluşturacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: STRES, AMİSÜLPİRİD, FLUOKSETİN, ERİTROSİT 

FRAJİLİTESİ, RAT 

NOT: Bu çalışmanın finansal desteği bulunmamaktadır. 



332 

 

P-127 
PİNEALEKTOMİ VE OVARİEKTOMİNİN KRONİK DÖNEM BİYOKİM-
YASAL VE SANTRAL HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI 
Hakan Parlakpınar1, Hakan Kayır2, Nigar Vardı3, Burhan Ateş4, Gökhan Ulu-
soy2, Tayfun Uzbay2, Elvin Akdağ2, Görkem Yararbaş5, Turgay Çelik2, Ah-
met Acet1 
1- İnönü Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Farmakoloji AbD, Psikofarmakoloji Ünitesi 
3- İnönü Ü. Tıp F. Histoloji Ve Embriyoloji AbD 
4- İnönü Ü. Fen-Edebiyat F. Kimya Bölümü 
5- Ege Ü. Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmamızda ratlara pinealektomi (Px) ve ovariek-
tomi (Ovx) yaparak nöro-regulatuar bir hormon olan melatoninin ve östro-
jenin kronik dönem eksikliklerine yol açarak bir çeşit deneysel dişi yaşlan-
ma modelinde biyokimyasal değişiklikleri ve beyinde histopatolojik sonuçla-
rı ortaya koymayı; melatonin ve östrojen replasmanının etkilerini inceleme-
yi amaçladık. 

YÖNTEM: Anestezi altındaki dişi ratlara, aynı seansta hem Px hem de Ovx 
uygulandı. Gruplar aşağıdaki şekilde oluşturuldu: 1. Pinealektomi (Px) + 
Overiektomi (Ovx) +Melatonin (Mel) 2. Sham Px+Sham Ovx+Mel 3. 
Ovx+Sham Px 4. Px+Sham Ovx 5. Ovx+ Sham Px+Mel 6. Px+Ovx 7. Kont-
rol (çözücü) 8. Px+Sham Ovx+Mel. Melatonin ve östrojen eksikliğinin kro-
nik dönem sonuçlarını araştırmak için cerrahi sonrası 6 ay beklenildi. Tedavi 
grubuna son 1 ay boyunca günde 1 kez 5 mg/kg melatonin i.p. yolla uygu-
landı. Deney protokolü tamamlanan ratlar dekapite edilerek biyokimyasal 
ve histopatolojik değerlendirmeler için kan, BOS ve beyin dokusu numune-
leri alındı. Biyokimyasal olarak serumda kolinesteraz enzim aktivitesi, me-
latonin ve östradiol tayinleri, malondialdehit (MDA), total nitrik oksit (NO), 
IGF-1 düzeyleri tespit edildi. IGF-1 seviyesi ayrıca BOS örneklerinde de ça-
lışıldı. 

BULGULAR: Çalışmamızın biyokimyasal sonuçları hem serum hem de BOS 
örneklerinde oksidan ve antioksidan sistem değişikliklerini Px ve Ovx uygu-
lanan gruplarda ve melatonin replasmanı ile faydalı etki gösterilmesi açısın-
dan anlamlı bulunmuştur. Histopatolojik değerlendirmelerde PX+Ovx gru-
bunda hipokampüs bölgesindeki CA1 nöron sayısı, sham grubuna göre ista-
tistiksel olarak belirgin derecede azalmıştı (p=0.03). Diğer yandan melato-
nin verilmesi nöron kaybını önledi. PX+Ovx+Mel grubunda ise CA1 nöron 
sayısı sham grubuna yakındı ve aradaki fark anlamsızdı. Bütün gruplarda, 
piknotik nukleuslu ve eozinofilik boyanan nöronlar izlendi. Bu nöronlar en 
az sham grubunda, en fazla ise Ovx ve Px+Ovx grubunda mevcuttu. Kas-

paz-3 ile pozitif olarak boyanan hücreler Ovx ve Px+Ovx gruplarında diğer 
gruplara göre daha yoğun olarak gözlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Östrojen ve antioksidan savunma sisteminin etki-
lerinin beraber devre dışı bırakılmasını taklit eden ve bir çeşit deneysel yaş-
lanma modeli sağlayan bu çalışmamızın, öğrenme ve bellek bozuklukları ile 
karakterize Alzheimer gibi hastalıklara yönelik tedavi arayışları için ileri test 
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teknikleri kullanılarak cerrahi bir metot olarak denenebileceğini düşünmek-

teyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: PİNEALEKTOMİ, MELATONİN, OVARİEKTOMİ, 
ÖSTRADİOL, BEYİN, RAT 
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P-128 
SELADİN-1 GENİ SİLİNMİŞ ALZHEIMER’LI TRANSGENİK FARELER-
DE BEYİN AROMATAZ DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 
Hande Karahan1, Sevda Lüle2, E. Pelin Kelicen Uğur1 
1- Hacettepe Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 
2- Hacettepe Ü. Nörolojik Bilimler Ve Psikiyatri Enstitüsü 
GİRİŞ VE AMAÇ: Alzheimer hastalığı, beyinde amiloid plak ve nörofibriler 
yumakların oluşumu ile karakterize, bilişsel fonksiyonlarda azalma ve de-
mansın eşlik ettiği, görülme sıklığı uzun yaşam süresi ile giderek artan, gü-
nümüzün önemli nörodejeneratif hastalıklarındandır. Selective Alzheimer’s 
disease indicator-1 (seladin-1) kolesterol sentezinde rol oynayan ve Alzhe-
imer’a duyarlı beyin bölgelerinde düzeyi azalan bir enzimdir. Aromataz en-
zimi de, kolesterolden estrojen biyosentezinin son basamağında rol alan ve 
nöroprotektif etkinliği gösterilen bir enzimdir. Alzheimer gibi çeşitli nörode-
jeneratif hastalıklarda düzeyi azalmakla birlikte dışarıdan stres koşullarının 
oluşturulması durumunda koruyucu/kompansatuvar mekanizma olarak dü-
zeyi artmaktadır. Bu çalışmada Alzheimer hastalığının tedavisine yönelik 
yeni terapötik hedeflerin belirlenebilmesi, moleküler mekanizmasının anla-
şılması için Alzheimer’a karşı koruyucu etkinliği olduğu düşünülen bu iki en-
zim arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 
YÖNTEM: Bu amaçla çalışmada aromataz geni silinmiş Alzheimer’lı ve se-
ladin-1 geni silinmiş Alzheimer’lı dişi ve erkek transgenik fareler kullanıl-
mıştır (n=3-9/grup) (Etik Kurul İzin No: 2012/08). Hipokampal aromataz 
ve seladin-1 düzeyleri Western blot ve immünofloresan teknikleriyle değer-
lendirilmiştir. Sonuçlar iki yönlü ANOVA ve post-hoc Bonferroni testi ile is-
tatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Western blot deneyleri ile seladin-1 geni silinmiş Alzheimer’lı 
erkek farelere ait beyinlerde hipokampal aromataz düzeyinde artış gözlen-
miş olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. İmmünofloresan deney-
leri ile aynı grubun hipokampüslerinde dentat girus bölgesinde aromataz 
düzeyinin (1,15 ± 0,2) kontrole göre (0,375 ± 0,072) anlamlı olarak arttığı 
bulunmuştur (P< 0,05). 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Hipokampüs, Alzheimer hastalığında başlıca etki-
lenen beyin bölgelerindendir. Dentat girus da hafıza oluşumunda önemli 
yere sahip, Alzheimer hastalığının ilk semptomlarından olan hafıza bozuk-
luklarıyla ilişkili, hipokampüsün özelleşmiş bölümlerindendir. Seladin-1 geni 
silinmiş Alzheimer’lı beyinlerin total hipokampal ekstrelerinde görülen aro-
mataz düzeyindeki artış, Western blot ile anlamlı bulunmasa da hipokam-
püsün spesifik olarak incelenme imkanının bulunduğu immünofloresan tek-
niği ile bu artışın anlamlı olarak dentat girus kaynaklı olduğu gösterilmiştir. 

Seladin-1 geni silinmiş Alzheimer’lı beyinlerde dentat girustaki aromataz 
düzeyindeki artış, nöron koruyucu estradiol sentezindeki azalmanın hücre-
lerde stres kaynağı olarak algılandığını ve koruyucu/kompansatuvar meka-
nizma olarak arttığını düşündürmektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: ALZHEIMER, AROMATAZ, SELADİN-1, TRANSGE-
NİK, HİPOKAMPÜS 
NOT: *Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 112S135 no’lu proje kapsamında 
desteklenmiştir. 
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P-129 
HALOPERİDOLÜN DEPRESYON VE ANKSİYETE ÜZERİNE OLAN ETKİ-
LERİNİN NAİF FARELERDE ZORLU YÜZDÜRME TESTİ VE YÜKSEL-
TİLMİŞ ARTI LABİRENT TESTİNDE ARAŞTIRILMASI 
İpek Komsuoğlu Çelikyurt1, Oğuz Mutlu1, Güner Ulak1, Furuzan Akar1, Faruk 
Erden1, Leman Huseynova1, Havva Kaya1 
1- Kocaeli Ü. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Depresyon ve anksiyete şizofreni hastalarında sıklıkla 
görülebilen bir durumdur ve antipsikotik tedavisi ile şiddetlenebilmekte ve-
ya düzeltilebilmektedir. Şizofrenideki emosyonel disfonksiyonda, atipik an-
tipsikotikler, klasik antipsikotiklere göre daha faydalı etkiler gösterebilmek-
tedir. Haloperidol, şizofreni ve psikozda kullanılan klasik bir antipsikotik 
ilaçtır. Çalışmamızın amacı, haloperidolün depresyon ve anksiyete üzerine 
olan etkilerinin zorunlu yüzme testi (ZYT) ve yükseltilmiş artı labirent tes-
tinde (YAL) araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: ZYT, haloperidolün antidepresan benzeri etkisini araştırmak için 
kullanıldı. ZYT’nde, 6 dakikalık yüzme periyodunun son 4 dakikası boyunca 
“toplam immobilite süresi” kaydedildi. Farelerde, arka ayak hareketinin ol-
maması “immobilite” olarak kabul edildi. Anksiyete ile ilişkili davranış ise 
yükseltilmiş artı-labirent testi ile ölçüldü. Her bir fare yüzü açık kollardan 
birine bakacak şekilde labirentin merkezine yerleştirildi ve labirenti incele-
mesine izin verildi. Açık kol aktivitesi, 1)artı labirentte harcanan toplam 
zamana göre (300s) açık alanda harcanan zaman, yüzde olarak ifade edildi 
2) hem açık hem kapalı kollara toplam giriş sayısına göre açık kollara top-
lam giriş sayısı, yüzde olarak ifade edildi. 

Bu çalışmada, 30-40 g erkek balb-c fare, haloperidol (0.125 and 0.25 
mg/kg; 15 gün) (n=10) ile kronik olarak tedavi edildi. Haloperidol testler-
den 60 dk. önce uygulandı. İstatistiksel testler den tek yönlü ANOVA post-
hoc Tukey testi kullanıldı. 

BULGULAR: Bulgularımıza göre, ZYT’inde, haloperidol (0.25 mg/kg) kont-
rol grubu ile karşılaştırıldığında immobilite süresini anlamlı olarak artırmış-
tır(p<0.05). 

YAL testinde ise haloperidol (0.25 mg/kg) kontrol grubu ile karşılaştırıldı-
ğında açık kolda geçirilen süreyi (%) (p<0.001) ve açık kola giriş sayısını 
(%) artırmıştır (p<0.01). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, haloperidol ZYT’de depresyon ben-
zeri etki, YAL testinde ise anksiyolitik etki göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: NOT: Haloperidol depresan benzeri etki ve anksi-
yolitik etki göstermiştir. HALOPERİDOL, FARE, ZORLU YÜZDÜRME TESTİ, 
YÜKSELTİLMİŞ ARTI LABİRENT TESTİ, ANKSİYETE, DEPRESYON 
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P-130 
DİRENÇLİ EPİLEPSİ OLGUSUNDA LAKOZAMİD YANITI 
İpek Komsuoğlu Çelikyurt1, Ayşe Kutlu1, Hakan Çavuş1 
1- Kocaeli Ü. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Lakozamid parsiyel başlangıçlı dirençli epilepsilerde kul-
lanılan yeni bir antiepileptik ilaçtır. 34 yaşındaki erkek hasta, 3 gündür de-
vam eden bilinç bulanıklığı, anlamsız konuşma ve ajite davranışlar nedeniy-
le hastanemiz acil servisine başvurdu. 

YÖNTEM: Nörolojik muaynesinde bilinci bulanıktı, verilen sözel emirleri an-
lamlı yerine getiremiyordu. Kraniyel sinir muayeneleri normaldi, DTR’leri 
normoaktifti, patolojik refleks yoktu, serebellar ve duyu muayenesi değer-
lendirilemedi. Öyküsünde madde kullanımı, intoksikasyon düşündürecek 
bulgular yoktu. Ensefalopati ön tanısı ile nöroloji kliniğine yatırıldı. Yapılan 
tetkiklerinde hemogram, sedimantasyon, CRP ve rutin biyokimya testleri 
normaldi. BOS’ta hafif protein yüksekliği dışında hücre sayımı, glukoz ve 
LDH normaldi. Viral PCR negatifti. Kranial MRG’si normal olarak rapor edil-
di. EEG de yaygın zemin ritmi bozukluğu (4-5 Hz orta ve yüksek amplitüdlü 
teta aktivitesi) gözlendi. Hastanın klinikte yattığı sürede sık aralıklarla jene-
ralize tonik klonik ve kompleks parsiyel nöbetleri gözlendi. Asiklovir (750 
mg 3x1), Seftriakson (1g 2x2), nöbetleri için (1200 mg günlük) Sodyum 
Valproat verildi, etkisiz kalması üzerine, (500 mg 2x2) Levetirasetam ek-
lendi, nöbetler kesilmedi, bilinç bulanıklığı arttı. EEG bulguları aynen devam 
etti. Nöbetlerin sıklaşması üzerine, yoğun bakım ünitesine alındı, tedaviye 
20 mg/kg fenitoin ilave edildi. 3’lü antiepileptik tedaviye rağmen nöbetler 
devam etti. Yoğun bakımda yatışının 3. günü tedaviye (400 mg) Lakozamid 
eklendi. Lakozamid tedavisinin 2. gününde nöbetlerde azalma başladı. EEG 
düzelmeye başladı. 

BULGULAR: Takip boyunca ensefalopati tablosu açısından paraneoplastik 
sendromlar ve viral nedenler araştırıldı. Bu tanıları destekleyici bulguya 
rastlanmadı. Genel durumu 1 ay içerisinde düzeldi. Nöbetler kesildi. Valp-
roik asit ve lakozamid tedavisi ile taburcu edildi.1 ayın sonundaki kontrol 
MR ları normaldi. Uyku ve uyanıklık EEG lerinde epileptiform aktiviteye ve 
zemin ritmi bozukluğuna rastlanmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu vakayı sunmaktaki amacımız, dirençli epilepsi 
tablosunda lakozamide olan yanıtı göstermektir. Lakozamid, voltaj kapılı Na 
kanallarının yavaş inaktivasyonunu selektif olarak artırarak, bir fosfoprotein 
olan collapsin response mediator protein-2 (CRMP2)’yi modüle ederek etki 
göstermektedir. Dirençli epilepsi için daha etkili antiepileptik ilaçlara ihtiyaç 
duyulmaktadır, lakozamid uygun kombinasyonlarda kullanıldığında etkin bir 
ilaç olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: LAKOZAMİD, DİRENÇLİ EPİLEPSİ 
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P-131 
DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN KAŞINTI ÜZERİNE NOSİSEPTİN 
RESEPTÖR ANTAGONİZMASININ ETKİLERİ 
Kübra Duvan Aydemir1, Özgür Gündüz1, Ahmet Ulugöl1 
1- Trakya Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji A.D./ 22030 Edirne/Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yakın zamanda bulunan ve reseptörü NOP (nosiseptin 
reseptörü) olarak isimlendirilen nosiseptin/orfanin FQ (nosiseptin), üzerinde 
yoğun olarak araştırma yapılmasına karşın henüz tedaviye girmemiş, ancak 
ağrı tedavisine yenilik getirme olasılığı yüksek görülen endojen bir opioid 
peptiddir. Etkisinin şekli tam olarak bilinmemekle birlikte genelde kabul 
edilen görüş; supraspinal olarak uygulandığında hiperaljezi yaptığı, spinal 
ve sistemik olarak uygulandığında ise analjezik etki gösterdiği şeklindedir. 
Ağrı çalışmaları ile karşılaştırıldığında, kaşıntı üzerine nosiseptin ve reseptör 
antagonistlerinin etkilerini gösteren çalışma sayısı çok azdır. Bu verilerden 
yola çıktığımız araştırmamızda öncelikle, serotonin ve nosiseptin ile kaşıntı 
oluşturmayı, daha sonra nosiseptin reseptör antagonisti JTC-801 ile kaşın-
tıyı ortadan kaldırmayı veya azaltmayı amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmamızda her grupta 8 adet dişi Balb/c fare olmak üzere 10 
grup oluşturuldu. Pruritojen olarak farelerin ense bölgelerine ilk 5 grupta 5-
HT (250 µg/50 µl/fare) , son 5 grupta ise nosiseptin (30 nmol/50 µl/fare) 
intradermal yolla verilerek kullanıldı. Pruritojen injeksiyonunu takiben 30 
dakika boyunca farelerin arka ayakları ile ense bölgelerini kaşımaları sayıl-
dı. Kontrol grupları dışındaki gruplara pruritojenlerin injeksiyonlardan 30 
dakika önce intraperitoneal yolla farklı dozlarda JTC-801 (1,3,10 mg/kg/i.p) 
verilerek kaşıntı üzerine etkisi araştırıldı. Ayrıca her iki pruritojen ile oluştu-
rulan kaşıntı üzerine topikal uygulanan JTC-801in (100 nmol/50 
µl/fare/intradermal) etkisi de araştırıldı. 

BULGULAR: Hem serotonin hem de nosiseptin ile oluşturulan kaşıntı nosi-
septin reseptör antagonisti olan JTC-801 (1, 3, 10 mg/kg, i.p.) ile istatistik-
sel olarak anlamlı düzeyde azaltıldı. Topikal olarak uygulanan JTC-801 ise 
serotonin ile oluşturulan kaşıntıyı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azal-
tırken nosiseptin ile oluşturulan kaşıntı üzerine etkili olamadığı bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Topikal uygulanan JTC-801’in nosiseptin ile oluş-
turulan kaşıntıyı etkilememesinin JTC-801 ile nosiseptin arasında uygulama 
noktasında meydana gelen farmasötik bir etkileşime bağlı olabileceği dü-
şüncesindeyiz. Sonuçlarımız, NOP reseptörlerinin sistemik veya topikal ola-
rak bloke edilmesinin, ağrıya benzer şekilde kaşıntı üzerine de etkili olabile-
ceğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANAHTAR KELİMELER: NOSİSEPTİN, NOP RESEP-
TÖRLERİ, JTC-801, KAŞINTI 

NOT: Bu çalışma Trakya Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TUBAP 
2013/17) tarafından desteklenmiştir. 
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P-132 
SEREBRAL VENTRİKÜLE UYGULANAN CDP-KOLİN’İN ANALJEZİK 
ETKİSİNDE NUKLEUS RAFE MAGNUSUN ROLÜ 
Kübra Merve Ülkan1, Deniz Bağdaş2, Duygu Gok-Yurtseven1, Sami Aydın1, 
Ozhan Eyıgor1, Mine Sibel Gürün1 
1- Uludağ Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Uludağ Ü. Tıp F. Deney Hayvanları Yetiştirme Ve Araştırma Merkezi 
3- Uludağ Ü. Tıp F. Histoloji Ve Embriyoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ağrı modülasyonunda hem santral kolinerjik sistem hem 
de nikotinik asetilkolin reseptör (nAChR) alttiplerinin önemli rolleri bulun-
maktadır. Laboratuvarımızda CDP-kolin (sitidin 5-difosfokolin) ile yapılmış 
olan ağrı çalışmalarında da bu bulgu desteklenmiş ve CDP-kolin’ in analje-
zik ve antihiperaljezik etkisine santral 7 nAChR’lerin aracılık ettiği göste-

rilmiştir. Buna ek olarak merkezi yolla uygulanan CDP-kolin’in analjezik ve 
antihiperaljezik etkisine nikotinik reseptörler dışında farklı nörotransmitter 
sistemlerinin de katkısı olduğu ortaya konmuştur. Beyin sapında yer alan 
Nukleus Rafe Magnus da (NRM) kolinerjik innervasyon açısından zengin bir 
bölgedir ve stratejik yerleşimi, bağlantıları sayesinde başta ağrı modülas-
yonu olmak üzere önemli fonksiyonlara sahiptir. Bu nedenle mevcut çalış-
ma intraserebroventriküler (i.s.v.) yolla uygulanan CDP-kolin’ in meydana 
getirdiği analjezide NRM’ un olası rolünü ve analjezik etkinin mekanizmasını 
aydınlatmak üzere planlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamız sıçanlarda akut ağrı modeli kullanılarak yapılmıştır. 
Cerrahi işlem öncesi ortama ve ölçüm sistemine adapte edilen sıçanlara se-
vofluran anestezi altında sağ serebral yan ventriküllerine ve NRM içine en-
jeksiyon kanülleri yerleştirilmiştir. Mikrodiyaliz çalışması yapılacak olan sı-
çanlara ise NRM içine mikrodiyaliz probu yerleştirilmiştir. Takiben 2 gün 
sonra deneye alınan sıçanlara CDP- kolin enjeksiyonundan 15 dakika önce 
kolinerjik, opioiderjik, GABAerjik ve serotonerjik antagonistler NRM içine, 
CDP-kolin ise i.s.v. yolla uygulanmıştır. Analjezik etki Randall-Selitto ile 
mekanik pençe çekme eşiği olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca i.s.v. yolla 
uygulanan CDP-kolin’ in NRM bölgesinde asetilkolin (ACh) ve kolin miktarı 
üzerine olan etikisi de mikrodiyaliz çalışması yapılarak araştırılmıştır. Bütün 
sıçanlar deney sonrası perfüze edilerek kanül ve prop yerleşimleri histolojik 
olarak doğrulanmıştır. 

BULGULAR: Çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara göre i.s.v yolla uygulanan 
CDP-kolin’ in akut ağrı modelindeki analjezik etkisi NRM’da uygulanan 
nonspesifik nikotinik reseptör antagonisti mekamilamin, spesifik 7 nikoti-

nik reseptör antagonisti metillikakonitin (MLA), nonspesifik opioid reseptör 
antagonisti nalokson, spesifik GABAB reseptör antagonisti CGP35348 ve 
nonspesifik serotonerjik reseptör antagonisti metisergid ön tedavileri ile 
önlenirken, nonspesifik muskarinik reseptör antagonisti atropin ön tedavisi 
bu etkiyi değiştirmemiştir. Buna ek olarak NRM’ daki ekstraselüler kolin se-
viyesi i.s.v CDP-kolin uygulamasını takiben artmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak NRM’ un ve burada bulunan koliner-
jik, opioiderjik, GABAerjik ve serotonerjik sistemin i.s.v yolla uygulanan 
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CDP-kolin’ in analjezik etkisinde önemli rolleri bulunmaktadır. CDP- kolin 

uygulamasını takiben NRM bölgesinde artan kolinin öncelikle α7 nAChR ol-
mak üzere diğer nAChR’ ler aracılığı ile opioiderjik, GABAerjik ve serotoner-
jik sistemi aktive ettiği düşünülmektedir. Bu çalışmada elde ettiğimiz veri-
ler, NRM’ un santral yoldan verilen CDP-kolin’ in, analjezik etkilerine aracılık 
ettiğini ilk kez ortaya koyması bakımından önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: CDP-KOLİN, NUKLEUS RAFE MAGNUS, NİKOTİNİK 
RESEPTÖR,AKUT AĞRI, ANALJEZİ 
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P-133 
MORUS NİGRA L. EKSTRAKTININ D-GALAKTOZ İLE İNDÜKLENEN 
YAŞLI FARELERDE KOGNİTİF BOZUKLUK VE OKSİDATİF STRES 
ÜZERİNE ETKİSİ 
Nergiz Hacer Turgut1, Derya Güliz Mert2, Haki Kara3, Hatice Reyhan Eğil-
mez4, Emre Arslanbaş3, Bektaş Tepe5, Hüseyin Güngör3, Neşe Yılmaz6, Ne-
cati Barış Tuncel6 
1- Cumhuriyet Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD 
2- Cumhuriyet Ü., Tıp F., Psikyatri AbD 
3- Cumhuriyet Ü., Veteriner F., Farmakoloji Ve Toksikoloji AbD 
4- Cumhuriyet Ü., Tıp F., Patoloji AbD 
5- Kilis 7 Aralık Ü., Fen F., Tıbbi Biyoloji Ve Genetik AbD 
6- Çanakkale 18 Mart Ü., Mühendislik F., Gıda Mühendisliği Bölümü 
GİRİŞ VE AMAÇ: Yaşlanma kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve Parkin-
son hastalığı veya Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarında 
dahil olduğu çeşitli kronik hastalıklar ile ilişkili doğal bir olgudur. Morus nig-
ra L. (Kara dut) geleneksel tıpta çeşitli kullanımları vardır. Hemen hemen 
ağacın tüm kısımları farmakolojik aktiviteler göstermektedir. Bu çalışmada 
Morus nigra (M. nigra) yaprağı ekstraktının fenolik asit içeriğini belirlemek, 
DNA hasarı koruyucu potansiyelini araştırmak ve ekstraktın yaşlanan fare-
lerde kognitif bozukluk ve oksidatif stres üzerine etkisini araştırmak amaç-
lanmıştır. 
YÖNTEM: Ekstraktların fenolik asit içeriği, kantitatif kromatografik analiz 
ile tespit edildi. DNA hasarı koruma potansiyeli pBR322 plazmid DNA üze-
rinde değerlendirildi. Toplam 32 Balb-C cinsi fare rastgele dört gruba ayrıldı 
(kontrol, D-galaktoz, D-galaktoz + M. nigra 50, D-galaktoz + M. nigra 
100). Farelere, 8 hafta boyunca günlük D-galaktoz (100 mg/kg, subkutan) 
ve M. nigra (50 ya da 100 mg/kg, oral) uygulandı. Davranış yanıtları Morris 
su labirenti ile değerlendirildi. Antioksidan enzim aktiviteleri ve malondial-
dehit (MDA) düzeyleri serum, beyin ve karaciğer dokularında ölçüldü. Beyin 
doku kesitleri hemotoksilin-eozin ile boyandı. 
BULGULAR: Ekstrakta vanilik asit (632.093 µg/g) ve klorojenik asit (555.0 
µg/g) tespit edildi. 0.02-0.05 mg/ml aralığındaki ekstrakt, tüm DNA bantla-
rını UV ve H2O2’ nin tehlikeli etkisine karşı korudu. D-galaktoz grubu ile 
karşılaştırıldığında, M. nigra anlamlı bir şekilde öğrenme bozukluklarını iyi-
leştirdi (p < 0.01), bellekte tutmayı artırdı (p < 0.01), MDA düzeylerini 
azalttı (p < 0.05), SOD, GPx ve CAT aktivitelerini artırdı (p < 0.05). Histo-
patolojik bulgular sonuçları destekledi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar, M. nigra’nın farelerde kognitif bozuk-
lukları iyileştirmede bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. M. nigra 

ekstraktında tespit edilen güçlü antioksidan aktiviteye sahip doğal fenolik 
asitler, klorojenik asit ve vanilik asidin bu etkide önemli bir rolü olabilir. M. 
nigra yaşlanma hızını azaltarak, nörodejeneratif süreçleri geciktirmede ya-
rarlı bir takviye olabilir. 
ANAHTAR KELİMELER: YAŞLANMA, MORUS NİGRA, BELLEK, FENOLİK 
ASİT, ANTİOKSİDAN ETKİ 
NOT: Çalışmamız Cumhuriyet Ü. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı 
tarafından V-012 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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P-134 
ABSANS EPİLEPSİ NÖBETLERİNDE KANNABİDİOLÜN ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 
Berker Kaya1, İbrahim Aloğlu1, Nesrin Çağlayan Duman2, Tuğba Karamah-
mutoğlu2, Filiz Onat2, Rezzan Gülhan2 
1- Marmara Ü. Tıp F. - İstanbul 
2- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD - İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Absans epilepsi, gün içerisinde birçok kez tekrarlayan, 
kısa süreli geçici bilinç kaybıyla karakterize jeneralize nöbetlerin izlendiği 
konvülsif olmayan bir epilepsi tipidir. Kannabidiol, Cannabis sativa bitkisinin 
ekstraktında bulunan ancak psikotrop etki göstermeyen, farmakolojik ola-
rak anksiyolitik, antipsikotik, antiemetik ve antiinflamatuar etkileri bulunan 
bir fitokannabinoiddir. Kannabidiolün konvülsif epilepsi nöbetleri üzerinde 
çeşitli etkileri olduğu birçok preklinik hayvan çalışmasında ve bazı dirençli 
epilepsi vakalarında gösterilmişken, absans epilepsi üzerindeki etkisi bilin-
memektedir. Bu araştırmada kannabidiolün absans epilepsi nöbetleri üzeri-
ne etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmada Wistar sıçanlardan üretilmiş absans epilepsinin gene-

tik hayvan modeli olan Strasburg‐Genetik Absans Epilepsi Sıçanlar (Genetic 

Absence Epilepsy Rats from Strasbourg (GAERS)) kullanıldı. EEG kaydı için 
GAERS’lere stereotaksik cerrahi ile kortikal kayıt elektrotları yerleştirildi. Bir 
haftalık derlenme dönemini takiben hayvanlardan bazal EEG kaydı alındı ve 
%10’lukdimetilsülfoksit (DMSO) intraperitoneal (i.p.) yoldan verilip kontrol 
verilerini oluşturacak EEG’ler 60 dakika boyunca kaydedildi. Bir haftalık 
DMSO’dan temizlenme dönemi sonrasında GAERS’lere i.p. kannabidiol 
(10mg/kg, 10%’luk DMSO içerisinde) uygulandı ve EEG kayıtları alındı. Ab-

sans epilepsinin EEG bulgusu olan diken-ve‐dalga deşarjların (DDD) 30 da-

kikalık periyotlar içerisindeki toplam sayısı ve süresi ölçüldü. Veriler Graph-
Pad 5.00 programında değerlendirildi. 

BULGULAR: DMSO kontrol grubunda (n=5) ve kannabidiol grubunda 
(n=6) EEG’de izlenen total DDD sayısı ve süresinde anlamlı bir değişiklik 
bulunmamıştır. Ancak, kannabidiol uygulaması, EEG’de izlenen DDD morfo-
lojisinde değişiklik oluşturmuştur. Absans epilepsiye özgü “tipik” 
DDD’larından farklı olarak izlenen dalga aktivitesi “modifiye DDD” olarak 
tanımlanmıştır. Kannabidiol uygulaması sonrasında 30-60 dakika zaman 
aralığında tipik DDD sayısı azalmış, modifiye DDD süresinde (p< 0,01) ve 
modifiye DDD sayısında (p<0,05) anlamlı artış izlenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kannabidiol uygulaması sonrasında tipik DDD sa-
yısı azalırken, modifiye DDD süre ve sayısının artışı, kannabidiol uygulama-
sının tipik DDD’ları modifiye DDD’lara dönüştürdüğünü göstermektedir. Bu 
sonuç, kannabidiolün konvülsif olmayan absans nöbetlerin ortaya çıkış me-
kanizmalarını etkilemeden nöbetin sürdürülmesinden sorumlu mekanizma-
ları etkilediğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KANNABİDİOL, EPİLEPSİ, ABSANS NÖBET, EEG, 
DİKEN DALGA DEŞARJ 
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P-135 
MORFİN YOKSUNLUK SENDROMUNDA KANNABİDİOLÜN ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 
Ilgın Bilge Tarı1, Ümit Önder Gültekin1, Nesrin Çağlayan Duman2, Rezzan 
Gülhan2, Hasan Raci Yananlı2, 
1- Marmara Ü. Tıp F. - İstanbul 
2- Marmara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD - İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Morfin, bağımlılık oluşturan ve kötüye kullanılan madde-
lerin başında gelmektedir. Uzun süreli kullanımı fizyolojik ve psikolojik ba-
ğımlılık gibi sorunları beraberinde getirmekte, kullanımının aniden kesilmesi 
kişide yoksunluk sendromunun oluşmasına neden olmaktadır. Opiyat yok-
sunluğuna bağlı olarak oluşan hiperaljezi ve yoksunluk semptomlarının or-
taya çıkışında “Transientreceptorpotentialvanilloid 1” (TRPV1) reseptörleri-
nin de ilişkisi olabileceği düşünülmektedir. Anksiyolitik, antipsikotik, antie-
metik ve antiinflamatuar özellik gösteren kannabidiol TRPV1, TRPV2, CB1-2 
(Kannabinoid reseptör) gibi çeşitli reseptörler üzerinde etki gösteren bir fi-
tokanabinoiddir. Bu çalışmanın amacı akut morfin yoksunluğu üzerinde 
kannabidiolün etkinliğinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda morfin bağımlılığı modeli oluşturmak için erkek 
Wistar albino sıçanlara 1. ve 3. gün sırasıyla 75 ve 150 mg morfin peletleri 
subkütan yerleştirilmiştir. Morfin bağımlılığı oluşturulmuş hayvanlar deneyin 
5. gününde %10 dimetilsülfoksit uygulanan kontrol grubu (n=8) ve %10 
dimetilsülfoksitte çözünmüş kannabidiol (10mg/kg) uygulanan tedavi gru-
buna (n=8) ayrılmıştır. Maddeler intraperitoneal (i.p.) yoldan verildikten 30 
dakika sonra, morfin yoksunluğu oluşturulması amacı ile serum fizyolojikte 
çözünen nalokson (2 mg/kg) i.p. olarak uygulanmıştır. Nalokson uygulama-
sıyla oluşan davranışlar 15 dakika boyunca izlenerek yoksunluk skalasıyla 
değerlendirilmiştir. Hot plate ile hiperaljezi değerlendirilmesini takiben hay-
vanlar eter anestezisi altında dekapite edilmiştir. Sonuçlar ortalama 
±standart sapma olarak verilmiştir, istatistiksel analiz Graphpad progra-
mında yapılmıştır. 

BULGULAR: Nalokson uygulamasıyla kontrol ve kannabidiol tedavi grupla-
rında sırasıyla şu yoksunluk belirtileri izlenmiştir: ağırlık kaybı 11,8 gram 
±3,6 ve 15,3 gram ±4,2; defekasyon sayısı 9,7 ±3,4 ve 10,3 ±6,3; diş gı-
cırdatma skoru 6,8 ±3,4 ve 4,0 ±3,4; ptozis skoru 2,2 ±0,8 ve 1,5 ±1,2; 
toplam sıçrama ile ıslak köpek titremesi sayısı (motor bulgular) 18.7 ±8.2 
ve 10.0 ±3.0. Kannabidiol tedavi grubunda motor bulgularda izlenen azal-
ma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kannabidiol tedavisi, morfin bağımlılığında nalok-
sonla indüklenen yoksunluğun motor belirtilerini baskılamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: MORFİN BAĞIMLILIĞI, MORFİN YOKSUNLUĞU, 
CANNABİDİOL, NALOKSON, HİPERALJEZİ 
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P-136 
DİPİRONUN ZORLU YÜZDÜRME TESTİNDE ANTİDEPRESAN-BENZERİ 
ETKİSİ 
Kübra Demirkol1, Emine Ekemen1, Arash Alizadeh Yegani1, Olcay Kıroğlu1, 
Fazilet Aksu1 
1- Çukurova Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Analjezik-antipiretik ilaç olarak kullanılan dipironun anal-
jezik etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Santral prostaglan-
din sistemi, özellikle COX-3 inhibisyonu, opiaterjik ve kannabinoid sistem-
lerle etkileşmesi, inflamatuvar sitokin düzeylerini etkilemesi, TRP kanalları 
ve inici serotonerjik-noradrenerjik yolaklarla etkileşmesi gibi çeşitli meka-
nizmaların dipironun etki mekanizmasında rolü olduğu gösterilmiştir. Öneri-
len bu sistemlerin duygu durum bozukluklarında rolleri olduğu birçok çalış-
mayla ortaya konmuştur. Öte yandan ağrı ve depresyonun çoğu olguda bir-
likte görüldüğü, ağrının depresyonu, depresyonun da ağrıyı artırdığı bilin-
mektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmamızda etkili bir analjezik-antipiretik 
olan dipironun antidepresan benzeri etkisi ve/veya antidepresan ilaçların 
etkisini artırıcı özelliği olup olmadığını araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEM: Deneylerde Swiss albino fareler kullanıldı. Depresyon benzeri 
etki zorlu yüzdürme testi (Porsolt Testi) ile incelendi. Silindir şeklindeki, 
cam kapta yüzdürülen hayvanların suda hareketsiz kalma süreleri depres-
yon-benzeri etkinin göstergesi olarak kabul edildi. Kullanılan ilaçların bu 
süreyi azaltması ise antidepresan-benzeri etki olarak yorumlandı. Deney-
lerde dipironun 150, 300 ve 450 mg/kg ip dozları kullanıldı. Fluoksetin 20 
mg/kg ve triptofan hidroksilaz inhibitörü para-klorofenil alanin 250 mg/ do-
zunda ip uygulandı. Sonuçlar one way ANOVA (post hoc Bonferroni) testiyle 
analiz edildi. P <0.05 değeri anlamlı bulundu. 

BULGULAR: Dipiron üç dozunda, farelerin suda hareketsiz kalma sürelerini 
kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalttı. Fluoksetin 20 mg/kg dozunda 
dipironun 150 mg/kg dozuyla benzer etkiyi gösterdi. İki ilaç bir arada kul-
lanıldığında tek başlarına kullanılan etkiden farklı bir etki görülmedi. Dipi-
ronla birlikte uygulanan p-klorofenil alanin ise dipironun etkisini değiştir-
medi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada, dipironun zorlu yüzdürme testinde 
fluoksetinle aynı oranda antidepresan-benzeri etki gösterdiği ve birlikte kul-
lanılmaları sonucu fluoksetinin etkisinin değişmediği tepit edildi. Serotonin 
sentez inhibitörü olan para-klorofenil alaninin dipironun antidepresif etkisini 
değiştirmediği belirlendi. Bütün bu bulgular, dipironun antidepresan-benzeri 
etkisi olduğunu ve bu etkinin ortaya çıkmasında serotonerjik sistemin rolü 
olmadığını telkin etmektedir. Çalışmamızın sonuçları dipironun antidepre-

san-benzeri etkisinin diğer testlerle de araştırılmasının ve etki mekanizma-
sının aydınlatılmasının gelecekte depresyon ve ağrının birlikte seyrettiği ol-
guların tedavi protokollerine katkı sağlayabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİDEPRESAN-BENZERİ ETKİ, ZORLU YÜZDÜR-
ME TESTİ, DİPİRON, SEROTONERJİK SİSTEM, FLUOKSETİN 
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P-137 
FARELERDE PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN KİNDLİNG 
EPİLEPSİ MODELİNDE MELİSSA OFFİCİNALİS’İN ETKİSİNİN ARAŞ-
TIRILMASI 
Oruc Allahverdiyev1, Azer Eminov1, Mehmet Berköz1 
1- Yüzüncü Yıl Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD 
2- Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, A.İ. Qarayev Adına Fizyoloji Enstitü-
sü, Fizyoloji Aktif Maddelerin Farmakolojisi Laboratuarı. 
3- Yüzüncü Yıl Ü., Eczacılık F., Farmasötik Biyoteknoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Epilepsi, beyindeki nöronların aşırı veya senkron nöronal 
aktiviteden kaynaklanan, tekrarlayan nöbetlerle ile karakterize bir beyin 
hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Farklı çalışmalarda, GABA transaminaz 
enzim inhibitörü ve antioksidan aktivitesi saptanan Melissa officinalis meta-
nol ekstratının (MOE) pentilentetrazol (PTZ) ile epilepsi oluşturulmuş fare-
lerde etkisi araştırıldı. 

YÖNTEM: Çalışmamızda erişken erkek Swiss Albino (n=43) fareleri kulla-
nıldı. PTZ+bitki grubundaki farelere, 24 gün günaşırı Melissa officinalis 
ekstratı (50, 200 mg/kg) gavaj yoluyla verildi. Ekstrat uygulamasından 2 
saat sonra PTZ (35 mg/kg, i.p), valproat (100 mg/kg, i.p.) uygulanmasın-
dan 30 dakika sonra PTZ verildi. Benzer uygulamalar 26. gününde yapıldı, 
PTZ (75 mg/kg, i.p. status epileptikus ve letalite dozu) uygulandı. Tüm PTZ 
enjeksiyonundan sonra 30 dakika boyunca nöbetler olup olmadığı ve latens 
periyodları değerlendirildi. Farelerin 24. ve 26. günlerde nörolojik küsurla-
rının olup olmadığı Rota Rot cihazı ile değerlendirildi (5 dakika). Son PTZ 
uygulamasından bir saat sonra hayvanlar dekapite edildi ve beyin korteks-
leri alındı, katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleri ve malon-
dialdehit (MDA) düzeyleri değerlendirildi. 

BULGULAR: MOE uygulanan guruplarda epileptik nöbet aktivitesi PTZ gru-
buyla karşılaştırıldığında anlamlı olarak az bulundu. MOE gruplar ile PTZ 
grubu karşılaştırıldığında latens periyodları anlamlı olarak MOE gruplarında 
fazla saptandı. PTZ grubunda letalite MEO gruplarından (50 mg/kg, 20 %; 
200 mg/kg, % 34 ) fazla bulundu. Rota Rot testinde 24. gün anlamsız bu-
lunurken(p>0,05), 26. gün kontrol grubu PTZ grubundan anlamlı olarak 
fazla saptandı (p<0,05). MOE gruplarında MDA ve SOD düzeyleri, PTZ gru-
bundan istatistiksel olarak daha düşük bulundu (50 mg/kg, p<0.05; 200 
mg/kg p<0.01), gruplar arasındaki CAT düzeyleri anlamsız bulundu 
(p>0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: PTZ ile oluşturulan epilepsi modelinde MOE’nın 
epilepsi üzerine olumlu etkisi saptandı. MOE’ı nöbet sayısını ve letalite’yi 
azalttı, latens periyodları uzattı. Ayrıca PTZ bağlı oluşan nörolojik küsurların 

azaldığı davranışsal olarak saptandı. MOE’ı oksidatif stresi azalttığı tespit 
edildi. Bu etkileri MOE’nın GABA transaminaz inhibitörü etkisi üzeriden 
yapmış olabilir. Ayrıca MOE’nın antioksidan etkinsinin nöbetlere bağlı oluşan 
nörolojik küsurların azaltabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EPİLEPSİ, MELİSSA OFFİCİNALİS, PENTİLENTET-
RAZOL, GABA, OKSİDATİF STRES 
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P-138 
MORFİNİN DENEYSEL HAFIZA BOZUCU ETKİSİNDE SEROTONERJİK 
SİSTEMİN ROLÜ 
Osman Kukula1, Hasan Güzel1, Fatih İlkaya1, Mehmet Kurt1 
1- Ondokuzmayıs Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: 

Bellek bireyselliğimizin temelini oluşturur. Beynimiz farklı özellik-
lerde ve farklı sinir ağlarının aracılık ettiği çoklu bellek sistemlerine sahiptir. 
Yeni belleklerin şekillenmesi ise sinaptik plastisiteye bağlıdır. Fakat bilginin 
geri çağrılmasındaki nöral mekanizmalar hala belirsizdir. Öğrenme ve bellek 
beynin yüksek işlevli fonksiyonlarındandır. Nasıl oluştuğu hakkında hala çok 
bilinmeyenler mevcuttur. 

Morfinin analjezi oluşturma gibi yararlı etkilerine rağmen, hafıza 
üzerine olumsuz etkileri olduğu da bildirilmiştir. Özellikle kronik morfinin ve 
morfin benzeri ilaç tedavisinin uzaysal belleği bozduğu iddia edilmektedir. 
Bu durum analjezik olarak morfini kullanan hastalarda önemli sorun oluştu-
rabileceği gibi, Demans ve Alzheimer gibi hafıza bozukluklarının görüldüğü 
ve aynı zamanda kronik ağrı tedavisi gerektiren hastalarda dahi çok ciddi 
hafıza problemlerine neden olabilir. 

Serotonerjik sistemin biyolojik ritmin düzenlenmesi, iştah, cinsel 
davranışlar ve emosyonel durumlar üzerine etkisi olduğu iyi bilinmektedir. 
Ayrıca giderek artan sayıdaki çalışmalar serotonerjik sisteminin öğrenme, 
bellek ve dikkat üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Ancak morfinin 
hafıza bozucu etkisinde serotonerjik sistemin rolü yeterince araştırılmamış-
tır. Biz bu çalışmada serotonerjik sisteme etki eden ilaçların, 5-HT2C ago-
nisti mCPP ve selektif antagonistinin (SB-242084) morfinin bozduğu hafıza 
üzerine etkisini araştırılmıştır. 

YÖNTEM: 

Araştırmada pasif sakınma cihazı ve lokomotor aktivite cihazı kullanılmış-
tır.Pasif sakınma cihazı, birbirine eşit iki odası bulunmaktadır. Bu odalardan 
bir tanesi tamamen koyu renk pleksiglastan yapılmıs olan karanlık bölüm, 
diğeri ise beyaz, opak, pleksiglastan yapılmıs aydınlık bir bölümden oluş-
muştur. Aydınlık bölüm, üzerindeki ısık kaynağı ile aydınlatılmaktadır. Her 
iki bölümün üzerinde bir kapak bulunmaktadır. Fareler aydınlık bölümden 
karanlık bölüme geçtiği an 0.5 mA şiddetinde 3 saniyelik elektrik akımı ve-
rilmiştir ve aynı zamanda farelerin karanlık odaya geçme süreleri kaydedil-
miştir. 

Tüm ilaçlar ve serum fizyolojik verildikten ve hafıza üzerindeki etkileri de-
ğerlendiridikten sonra denekler lokomotor aktivite cihazına konularak ilaçlar 
tarafından herhangi bir sedatif etkiye maruz kalıp kalmadıkları araştırılmış-

tır. 

BULGULAR: morfin 1 mg/kg dozunda hafıza üzerinde anlamlı bir değişiklik 
gözlenmezken, 5 mg/kg dozunda hafıza farelerin karanlık bölüme geçmeleri 
hızlanmıştır.Serotonerjik agonist verildiğinde ise geçiş süreleri anlamlı bir 
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şekilde yavaşlamıştır. Serotonerjik reseptör 2C antagonisti verilmiş karanlık 

bölüme geçişleri agonist verilen gruba göre daha hızlı olmuştur.Pasif sa-
kınma testinden çıkan fareler lokomotor aktivite kafesine alınmıştır.Morfin 
verilen grupta lokomotor aktivitede anlamlı bir değişiklik olmamış-
tır.Morfin+serotonin 2C agonisti verilen grupta bir miktar azalma olmakla 
beraber morfin+serotonin 2C antagonisti verilen grupta lokomotor aktivite 
anlamlı olarak azalmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Morfin verildiğinde hızlı geçiş olması bize yüksek 
dozlarda hafızayı bozduğunu göstermektedir.Serotonerjik reseptör agonizti 
verildiğinde karanlık bölüme yavaş geçmeleri antagonist verildiğinde hızlı 
geçmeleri morfinin etkisini geri çevirdiklerini düşündürmektedir.Morfinin tek 
başına verildiğinde lokomotor aktivitede anlamlı bir değişiklik olmazken, 
morfin antagonistle birlikte verildiğinde lokomotor aktivitenin düşmesi sero-
tonerjik sistemin etkinliği olduğunu düşündürmektedir.Serotonerjik resep-
törlerle morfin arasında nasıl bir etkileşim olduğunu araştırmakta-
yız.İlerleyen dozaj şekillerinde daha farklı yorumlar getirebileceğiz. 

ANAHTAR KELİMELER: MORFİN, SEROTONİN 2C RESEPTÖRLERİ, ÖĞ-
RENME, BELLEK 

NOT: Araştırmamız TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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P-139 
FARELERDE SİNİR ZEDELENMESİ İLE OLUŞAN ALLODİNİ ÜZERİNE 
SENTETİK KANNABİNOİD WIN 55,212-2 İLE NORADRENALİN GERİ-
ALIM İNHİBİTÖRÜ MAPROTİLİNİN ETKİLEŞİMİ: BİR İZOBOLOGRA-
FİK ANALİZ 
Özgür Gündüz1, Ruhan Deniz Topuz1, Çetin Hakan Karadağ1, Ahmet Ulugöl1 
1- Trakya Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne / Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: İlaç kombinasyonları, ilaçların etki potansiyellerini artır-
manın yanında daha düşük dozda kullanımlarını sağlayarak istenmeyen et-
kilerinin ortaya çıkmasını azaltırlar. Yakın zamanda bulunan ve etkin bir 
analjezik olma olasılığı yüksek bir ilaç olan tapentadol, µ opioid reseptörle-
rine agonistik etkisine ek olarak noradrenalin geri-alım inhibisyonu yap-
maktadır. Opioidler ile kannabinoidler arasındaki farmakolojik benzerlikler 
göz önüne alındığında, kannabinoidlerle noradrenalin geri-alım inhibitörü 
kombinasyonunun da etkin olabileceğini düşündük. Bu düşünceyle çalış-
mamızda sentetik bir kannabinoid olan WIN 55,212-2 ile noradrenalin geri-
alım inhibitörü maprotilinin 1:1, 1:3 ve 3:1 sabit kombinasyonlarının fare-
lerde sinir zedelenmesi ile oluşan allodini üzerine etkisini belirlemeyi amaç-
ladık. 

YÖNTEM: Allodini oluşturmak amacıyla parsiyel siyatik sinir ligasyon ame-
liyatı uygulanan farelerde; pre-op ve post-op 15. günde bazal mekanik, so-
ğuk allodini ve motor fonksiyon ölçümleri sırasıyla von Frey filamentleri, 
hot/cold plate ve rota rod cihazı ile ölçüldü. Mekanik ve soğuk allodini de-
ğerleri post-op 15. günde tüm gruplarda azaldı. Soğuk allodini değerlerin-
deki azalma tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Bu se-
beple kombinasyon çalışmalarında soğuk allodini ölçümleri kullanıldı. 1:1, 
1:3 ve 3:1 kombinasyon dozları ED30 değerlerinden tablo 1de gösterildiği 
şekilde oluşturuldu. 

BULGULAR: WIN 55,212-2 ile maprotilinin 1:1 ve 3:1 orandaki kombinas-
yonlarının supra-aditif 1:3 orandaki kombinasyonunun sub-aditif etkileştiği 
izobolografik analizde gösterildi (Şekil 1). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu verilerden yola çıkarak kannabinoid ve norad-
renalin geri-alım inhibitörleri kombinasyonlarının nöropatik ağrı tedavisinde 
yeni bir alternatif olabileceğini düşünmekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: NÖROPATİK AĞRI, ALLODİNİ, KANNABİNOİD, 
NORADRENALİN GERİ-ALIM İNHİBİTÖRLERİ, İZOBOLOGRAFİK ANALİZ 

NOT: Bu çalışma TÜBİTAK (113S162) tarafından desteklenmiştir. 
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Tablo 1. Maprotilin, WIN 55,212-2 ve Maprotilin/WIN 55,212-2 kombinas-

yon dozları 
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P-140 
MORRIS SU LABİRENTİİ UZAYSAL ÖĞRENME VE BELLEK MODELİN-
DE, SIÇAN HİPOKAMPÜSÜNDE HİSTON ASETİLASYONU VE HİSTON 
DEASETİLAZ İNHİBİTÖRÜNÜN ETKİSİ 
Ruhan Deniz Topuz1, Özgür Gündüz1, Ebru Taştekin2, Çetin Hakan Karadağ1 
1- Trakya Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne/Türkiye 
2- Trakya Ü. Tıp F. Tıbbi Patoloji AbD, Edirne/Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Histon asetilasyonu öğrenme ve bellek oluşumunda dü-
zenleyici bir rol oynamaktadır. Histon asetiltransferaz ve histon deasetilaz 
enzimleri ile düzenlenen histon asetilasyonu geri dönüşümlü bir reaksiyon-
dur. Bu çalışmada uzaysal öğrenme ve bellek oluşumu sırasında sıçanların 
hipokampüs CA1 bölgesinde Histon 2B asetilasyonunda meydana gelen de-
ğişimi, normal ve skopolaminle kognitif bozukluk oluşturulmuş sıçanlarda 
histon deasetilaz inhibitörü olan sodyum bütiratın uzaysal öğrenme ve bel-
lek oluşumuna etkisini incelemeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Çalışmada 2-3 aylık, erkek, Sprague Dawley sıçanlar Morris su 
labirenti düzeneğinde saklı platformu bulmak üzere eğitildiler. Grup (A-G), 
sıçanlar artan gün sayısında yüzme eğitimi aldı ve eğitimlerden 90 dk sonra 
ötenazi yapılarak beyin dokuları alındı. Grup (H-K), sıçanlar 5 gün boyunca 
yüzme eğitimi aldı (trial) ve gizli platformun yeri öğretildi. 6. gün platform 
havuzdan çıkarıldı ve sıçanlar 60 sn yüzdürüldü (probe). Bu gruplara yüzme 
eğitimi öncesi / sonrası sodyum bütirat (1,2 gr/kg, i.p.) / çözücü (%0,9 
NaCl) enjeksiyonu yapıldı. H-K gruplarında probe testinden 90 dk sonra be-
yin dokusu alındı. Alınan beyin dokularında immunohistokimyasal yöntemle 
Histon 2B ve Asetilli-histon 2B düzeyleri incelendi. Grup(L-O), yüzme önce-
si skopolamin (0,5 mg/kg, i.p.) enjeksiyonu yapılan gruplara yüzme öncesi 
/ sonrası sodyum bütirat enjeksiyonu yapıldı. Deney planı Şekil 1’de şema-
tize edilmiştir. 

BULGULAR: İmmunohistokimyasal incelemede hipokampüs CA1 bölgesin-
de H2B asetilasyonunun, yüzme eğitimlerinin erken evrelerinde (1. ve 2. 
günler) arttığı saptandı (p<0,001). Sodyum bütirat normal sıçanlarda öğ-
renme ve bellek performansını etkilememiştir. Ancak belleği bozuk sıçan-
larda sodyum bütiratın eğitimler sonrası uygulanması öğrenme ve bellek 
performansında istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme sağlamıştır 
(p<0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamız uzaysal öğrenmenin erken evrelerinde 
hipokampüs CA1 bölgesinde Histon 2B asetilasyonunun arttığını, histon de-
asetilaz inhibisyonunun skopolaminle belleği bozulmuş sıçanlarda öğrenme 
ve bellek performansını kısmi olarak düzelttiğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: UZAYSAL ÖĞRENME, BELLEK, HİSTON ASETİLAS-

YONU, HİSTON DEASETİLAZ, SKOPOLAMİN 

NOT: Bu çalışma Trakya Ü. Bilimsel Araştırma Projesi tarafından TÜBAP 
2012/210 kayıt numarası ile desteklenmiştir. 
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P-141 
AKUT VE KRONİK KANABİNOİD UYGULAMASININ SIÇAN BEYİN 
BÖLGELERİNDE NOSİSEPTİN/ORFANİN FQ DÜZEYLERİ ÜZERİNE 
ETKİSİ VE ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNE TOLERANS GELİŞİMİ İLE 
İLİŞKİSİ 
Ahmet Ulugöl1, Ruhan Deniz Topuz1, Özgür Gündüz1, Gülnur Kızılay2, Çetin 
Hakan Karadağ1 
1- Trakya Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD, Edirne/Türkiye 
2- Trakya Ü. Tıp F. Histoloji ve Embriyoloji AbD, Edirne/Türkiye 
GİRİŞ VE AMAÇ: Kannabis ağrı tedavisi için yüzyıllardır kullanılmasına 
rağmen , istenmeyen santral etkileri ve antinosiseptif etkilerine tolerans 
gelişmesi klinik kullanımını kısıtlamaktadır. Akut ve kronik morfin uygula-
malarının beyinde nosiseptin/orfanin FQ (N/OFQ) düzeylerini artırdığı, bu-
nun da morfinin antinosiseptif etkilerine tolerans gelişmesinde rol oynaya-
bileceği bildirilmiştir. Buna uygun olarak, N/OFQ reseptör (NOP) antago-
nistlerinin morfinin antinosiseptif etkilerine tolerans gelişmesini önlediği de 
gösterilmiştir. Opioidler ve kanabinoidler birçok farmakolojik özelliği ben-
zerlik gösteren iki farklı ilaç grubudur. Bu nedenle, opioidlere benzer şekil-
de, N/OFQ sisteminin kanabinoidlerin etkilerine de aracılık etmesi olasıdır. 
Bu projede kanabinoidlerin ağrı ile ilgili beyin bölgelerinde N/OFQ düzeyle-
rini artırıp artırmadığının ve NOP reseptör antagonizmasının kanabinoidlerin 
antinosiseptif etkilerine tolerans gelişimini üzerine etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Çalışmada, ağırlıkları 200-300 gr arasında değişen, erkek, Spra-
gue-Dawley sıçan kullanıldı. Antinosiseptif yanıt Hot-plate ve Tail-flick test-
leri kullanılarak değerlendirildi. N/OFQ düzeyleri sıçan beyinlerinin korteks, 
amigdala, hipotalamus, periakuaduktal gri madde, nükleus rafe magnus ve 
lokus seruleuslarında Western Blotting ve immunohistokimya analizleri ile 
incelendi. 
BULGULAR: Kanabinoid agonisti WIN 55,212-2 farklı dozlarda (2, 4, 6 
mg/kg, i.p.) kronik olarak uygulandığında antinosiseptif tolerans gelişmiş-
tir. Deneyin daha sonraki aşamalarında WIN 55,212-2nin 4 mg/kg dozda 
ve 9 gün kullanılmasının yeterli olduğu görülmüştür. Kullanılacak olan NOP 
reseptör antagonisti JTC-801in dozunun tek başına antinosiseptif etki gös-
termeyen doz olması gerektiğinden farklı dozlarda (0.3, 1, 3, 10 mg/kg, 
i.p.) kullanıldıktan sonra 1 mg/kg dozu seçilmiştir. İlaçlar kombine edildik-
lerinde, kronik olarak kullanılan JTC-801 (1 mg/kg), hem hot-plate hem de 
tail-flick testlerinde WIN 55,212-2ye (4 mg/kg) tolerans gelişimini önlemiş-
tir. Kronik olarak WIN 55,212-2 uygulandığında beyin bölgelerinin tümünde 
belirgin olmasa da N/OFQ düzeylerinde artış görülmüştür, bu artış WIN 

55,212-2 ile JTC-801 birlikte kronik olarak kullanıldıklarında amigdala, lo-
kus seruleus, nükleus rafe magnus ve PAGde istatistiksel olarak anlamlıdır. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız opioidlere benzer şekilde, kronik ka-
nabinoid uygulanmasının da N/OFQ düzeylerini artırabileceği ve NOP resep-
tör antagonizmasının kanabinoid antinosisepsiyonuna tolerans gelişimini 
önleyebileceğini düşündürmektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: KANABİNOİD, NOSİSEPTİN/ORFANİN FQ, TOLE-
RANS, ANTİNOSİSEPTİF ETKİ, WESTERN BLOTTING 
NOT: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (112S143) . 
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P-142 
SIÇANLARDA ENTOPEDÜNKÜLER NÜKLEUS STİMÜLASYONUNA 
BAĞLI GELİŞEN SİNAPTOGENEZİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Salim Yalçın İnan1, Richard H. Dyck2, Zelma Ht Kiss3 
1- Konya-NE Ü., Meram Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Departments of Psychology, Cell Biology and Anatomy, Hotchkiss Brain 
Instıtute, Unıversity of Calgary 
3- Department of Clinical Neurosciences, Faculty of Medicine, Hotchkiss 
Brain Insitute, Unıversıiy of Calgary 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bazal ganglionların yüksek frekansla (130-185 Hz) elekt-
riksel olarak stimüle edilmesi distoni, Parkinson gibi hareket bozukluklarının 
tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Buna karşın, stimülasyonun neden ol-
duğu hücresel mekanizmalar tam olarak aydınlatılamamıştır. Parkinson ve 
esansiyel tremorlar gibi hastalıkların tedavisi için talamik bölgelere uygula-
nan derin beyin stimülasyonu (DBS) akut (on/off) etki gösterirken, distoni-
lerin tedavisi için globus pallidus pars interna (sıçanlardaki entopedünküler 
nükleus) bölgesine uygulanan DBS daha uzun bir süre sonunda etki gös-
termekte ve buna aracılık eden hücresel mekanizmalar bilinmemektedir. Bu 
nedenle, çalışmamızda DBSin uzun dönemde hedef yapılar üzerindeki etki-
lerine aracılık eden hücresel mekanizmaları araştırmayı hedefledik. 

YÖNTEM: Çalışmada 290-350 g ağırlıklarında genç erkek Sprague Dawley 
türü sıçanlar kullanıldı. Unilateral entopedünküler nükleusa (A-P: 1.00 mm, 
M-L: 2.90 mm, D-V: -8.01 mm, Açı: 24.3o) monopolar paslanmaz çelik 
elektrotlar (dış çapı: 150 µm) ketamin-ksilazin kokteyli ile anestezi edilen 
sıçanlara stereotaksik cerrahiyle implante edildi. Akut (150 Hz, 0.2 ms bifa-
zik puls, 80 µA sabit akım, 4 saat) ve sub-kronik (150 Hz, 0.2 ms bifazik 
puls, 40-50 µA sabit akım, 24 saat/7 gün) DBS sonrasında sıçanlar yüksek 
doz pentobarbital ile derin anestezi altına alındı ve transkardiyak olarak 
perfüze edildi. Sham grubuna da aynı işlemler uygulandı, fakat stimüle 
edilmedi. Fiksasyon sonrası koronal beyin kesitlerinde (40 µm) immünoflu-
oresans metodu ile PSA-NCAM (poly-sialated neural cell adhesion molecule) 
immünohistokimyasal analizleri yapıldı. 

BULGULAR: Akut (4 saat) ve sub-kronik (24 saat/7 gün) stimülasyon so-
nucunda elektrod çevresinde ve dorsolateral bölgelerde (ipsilateral talamus 
vb.) sham grubuna göre belirgin PSA-NCAM pozitif boyanmalar görüldü. Bu 
etkiler sub-kronik DBS grubunda daha yaygındı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bulgularımız, entopedünküler nükleusa uygulanan 
yüksek frekanslı elektriksel stimülasyonun, hedef yapılarda nöronal plastisi-
teye neden olduğunu göstermektedir. Plastisite, hedef yapılardan motor 
talamusa uzanan GABAerjik sinir uçlarının aktivasyonu sonucu meydana 

gelebilir. Bu sonuçlar hedef bölgelere uygulanması düşünülen farmakolojik 
ajanların da etki mekanizmalarına katkıda bulunabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DERİN BEYİN STİMÜLASYONU, ENTOPEDÜNKÜ-
LER NÜKLEUS, SİNAPTİK PLASTİSİTE, PSA-NCAM, DİSTONİ 
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P-143 
PROPOLİS EKSTRESİNİN SIÇANLARDA SKOPOLAMİNİN BOZDUĞU 
KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 
Semil Selcen Göçmez1, Elif Aksöz2, Tuğçe Demirtaş1, Tijen Utkan1 
1- Kocaeli Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Kocaeli 
2- Balıkesir Ü. Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Balıkesir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Propolis antioksidan, antibakteriyel, antiviral ve antiinf-
lamatuvar etkilere sahip, bal arılarının bazı ağaçların salgılarını toplayarak 
yaptıkları doğal bir maddedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda propoli-
sin ayrıca Alzheimer Hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı nörop-
rotektif etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak propolisin skopolamin ile 
bozulan kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisi araştırılmamıştır. Bu çalış-
manın amacı, propolisin sıçanlarda skopolamin ile oluşturulan duygusal ve 
uzaysal bellek bozuklukları üzerindeki etkisini incelemektir. 

YÖNTEM: Bu amaçla erkek Wistar sıçanlar kontrol (serum fizyolojik, intra-
peritoneal (ip)), skopolamin (1 mg/kg skopolamin, ip) ve skopolamin + 
propolis (1 mg/kg skopolamin, ip uygulamasından 40 dakika önce 100 
mg/kg propolis, ip) grubu olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Türk propolisinden 
taze olarak hazırlanan sudaki propolis ekstresinin majör bileşenleri GC-MS 
analizi ile ölçüldü. Propolisin lokomotor aktivite üzerine etkisi test edildikten 
sonra kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkileri yükseltilmiş artı labirent ve 
pasif sakınma testleri ile araştırıldı. Propolis ekstresi pasif sakınma ve yük-
seltilmiş artı labirent testlerinin 1. gün kazanım aşamasından önce uygu-
landı. Deney sonuçları tek yönlü ANOVA post hoc Tukey ve Kruskall Wallis 
post hoc Dunn testleri ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Pasif sakınma ve yükseltilmiş artı labirent testlerinde 1. gün 
geçiş latansları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Skopolamin grubunda 
pasif sakınma testinde 2. gün kaçış latansı anlamlı olarak kısalırken, yük-
seltilmiş artı labirent testindeki 2. gün geçiş latansı kontrolüne göre uzadı 
(p<0.05). Bu durum skopolaminin her iki testte de kognitif fonksiyonların 
bozduğunu gösterdi. Skopolaminden önce propolis uygulaması ise hem pa-
sif sakınma testindeki retansiyon latansı hem de yükseltilmiş artı labirent 
testindeki 2. gün geçiş latansı skorlarını kontrol değerlerine geri çevirdi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu bulgular ile propolisin pasif sakınma ve yüksel-
tilmiş artı labirent testlerinde öğrenme ve bellek fonksiyonlarını olumlu 
yönde etkilediği ve skopolamin ile bozulmuş duygusal ve uzaysal bellek 
fonksiyonlarını da düzelttiği gösterilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: PROPOLİS, YÜKSELTİLMİŞ ARTI LABİRENT, PASİF 
SAKINMA, ÖĞRENME-BELLEK, KOGNİTİF 
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P-144 
ANDROCTONUS CRASSİCAUDA VE MESOBUTHUS GİBBOSUS TOK-
SİNLERİNİN ANALJEZİK ETKİ AÇISINDAN BİYOİNFORMATİK OLA-
RAK KARŞILAŞTIRILMASI 
Ayça Çakmak1, Süleyman Aydın2 
1- Erciyes Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji Ab.D. Kayseri 
2- Anadolu Ü. Eczacılık Fak., Farmakoloji Ab.D. Eskişehir 
GİRİŞ VE AMAÇ: Akrepler 400 milyon yılı aşkın süredir yeryüzünde yaşa-
maya devam eden ve venomlarında çok kuvvetli toksinlere sahip omurgasız 
canlılardır. Yeryüzünde 1500 farklı türe sahip akrepler arasında Buthidae 
grubu en fazla toksik etkili olan gruptur. Androctonus crassicauda ve Meso-
buthus gibbosus türleri Buthidae familyasında yer alan aynı zamanda Tür-
kiyede bulunan zehirli türler arasındadır. Daha önce yapılan çalışmalarımız-
da Androctonus crassicauda türüne ait venomda analjezik etkili toksinlerin 
varlığı bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı, etki gücü Mesobuthus gibbosus 
türünden daha yüksek olan Androctonus crassicauda venomundaki toksin-
ler ile Mesobuthus gibbbosus venomunda bulunan toksinlerin protein dizileri 
arasındaki farklılıkların gösterilmesidir. 
YÖNTEM: Protein dizileri Uniprot protein bankasından (uniprot.org) elde 
edilmiş, GNU/Linux işletim sistemi altında işlenmiş ve R/Bioconductor prog-
ramlama dili paketleriyle dizi analizi yapılmıştır. 
BULGULAR: Protein dizi analizi sonucunda Androctonus crassicauda ve 
Mesobuthus gibbosus venomlarının içeriğinde bulunan protein yapısındaki 
toksinler arasında önemli farklılıklar bulunduğu gözlenmiştir. Daha önceki 
çalışmalarda analjezik etkisi bildirilmiş olan Buthus martensii Karsch toksini 
ile Androctonus crassicauda toksinleri arasında tirozin amino asidi yerleşimi 
açısından benzerlik bulunduğu, Mesobuthus gibbosus toksinlerinde bu ben-
zerliğin var olmadığı gözlenmiştir. Toksinler arasında peptit uzunluğu açı-
sından farklılıkların varlığı gözlenmiştir. Bir adet toksin haricinde Meso-
buthus gibbosus toksinleri Androctonus toksinlerine göre 10-15 amino asid 
daha kısa olduğu bulunmuştur 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Androctonus toksinlerinin sodyum kanalları üze-
rinde blokaj yaptığı, Mesobuthus gibbosus toksinlerinin ise daha çok potas-
yum kanalları üzerinde etkili olduğu daha önce yapılan çalışmalarda bildiri-
len etkiler arasındadır. Bugüne kadar yapısı aydınlatılan Mesobuthus gib-
bosus toksinlerinin birçoğunda ilk amino asidlerin MKI (Metiyonin, Lizin, 
İzolösin) sırasında, Androctonus crassicauda toksinlerinin ise VRD (Valin, 
Arjinin, Aspartik asid) sıralamasında olduğu dikkati çekmiştir. Ülkemizde 
bulunan ve halk arasında önemli envenomasyon nedeni olan Androctonus 
crassicauda ve Mesobuthus gibbosus türü akreplerin farklı etkilerinin göz-

lenmesinde, bu iki türün toksinleri arasındaki bu yapısal farklılıklardan ileri 
geldiği sonucuna varılmıştır. Ülkemizde özellikle yaz aylarında önemli sağlık 
sorunu nedeni olan Androctonus ve Mesobuthus türü akreplere ait bu tok-
sinlerin, iyon kanalları üzerinde farmakolojik açıdan etkili yeni bileşik aday-
ları olarak değerlendirilmesi gerektiği, farmakolojik açıdan neredeyse hiç 
çalışılmamış bakir bir alan olduğu özellikle vurgulanması gerekmektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: AKREP, VENOM, TOKSİN, ANALJEZİ, BİYOİNFOR-
MATİK 
NOT: Yazarların konuyla ilgili finansal bağlantısı yoktur. 
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P-145 
DEKSMEDETOMİDİN VE DEKSKETOPROFEN’İN SIÇANLARDA SİYA-
TİK SİNİR ÜZERİNE ETKİLERİ 
Şengal Bağcı Taylan1, Hülagü Barışkaner1 
1- Selçuk Ü. Tıp F. Farmakoloji Ad 

GİRİŞ VE AMAÇ: Deksmedetomidin, sedatif, anksiyolitik ve analjezik 
amaçlı kullanılan selektif α2 adrenoreseptör agonistidir. Deksketoprofen ise 
analjezik özelliği ile klinikte kullanılan, non selektif nonsteroid antiinflama-
tuar (NSAİ) bir ilaçtır. Bu çalışmada, Deksmedetomidin ve Deksketoprofe-
nin periferik sinir iletimi üzerine etkilerini incelemek ve karşılaştırmak 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmamızda, Krebs solüsyonu bulunan banyo içerisine yerleşti-
rilen izole sıçan siyatik siniri, standart kare dalga uyarı protokolü ile uyarıl-
mıştır. Uyarı sonucunda sinirde oluşan bileşik aksiyon potansiyelleri (BAP) 
elektrofizyolojik yöntemlerle kaydedilmiştir. Deksmedetomidin (n=8) ve 
Deksketoprofen (n=8) ayrı ayrı kümülatif konsantrasyonlarda (10-9 ile 10-5 

M) sinirin bulunduğu banyo içerisine uygulanmış ve 5. ve 10. dakikalarda 
BAP kayıtları alınmıştır. BAP kayıtlarından; eğri altında kalan alan, maksi-
mum depolarizasyon, maksimum türev, iletim hızları ve latans periyotları 
parametreleri hesaplanmıştır. 

BULGULAR: İn vitro yaptığımız bu çalışmada Deksmedetomidin ve 
Deksketoprofen ilaçlarının, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde tüm BAP 
parametrelerini doz bağımlı ve geri dönüşümlü olarak baskıladığı görülmüş-
tür (p<0.05). Sinir iletimini inhibe etmesi yönünden Deksmedetomidin ve 
Deksketoprofen arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak; Deksmedetomidin ve Deksketopro-
fen arasında sinir iletimini baskılaması yönünden anlamlı bir fark bulunma-
masına rağmen Deksmedetomidin için yüksek dozlarda, hızlı ileten liflerin 
iletimini baskıladığı fakat Deksketoprofen’nin zamana bağlı etkisinin yavaş 
lifler, doza bağlı etkisinin ise orta ve hızlı ileten lifler üzerine olduğu görül-
müştür. 

ANAHTAR KELİMELER: DEKSMEDETOMİDİN, DEKSKETOPROFEN, SIÇAN 
SİYATİK SİNİRİ, BİLEŞİK AKSİYON POTANSİYELİ, IN VITRO 
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P-146 
GENETİK ABSANS EPİLEPSİ MODELİNDE YAŞA BAĞLI ÖĞRENME-
BELLEK BOZUKLUKLARINDA TNF-ALFA İNHİBİTÖRÜ ETANERSEPTİN 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Tijen Utkan1, Tuğçe Demirtaş Şahin1, Sertan Arkan2, Ayşe Karson2, Nurbay 
Ateş2 
1- Kocaeli Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Kocaeli Ü. Tıp F. Fizyoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Absans epilepsinin öğrenme ve bellek bozuklukları ile 
ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu bozuklukların özellikle yaşa bağlı olarak or-
taya çıkabileceği gösterilmiştir. Diğer yandan son zamanlarda absans epi-
lepside inflamasyonun rolü olabileceği öne sürülmüş, genetik absans epi-
lepsi modellerinde yapılan çalışmalarda inflamasyonu artıran uygulamaların 
absans nöbetleri tetiklediği gösterilmiştir. Bu çalışmada genetik absans epi-
lepsili WAG/Rij sıçanlarda TNF-ALFA inhibitörü etanerseptin yaşa bağlı gö-
rülen öğrenme ve bellek bozuklukları üzerindeki etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmada kullanılan erkek sıçanlar Wistar-5 aylık, WAG/Rij-5 
aylık, Wistar-12 aylık, WAG/Rij-12 aylık ve WAG/Rij-12 aylık+etanersept 
olmak üzere 5 gruba ayrılmışlardır (n=14/grup). İlaç alan gruba 12 hafta 
boyunca, subkutan olarak etanersept (0,8 mg/kg/hafta) uygulanmıştır. Sü-
renin sonunda sıçanlara pasif sakınma, Morris su labirenti ve lokomotor ak-
tivite testi uygulanmıştır. Deney sonuçları tek yönlü ve iki yönlü ANOVA 
post hoc Bonferroni testi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Gruplar arasında total lokomotor aktivite açısından anlamlı 
fark bulunmadı. Pasif sakınma testinde karanlık alana geçiş süresi birinci 
gün gruplar arasında anlamlı bir fark göstermezken 2. gün geçiş süresi 
WAG/Rij-12 aylık grupta hem WAG/Rij 5 aylık gruba hem de Wistar-12 ay-
lık gruba göre anlamlı olarak azaldı, WAG/Rij-12 aylık+etanersept grubun-
da ise bu süre WAG/Rij 5 aylık ve Wistar 12 aylık gruptan farklı değildi. 
Morris su labirenti testinde WAG/Rij-12 aylık grupta sıçanların kaçış süresi 
2. günden itibaren Wistar-12 aylık gruba göre ve 3. günden itibaren 
WAG/Rij 5 aylık gruba göre anlamlı olarak artarken, son gün kaçış platfor-
munun bulunduğu kadranda harcadığı zaman anlamlı alarak azaldı. 
WAG/Rij-12 aylık+etanersept grubunda ise sıçanların 2. günden itibaren 
kaçış süresi azalırken, son gün kaçış platformunun bulunduğu kadranda 
harcadığı zaman WAG/Rij-12 aylık gruba göre anlamlı alarak arttı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, genetik absans epilepsili 
WAG/Rij sıçanlarda yaşa bağlı gelişen öğrenme bellek bozukluğunu ortaya 
koymaktadır. Etanersept tedavisi bu bozuklukların gelişmesini engellemiş-

tir. Bu sebeple inflamasyonun absans epilepside ortaya çıkan öğrenme bel-
lek bozukluklarında etkin rol oynayabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ABSANS EPİLEPSİ, İNFLAMASYON, ETANERSEPT, 
ÖĞRENME, BELLEK 



357 

 

P-147 
SIÇANLARDA SUBKUTAN UYGULANAN PARASETAMOLUN KOLOREK-
TAL DİSTANSİYONLA İNDÜKLENEN VİSERAL AĞRI MODELİNDE 
ANALJEZİK ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ VE OPİODERJİK SİSTEMLE 
İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Veysel Baskın1, Fatih İlkaya1, S. Sırrı Bilge1, Arzu Ağrı1, Hasan Güzel1, M. 
Nusret Çiçekli1, Bahar Akyüz1, Hakan Balcı1, Caner Günaydın1 
1- Ondokuz Mayıs Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji 

GİRİŞ VE AMAÇ: Parasetamol yüz yılı aşkın süredir analjezik ve antipiretik 
olarak kullanılan güvenilir bir ilaçtır ancak parasetamolün etki mekanizması 
halen tam olarak anlaşılamamıştır. Siklooksijenaz (COX) enzim inhibisyo-
nununyanısıra analjezik etki mekanizmasında serotonerjik ve opioiderjik 
sistem gibi diğer mekanizmaların da katkısı artık iyi bilinmektedir. Parase-
tamolun önceki çalışmalardaki analjezik etkinliği hot plate ve tailflick gibi 
somatik ağrı modellerinde ortaya konmuştur ve viseral ağrıdaki etki meka-
nizmasına dair veriler kısıtlıdır. Biz bu çalışmada kolorektaldistansiyonla in-
düklenen viseral ağrı modelinde parasetamolun analjezik etkisini ve para-
setamolunopioderjik sistemle ilişkisini araştırdık. 

YÖNTEM: Toplamda 36 erkek, 250-350 gr ağırlığında SpragueDawleysı-
çanlar kullanıldı. Deney günü ilaçlar taze olarak 10 mg/ml olacak şekilde 
distile su+%30propyleneglycol (vehicle; taşıyıcı)içerisinde çözüldü ve sub-
kutan (s.c) verildi. Kolorektal distansiyonla indüklenen viseral ağrı modeli 
kullanılarak ağrı eşiği analiz edildi. Denekler parasetamol 400,600,800 ve 
1000 mg/kg, nalokson 1mg/kg+parasetamol 800 mg/kg ve SF olacak şe-
kilde 6 gruba ayrıldı (n=6). Ratların external oblik kaslarına elektrot yerleş-
tirildi. Bir haftalık iyileşme periyodundan sonra deney günü ratların rektum 
ve çıkan kolonuna yerleştirilen kolorektal distansiyon (KRD) aparatı ile me-
kanik viseral ağrı oluşturuldu. External oblik kasın kasılması sonucu oluşan 
viseromotor yanıtın (VMY), ilaçlar verilmeden önce ve verildikten sonrasın-
daki 10, 20, 30, 60, 90 ve 120. dakikalarda alınan elektromiyografi kayıtla-
rı değerlendirildi. 

BULGULAR: Parasetamol 400 mg/kg sc.uygulandığında istatistiksel olarak 
anlamlı analjezik etki göstermemesine rağmen 600,800,1000 mg/kg 
sc.uygulandığında istatiksel olarak anlamlı analjezik etki gösterdi. Analjezik 
etki 20. dakikada başladı ve 120. dakikaya kadar devam etti(p<0,05).1 
mg/kg Nalokson parasetamolun analjezik etkisini 1000 mg/kg olan en yük-
sek dozda geri döndürmedi (p>0,05).Naloksonun bu dozu morfinin 
5mg/kg, s.c dozundaki anlamlı analjezik etkisini döndüren dozdur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız parasetamolun kolorektal distansi-
yonla indüklenen viseral ağrı modelinde göreceli yüksek dozda analjezik 

etki gösterdiğini desteklemektedir ve bu analjezik etki naloksonla geri 
dönmemektedir. Bu sonuçlar da parasetamolun viseral ağrıdaki analjezik 
etkisinde opioderjik sistemin ilişkisi olmadığını ispatlamaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: PARASETAMOL, VİSERAL AĞRI, KOLOREKTAL 
DİSTANSİYON, OPİOİD, SIÇAN 
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P-148 
SIÇANLARDA NÖROPATİK AĞRI MODELİNDE MEDİKAL VE CERRAHİ 
YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Dilek Ceyhan1, Emre A. Koçman2, Engin Yıldırım3, Şule Aydın3, Orhan Öza-
tik4, Aydan Köse2 
1- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F., Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ad Algolo-
ji Bilim Dalı 
2- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F., Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 
Ad 
3- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F., Farmakoloji Ad 
4- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F., Kadın Hastalıkları ve Doğum Ad Üreme 
Sağlığı Merkezi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Curcumin pek çok nöropatik ağrı çalışmasında etkinliği 
araştırılmış bir ajandır. Deneysel çalışmalarda genellikle curcumin (C) teda-
visine kronik kontriksiyon zedelenmesi (KKZ) oluşturulduktan hemen sonra 
başlanmaktadır. Oysa klinikte hastalar nöropatik ağrı ortaya çıktıktan sonra 
başvurmaktadırlar. Çalışmamızda curcuminle yapılan medikal tedavi ile cer-
rahi tedavinin etkinlikleri karşılaştırılmıştır. 

YÖNTEM: Sprague-Dawley sıçanlar 8 gruba ayrıldı: Sham, Kontrol(KKZ), 
KKZ+Kronik kontriksiyon zedelenmesi (KKS), KKZ+C, KKZ+Tramadol(T), 
KKZ+C+T, KKZ+KKS+C, KKZ+KKS+T. 7 gün boyunca nöropatik ağrı 
semptomlarının gözlenmesi beklendi. 7. günde KKZ+KKS, KKZ+KKS+C, 
KKZ+KKS+T gruplarında sinir ligasyonları serbestleştirildi. C(100mg/kg/po) 
ve T(10mg/kg/ip) 7. günden sonra 14 gün boyunca sıçanlara uygulandı. 
0,1,3,7,13,17,21. günlerde mekanik allodini, termal hiperaljezi ve soğuk 
allodini testleri yapıldı. Histolojik çalışmada alınan sinir ve dorsal kök ganli-
yonları (DRG) biyopsileri toluidine ile boyanarak incelendi. Sinir ve DRG’ 
lerdeki TNF-ALFA ve IL-10 düzeyleri spektrofotometrik olarak ELISA yön-
temiyle incelendi. İstatistiksel analizde İki yönlü Varyans Analizi ve ikili kar-
şılaştırma için Tukey testi kullanıldı. 

BULGULAR: Mekanik allodini testinde 13(p<0.05*), 17(p<0.05*) ve 
21.(p<0,01**) günlerde tramadol ve serbestleştirmenin birlikte uygulandığı 
grupta (KKZ+KKS+T), kontrol grubuna göre; sadece tramadol (KKZ+T) 
(p<0,001***) grubunda kontrol grubuna göre yalnızca 21. günde anlamlı 
fark görülmüştür. Termal hiperaljezi testinde 13(p<0.05*), 
17(p<0,001***), 21.(p<0,001***) günlerde kombine tedavi grubunda 
(KKZ+C+T) kontrole göre; 21. günde (p<0,05*) (KKZ+KKS+T)’ de ve 
tramadol (KKZ+T) (p<0,001***) grubunda kontrole göre anlamlı fark var-
dır. Soğuk allodini testinde tedavi gruplarında anlamlı bir fark görülmemiş-
tir. Histolojik olarak; sinirde konstriksiyonun, akson ve myelin kılıf dejene-

rasyonuna sebep olduğu, serbestleştirme sonrasında rejenerasyonda artış 
olduğu görülmüştür. DRG’lerde konstriksiyonla vakuolizasyon, membran 
kaybı gözlenirken serbestleştirme gruplarında bu değişiklikler azalmıştır. 
ELISA testinde; KKZ+KKS+T grubunda sinir dokusunda ve DRG’ lerde TNF-
alfa seviyesi önemli derecede yükselmiştir ve aynı grupta sinir dokusunda 
IL-10 seviyeleri önemli derece yükselmiştir. KKZ+T ve KKZ+KKS+T gru-
bunda DRG’ lerde IL-10 seviyeleri anlamlı olarak yükselmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Curcumin ve cerrahi tedavinin (serbestleştirme) 

tek başına uygulandığında kronik nöropatik ağrının azaltılmasında etkileri-
nin bulunmadığı saptanmıştır. Tramadolün ise cerrahi sonrası ve cerrahiden 
bağımsız uygulamasında etkinliği olduğu literatürle paralel olarak gösteril-
miştir. Ancak daha farklı doz ve uygulamalarla ve daha uzun süreli tedavi-
lerin gerçekleştirilmesiyle bulguların desteklenmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: NÖROPATİK AĞRI, CURCUMİN, TRAMADOL, CER-
RAHİ SERBESTLEŞTİRME, KRONİK KONSTRİKSİYON ZEDELENMESİ 

NOT: Eskişehir Osmangazi Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu özel 
ödenekle karşılanacak Bilimsel Araştırma Projesidir. Proje Kodu: 2013-345 
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P-149 
KAFETERYA DİYETLE BESLENEN OBEZ SIÇANLARDA TNF-ALFA İN-
HİBİTÖRÜ ETANERSEPTİN DEPRESYON-BENZERİ DAVRANIŞ ÜZE-
RİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Tuğçe Demirtaş Şahin1, Tijen Utkan1, Elif Aksöz2, Sertan Arkan3 
1- Kocaeli Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Balıkesir Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
3- Kocaeli Ü. Tıp F. Fizyoloji AbD 
GİRİŞ VE AMAÇ: Obezitenin depresyonla ilişkili olduğu bilinmektedir. Yeni 
çalışmalar obezitenin yalnızca metabolik değil aynı zamanda inflamatuar bir 
hastalık olduğunu ortaya koymuştur. Proinflamatuar sitokinlerin depresif 
semptomlara yol açtığı ve anti-TNF-ALFA tedavisinin hastalardaki bu semp-
tomları iyileştirdiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kafeterya diyetle 
beslenen obez sıçanlarda TNF-ALFA inhibitörü etanerseptin depresyon-
benzeri davranış üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. 
YÖNTEM: Sütten yeni kesilen Wistar Albino erkek sıçanlar (50-70 g, do-
ğumdan 30 gün sonra), 3 gruba ayrılmıştır (n=10/grup). Birinci grup (kont-
rol) standart diyetle, ikinci grup (obez) kafeterya diyetle beslenmiştir. Yük-
sek yağ içerikli kafeterya diyet, diyetle indüklenen obezite modeli oluştur-
mak için kullanılmıştır. Bu diyet sırasıyla belirtilen oranlarda (2:1:1:1:1:1) 
etli börek, jambon, cips, bisküvi, çikolata ve standart sıçan yemi içermek-
tedir. Üçüncü grup (obez+etanersept) kafeterya diyetle birlikte 12 hafta 
kronik etanersept tedavisi (0,8 mg/kg/hafta, subkutan) almıştır. Hayvanla-
rın vücut ağırlığı haftalık olarak ölçülmüştür. Etanerseptin depresyon-
benzeri davranış üzerindeki etkilerini araştırmak için zorlu yüzdürme testi, 
sükroz tüketim ve tercih testi uygulanmıştır. Total lokomotor aktivite öl-
çülmüştür. Deney sonuçları tek yönlü ANOVA post hoc Tukey testi ile de-
ğerlendirilmiştir. 
BULGULAR: 12 hafta sonunda obez grubun vücut ağırlığı kontrolden an-
lamlı olarak fazlayken, etanerseptle tedavi edilen grubun vücut ağırlığı obez 
gruba göre anlamlı olarak azdı. Gruplar arasında total lokomotor aktivite 
açısından anlamlı fark bulunmadı. Zorlu yüzdürme testinde, ikinci gün ha-
reketsiz kalma süresi obez grupta kontrolden anlamlı olarak fazlaydı. 
Obez+etanersept grubunda ise bu süre kontrollerine geri döndü. Obez 
grupta sükroz tüketimi, kontrole göre anlamlı ölçüde azaldı. Diğer yandan 
obez+etanersept grubuyla kontrol grubu arasında sükroz tüketimi yönün-
den anlamlı fark saptanmadı. Sükroz tercih testinde obez grup kontrole gö-
re daha az sükroz tercih ederken, obez+etanersept grubunda hayvanların 
davranışı kontrolden farklı değildi. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları kronik etanersept tedavi-

sinin yüksek yağ içerikli diyetle beslenen obez sıçanlarda depresyon-
benzeri etkileri önlediği, böylece TNF-ALFA’nın obezite ile ilişkili depresyon-
da önemli rol oynayabileceğini ortaya koymuştur. Diğer yandan antiinfla-
matuar tedavinin obezite tedavisinde yeni bir yaklaşım olabileceğine ışık 
tutmuştur. 
ANAHTAR KELİMELER: ETANERSEPT, TNF-ALFA, KAFETERYA DİYET, 
OBEZİTE, DEPRESYON 
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P-150 
ETANERSEPTİN (TNF-ALFA İNHİBİTÖRÜ) KAFETERYA DİYETLE 
BESLENEN OBEZ SIÇANLARDA BOZULMUŞ KOGNİTİF FONKSİYON-
LAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Tuğçe Demirtaş Şahin1, Tijen Utkan1, Elif Aksöz2, Ayşe Karson3 
1- Kocaeli Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
2- Balıkesir Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 
3- Kocaeli Ü. Tıp F. Fizyoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Obezitenin santral sinir sistemi inflamasyonu ile ilişkili 
olduğu son zamanlarda ortaya konmuştur. Bazı çalışmalar yüksek yağ içe-
rikli diyetin hipotalamusta proinflamatuar sitokinleri artırdığını göstermiştir. 
Diğer yandan obezitenin kognitif disfonksiyon ile ilişkili olduğu bilinmekte-
dir. Bu çalışma, etanerseptin kafeterya diyetle beslenen obez sıçanlarda 
emosyonel ve uzaysal bellek üzerindeki etkisi değerlendirilerek obezite ile 
ilişkili kognitif disfonksiyon gelişimini araştırmayı amaçlamıştır. 

YÖNTEM: Sütten yeni kesilen Wistar Albino erkek sıçanlar (50-70 g, do-
ğumdan 30 gün sonra), 3 gruba ayrılmıştır (n=10/grup). Birinci grup (kont-
rol) standart diyetle, ikinci grup (obez) kafeterya diyetle beslenmiştir. Yük-
sek yağ içerikli kafeterya diyet, diyetle indüklenen obezite modeli oluştur-
mak için kullanılmıştır. Bu diyet sırasıyla belirtilen oranlarda (2:1:1:1:1:1) 
etli börek, jambon, cips, bisküvi, çikolata ve standart sıçan yemi içermek-
tedir. Üçüncü grup (obez+etanersept) kafeterya diyetle birlikte 12 hafta 
kronik etanersept tedavisi (0,8 mg/kg/hafta, subkutan) almıştır. Hayvanla-
rın vücut ağırlığı haftalık olarak ölçülmüştür. 12 hafta sonunda bellek fonk-
siyonları pasif sakınma testi ve Morris su labirenti testi ile değerlendirilmiş-
tir. Total lokomotor aktiviteleri ölçülmüştür. Sonuçlar tek yönlü ve çift yönlü 
ANOVA post hoc Tukey testi ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: 12 hafta sonunda vücut ağırlığı, obez grupta kontrolden an-
lamlı olarak fazlayken, etanerseptle tedavi edilen grupta obez gruba göre 
anlamlı olarak azdı. Gruplar arasında total lokomotor aktivite açısından an-
lamlı fark bulunmadı. Pasif sakınma testinde karanlık alana geçiş suresi ilk 
gün gruplar arasında anlamlı fark göstermezken, 2. gün obez grupta kont-
role göre anlamlı olarak azaldı. Obez+etanersept grubunda kontrole geri 
döndü. Morris su labirenti testinde sıçanların kaçış süresi 2. günden itibaren 
tüm gruplarda anlamlı olarak azaldı. Son gün kaçış platformunun bulundu-
ğu kadranda harcanan zaman obez grupta anlamlı ölçüde azalırken, eta-
nersept tedavisi azalan süreyi kontrole geri döndürdü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları obezitenin kognitif fonksi-
yon bozukluklarına yol açtığını doğrulamaktadır. Kronik etanersept tedavisi, 
emosyonel ve uzaysal belleğin obezite ile bozulmasını önlemiştir. Bu çıka-

rımlar, inflamasyonun obezitedeki bellek bozukluklarında önemli rol oyna-
yabileceğini düşündürmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ETANERSEPT, TNF-ALFA, KAFETERYA DİYET, 
KOGNİTİF FONKSİYON, BELLEK 
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P-151 
GALLİK ASİT İLE İNDÜKLENEN ANTİDEPRESAN-BENZERİ ETKİN-
LİKTE ROL OYNAYAN SEROTONERJİK RESEPTÖR ALT-TİPLERİNİN 
AYDINLATILMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 
Nazlı Turan1, Özgür Devrim Can1, Ümide Demir Özkay1, Yusuf Öztürk1 
1- Anadolu Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD, Eskişehir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çeşitli bitkilerin yapısında yer alan gallik asit’in (GA, 
3,4,5-trihidroksibenzoik asit) santral sinir sistemi üzerinde; başta nöropro-
tektif ve antinosiseptif aktiviteler olmak üzere farklı etkilere sahip olduğu 
bilinmektedir. Doğal bir polifenol olan bu bileşiğin antidepresan-benzeri et-
kisini konu alan çalışmaların sayısı son yıllarda dikkat çekici bir artış gös-
termiştir. Bununla birlikte, bu etkinin altında yatan farmakolojik mekaniz-
malara ilişkin bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmada, GA’nın 
antidepresan-benzeri etkisine depresyonun etyopatogenezinde önemli bir 
rolü olduğu bilinen serotonerjik reseptörlerin olası katılımının araştırılması 
planlanmıştır. 

YÖNTEM: 

Deneyler için 30-35 g ağırlığında yetişkin Balb/c fareler kullanılmıştır. Anti-
depresan-benzeri etki kuyruktan asma yöntemi ile değerlendirilmiştir. 
GA’nın antidepresan etkisine serotonerjik reseptörlerin olası katılımını araş-
tırmak üzere NAN-190 (selektif 5-HT1A reseptör antagonisti), ketanserin (5-
HT2A/2C reseptör antagonisti) ve ondansetron (5-HT3 reseptör antagonisti) 
ile antagonizma çalışmaları yapılmıştır. Farelerin spontan lokomotor aktivite 
sayıları ise aktivite kafesi testleri ile ölçülmüştür. Bu çalışmanın deneysel 
protokolü Anadolu Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onay-
lanmıştır. 

BULGULAR: Bu çalışmada elde edilen veriler; GA’nın 60 mg/kg dozda, fa-
relerin motor aktivitelerini değiştirmeksizin antidepresan-benzeri etki gös-
terdiklerine ilişkin önceki çalışmaları destekler niteliktedir. Söz konusu anti-
depresan-benzeri etki, ketanserin ve ondansetron ön-uygulamaları ile orta-
dan kalkmıştır. Diğer yandan, NAN-190 ön-uygulaması farelerin immobilite 
sürelerinde GA ile indüklenen azalmayı değiştirmemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Elde edilen bulgular, GA’nın antidepresan-benzeri 
etkisine serotoninin 5-HT2A/2C ve 5-HT3 reseptörlerinin aracılık ettiğine; an-
cak söz konusu farmakolojik etkinin 5-HT1Areseptörlerinden bağımsız oldu-
ğuna işaret etmiştir. GA’nın antidepresan-benzeri etkisinin altında yatan 
mekanizmaların incelenmesine ilişkin önceki araştırmalarımızın devamı olan 
bu çalışma, söz konusu fenolik maddenin etkilediği serotonerjik reseptör 
alt-tiplerinin aydınlatılmış olması açısından önem taşımaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: GALLİK ASİT, ANTİDEPRESAN, SEROTONERJİK 

RESEPTÖRLER, MEKANİZMA, KUYRUKTAN ASMA TESTİ 

NOT: Bu çalışma ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. 
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P-152 
İMMOBİLİZASYON STRESİ UYGULANAN RATLARDA TOTAL ANTİOK-
SİDAN – TOTAL OKSİDAN KAPASİTE, HİSTOPATOLOJİK BULGULAR 
VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE AMİSÜLPİRİD 
VE FLUOKSETİN KULLANIMININ ETKİLERİ 
Gökhan Oto1, Serkan Yıldırım2, Bahat Comba3, Arzu Comba4, Hasan Uyar1 
1- Yüzüncü Yıl Ü. Tıp F. Farmakoloji Ad, Van, Türkiye 
2- Yüzüncü Yıl Ü., Veteriner F., Patoloji Ad, Van, Türkiye 
3- Yüzüncü Yıl Ü., Veteriner F., Fizyoloji Ad, Van, Türkiye 
4- Yüzüncü Yıl Ü., Tıp F., Üroloji Servisi, Van, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada deneysel stres modeli oluşturulan ratlarda 
total oksidan - antioksidan kapasite, histopatolojik bulgular ve bazı biyo-
kimyasal parametreler üzerine Fluoksetin ve Amisülpirid kullanımının etkile-
rinin incelenmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: Çalışmada her grupta 8 adet Wistar albino erkek rat bulunan 
toplam 5 grup oluşturuldu. 1. grup kontrol grubu olarak ayrıldı. 2. gruptaki 
ratlar oral yolla serum fizyolojik uygulanmasından 30 dakika sonra immobi-
lizasyon stresine, 3. gruptaki ratlar Amisülpirid (10 mg/kg/gün/po) uygu-
lanmasından 30 dakika sonra immobilizasyon stresine, 4. gruptaki ratlar 
Fluoksetin (10 mg/kg/gün/po) uygulanmasından 30 dakika sonra immobili-
zasyon stresine ve 5. gruptaki ratlar ise Amisülpirid (10 mg/kg/gün/po) + 
Fluoksetin (10 mg/kg/gün/po) uygulanmasından 30 dakika sonra immobili-
zasyon stresine 20 gün boyunca maruz bırakıldılar. 20. gün sonunda tüm 
gruplardan alınan karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında TAS – TOS 
aktivitesi, OSI değerleri ile histopatolojik analizler; ayrıca serum numunele-
rinde biyokimyasal parametrelerden ALT, AST, total kolesterol, HDL, LDL, 
total bilurubin, trigliserid, total protein, ürik asit ve glikoz düzeyleri ölçüle-
rek sonuçlar değerlendirildi. 

BULGULAR: Histopatolojik bulgulara göre sadece stres ve fluoksetin + 
stres uygulanan grupların karaciğer, böbrek ve testis dokularında hücresel 
dejenerasyon gözlenirken beyin dokusunun normal histolojik yapıda oldu-
ğu; amisülpirid uygulanan gruplarda ise bulguların normal histolojik yapıya 
daha yakın olduğu gözlendi. TAS seviyesi stres + fluoksetin grubunun böb-
rek dokusunda; amisülpirid uygulanan grupların ise beyin dokusunda artış 
gösterdi. Testis dokusunda sadece stres grubunda önemli azalma gösterir-
ken diğer gruplarda sonuçlar benzerdi. TOS seviyesi böbrekte kontrole göre 
tüm gruplarda, karaciğerde amisülpirid ve fluoksetin uygulanan grupta, be-
yinde fluoksetin uygulanan gruplarda ve testiste amisülpirid ve fluoksetin 
uygulanan gruplarda arttı. OSI değeri karaciğer ve böbrekte stres + ami-
sülpirid + fluoksetin grubunda; testiste ise stres + fluoksetin grubunda an-

lamlı yükseldi. Biyokimyasal parametrelerden ALT düzeyi kontrol grubuna 
göre stres grubunda; AST düzeyi ise kontrol grubuna göre sadece stres ve 
stres + fluoksetin gruplarında artış gösterirken amisülpirid uygulanan grup-
larda stres grubuna göre azaldı. Glikoz düzeyi ise sadece stres uygulanan 
grupta artarken; amisülpirid ve fluoksetin uygulanan gruplarda azaldı. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlara göre, immobilizasyon 

stresi ile dokularda oluşabilecek dejeneratif değişikliklere karşı amisülpirid, 
fluoksetinden daha fazla sitoprotektif etkiler göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: STRES, AMİSÜLPİRİD, FLUOKSETİN, TAS, TOS 

NOT: Bu çalışmanın herhangi bir kurum tarafından finansal desteği bulun-
mamaktadır. 
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P-153 
5-HT7 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN ANTİPRURİTİK OLARAK 
KULLANIMI 
Ahmet Doğrul1, Melik Seyrek1, Özgür Yeşilyurt1, M. Salih Deveci1 
1- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, T.Farmakoloji Ad., Patoloji Ad. 
GİRİŞ VE AMAÇ: Serotonin kaşıntı fizyopatolojisinde önemli maddelerden 
biridir. Son dönemdeki çalışmalar kaşıntı mediyatörlerinin sadece deride 
değil spinal korttada yerleştiğini göstermektedir. Daha önceki araştırmalar 
5-HT1, 5-HT2 ve 5-HT3 reseptörlerinin kaşıntı oluşumunda rolü olduğu yö-
nündedir. Laboratuvarımız en son serotonin reseptörü olan 5-HT7 reseptö-
rünün ağrı ile ilişkisi üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapmaktadır. Ağrı ile 
kaşıntı arasında nöroanatomik ve farmakolojik olarak önemli bir etkileşim 
bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda 5-HT7 reseptörlerinin deri ve spi-
nal kord düzeyinde kaşıntı üzerine etkilerini inceledik. 
YÖNTEM: Çalışma, GATA T. Farmakoloji AD Bşk.lığı "İlaç ARGE " laboratu-
varında 25-30 gr ağırlığında erkek Balb-C farelerde gerçekleştirilmiştir. Se-
rotonin, selektif 5-HT7 reseptör agonisti LP 44, LP211 ve AS 19 ve selektif 
5-HT7 reseptör antagonisti SB 269970 kullanılmıştır. Pruritojen serotonin, 
LP 44, LP 211 ve AS 19 interskapüler alana intradermal yoldan hamilton 
enjektör ile 50 mikrolitre olarak verilerek farelerde arka ayaklarının enjek-
siyon bölgesine götürerek yaptığı kaşıntı yanıtı 30 dksüre ile incelenmiştir. 
SB 269970 sistemik olarak intraperitoneal (30 dk önce ) ya da intratekal 
(10 dk önce) olarak pruritojen maddelerden önce uygulanmış ve antipruri-
tojenik etki incelenmiştir. Spinal uygulama daha önceden tarif edildiği gibi 
(Hylden ve Wilcox, 1980) farelerin krista iliaka bölgesinden sıkıca tutularak 
L5-L6 vertebra arasına 30 G igne uçlu hamilton enjektörü ile girilerek ve 
intraspinal girişimin başarısı kuyruk çekme yanıtının görülmesi sonrası 10 
μl ilaç verilmesi ile gerçekleştirilecekti. Gruplar 8 denekten oluşmakta ve 
sonuçlar ortalama ± olarak verilmektedir. 
BULGULAR: Serotonin (25 μg) intradermal olarak daha öceki çalışmalar ile 
uyumlu olarak 30 dk içinde 36.75 ± 5.1 kaşıntı oluşturdu. Sistemik (10 
mg/kg) ya da spinal (10 μg) SB 269970 ön tedavisi serotoninin oluşturduğu 
kaşıntıyı anlamlı olarak inhibe etti. İntradermal LP 44, LP 211 ve AS 19 (50, 
100 ve 200 μg) doza bağımlı kaşıntı yanıtı oluşturdu. LP 44, LP211 ve AS 
19 en yüksek dozlarında (100 μg) 30 dk içinde sırasıyla 60.7 ± 4.8, 49.26 
± 6.39 ve 29.15 ± 4.51 adet kaşıntı oluşturdu. Sistemik (10 mg/kg) ya da 
spinal (10 μg) SB 269970 ön tedavisi, intradermal LP 44, LP211 ve AS 19 
(100 μg) un oluşturduğu kaşıntıyı tamamen bloke etti. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuçlarımız 5-HT7 reseptörlerinin deride ve spi-
nal kortta kaşıntı oluşmasında önemli rolünü göstermektedir. 5-HT7 resep-

tör antagonistleri kaşıntı tedavisinde gerek periferik gerekse santral düzey-
de etkili yeni bir grup farmakolojik ajan olarak rol oynayabilir. 2012 yılında 
henüz bu konuda yayınlanmış herhangi bir çalışma olmadığından bulgula-
rımızın bir kısmı ile yapılan patent başvurusu, Avusturya Patent Enstitüsün-
den gelen olumlu rapor üzerine TPE tarafından 20 yıl süre ile incelemeli pa-
tent olarak " 5-HT7 reseptör antagonistlerinin antipruritik olarak kullanımı" 
başlığı ile onaylanmıştır (TPE-2012/03868). Ancak sonuçların insanda da 
geçerli olduğu gösterilmelidir. 
NOT: Çalışma TUBİTAK tarafından desteklenmiştir (1001-14S425). 
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P-154 
SIÇANLARDA EMPATİ KURMA DAVRANIŞINI ARAŞTIRMAYA YÖNE-
LİK DENEYSEL BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ SIRASINDA GÖZLENEN 
KARBETOSİNİN OLASI ANKSİYOLİTİK ETKİSİ 
Ş. Remzi Erdem1, Deniz Tanaçan2, Ş. İdil Köstem2, Gökcenur Şimşek2, 
Ozan Özcan2, Cem Aykanat2, Onur Mert Bender2, Ezgi Babacan2 
1- Başkent Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Başkent Ü. Tıp F. Dönem II Öğrencisi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmada, “bir olayın kişide oluşturduğu duygunun, 
bir başkası tarafından benzer biçimde algılanabilmesi” şeklinde tanımlanabi-
lecek “empati” kurma davranışında, bir nörohipofiz hormonu olan oksitosi-
nin olası rolünün ve bu sürece özgül reseptörlerinin aracılık edip etmediği-
nin, hareket kısıtlayıcı düzenek kullanılarak oluşturulan deneysel bir sıçan 
modelinde araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Sprague-Dawley cinsi, 24 adet, 10 aylık erkek sıçan 
(365,9±6,19 g) rastgele olarak 4 eşit gruba ayrıldı. Gruplar, 1. Kontrol (K; 
SF, 1 ml), 2.Oksitosin (O; carbetosin 0,3 mg/kg), 3. Oksitosin+Atosiban 
(OA; carbetosin 0,3 mg/kg + atosiban 1 mg/kg), 4. Atosiban (A; atosiban 
1 mg/kg) biçiminde oluşturuldu. Tüm ilaçlar periton içi (intraperitoneal, 
i.p.) yoldan uygulandı. İlaç uygulamalarından 45 dakika sonra sıçanlar iki-
şerli olarak, bir kafes içinde iki adet hareket kısıtlayıcı pleksiglas kutunun 
bulunduğu deney düzeneğine alındı. Bir kutu boş bırakılırken, diğer hareket 
kısıtlayıcı kutuya bir sıçan (Pasif; P) yerleştirildi, kafeste serbest hareket 
edebilen sıçanın (Etkin; E) türdeşini kurtarma girişiminde bulunup bulun-
madığı 35 dakika boyunca gözlendi. Bu süreçte E’nin sosyal etkileşime yö-
nelik olan (kutuya ilgi, koklama, dokunma, tımarlama, kovalama, vb) ve 
olmayan (tımarlanma, lokomotor aktivite, boş kutuya ilgi, vb) davranışları 
kaydedildi. Deneyler 7 ardışık gün boyunca tekrarlandı ve her gün aynı za-
man diliminde gerçekleştirildi. Her sıçan aynı gün içinde hem P hem de E 
görevini üstlendi. Deneyler başlamadan önce, tüm sıçanların 1 hafta bo-
yunca ortama uyum (aklimizasyon) geliştirmeleri ve ardından 3 ardışık gün 
boyunca yapılan denemelerle deney düzeneğine alışmaları sağlandı. Deney-
ler boyunca yem-su kısıtlaması yapılmadı. Uygulamalardan kaynaklanabile-
cek metabolik değişmeleri izleyebilmek amacıyla sıçanların günlük yem ve 
su tüketimleri kaydedildi. Parametrik varsayımları karşılayan veriler ANO-
VA, karşılamayanlar ise Kruskal Wallis Varyans Analizi ile karşılaştırılarak 
gerektiğinde ilgili post-Hoc testler uygulandı. 

BULGULAR: Vücut ağırlığı, günlük ortalama su ve yem tüketimi bağlamın-
da14 günlük izlem sürecinde grup içi ve gruplar arası istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark saptanmadı. Gözlem süresince hiçbir sıçan hareket kısıtlayı-

cıdaki türdeşini serbestleştirmeye yönelik kısıtlayıcının giyotin kapağını aç-
ma girişiminde bulunmadı. Kıstlayıcılara gösterilen ilgi (üzerine çıkma, do-
kunma, koklama, vb.) değerlendirildiğinde gruplar arasında bir fark sap-
tanmadı. Sıçanların gözlem süresince kayıt altına alınan toplam dinlenme 
süreleri ve lokomotor etkinlik değerlendirmeleri arasında bir fark belirlen-
medi. Yalnızca, O ve OA gruplarında ortalama tımarlanma sürelerinin kont-
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rol grubuna (374,1±38,48 s) göre anlamlı olarak arttığı (sırasıyla, 

528,3±41,82 ve 543,9±61,19 s) saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sıçanlarda empati kurma davranışını incelemeye 
yönelik önerilen deneysel model mevcut haliyle başarılı olmamıştır, gelişti-
rilmelidir. Karbetosinin sıçanlarda tımarlanma davranışını, özgül reseptör 
antagonisti tarafından inhibe edilmeksizin artırması olası bir anksiyolitik et-
kiye işaret edebilir ancak bu çıkarım yükseltilmiş artı labirent, açık alan gibi 
farklı yöntemler kullanılarak doğrulanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Empati, sıçan modeli, oksitosin, karbetosin, atosi-
ban 

NOT: Bu çalışma Başkent Ü. Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tara-
fından onaylanmış (Proje no: DA 15/18) ve Başkent Ü. Araştırma Fonunca 
desteklenmiştir. Yazarlar, Biol. Seda Kurşunlu Çal, Biol. Erkan Ermiş ve Dr. 
O. Ekin Efeye teşekkür ederler. 
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P-155 
SIK KULLANILAN BAZI GIDA KATKI MADDELERİNİN HÜCRE PROLİ-
FERASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 
Gülay Yıldırım1, Bedirhan Ay1, Işıl Aydemir1, Ömer F. Erdoğan1, Kamil Vural1 
1- Celal Bayar Ü. Tıp F. Farmakoloji Ab.D. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Besin dışı gıda katkıları, dikkat eksikliği, hiperaktivite 
gibi davranış bozukluklarının uyarılmasından ve şiddetinden sorumlu tutul-
muş olup bu maddelerin sıklıkla veya gereğinden fazla miktarda kullanılma-
sı kansorejenik etkilere yol açabileceği düşündüren çalışmalar mevcuttur. 
Katkı maddeleri tek başlarına kabul edilebilir günlük alım miktarında kulla-
nıldıklarında kısmen güvenli kabul edilmesine rağmen nörotoksik etkilerinin 
olup olmadığı henüz net değildir. Çalışmamızda günlük yaşamda sıkça kul-
lanılan bazı gıda katkı maddelerinin hücre proliferasyonu üzerine etkilerini 
araştırdık. 

YÖNTEM: Nörotoksik etkinin bir göstergesi de hücre proliferasyonunun in-
hibisyonudur. 3-(4, 5-dimetiltiyazol-2-il)-2, 5 difeniltetrazolyum bromid 
(MTT), hücre yaşamı ve proliferasyonu göstermek için sıkça kullanılan bir 
yöntemdir. Gıda katkı maddelerinden 7 tanesinin (Amaranth, Tartrazin, Al-
lura Red, Patent Blue, Sunset Yellow, İndigo Carmine, Qualline Yellow) 1, 3 
10 30 ve 100 uM konsantrasyonlarında hücre çoğalması üzerine etkilerine 
fare kaynaklı nöroblostoma (NB2a) dizin hücrelerinde mikroskobide morfo-
lojik etki ve MTT yöntemi ile incelendi. 

BULGULAR: Kontrol grubunda tersine faz kontrast mikroskobik incelemede 
tek hücre haline getirilmiş, yapışmış veya yuvarlak halde bölünmekte olan 
sağlıklı hücreler izlendi. Benzer şekilde etken maddeler ile de aynı durum 
bulundu ve morfolojik hasar izlenmedi. Hücre proliferasyonu açısından MTT 
analizlerinde maddelerin 1, 3, 10, 30 ve 100 uM konsantrasyonları ile kont-
rol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu katkı maddelerinin gıdalarda kullanılan dozları-
nın çok üstünde bile morfolojik hasar göstermedikleri ve hücre proliferas-
yonunu engellemediği görülmüştür. Ancak bu sonuçlar maddelerin nörotok-
sik etkilerinin olmadığını göstermek için yeterli değildir. Hücre proliferasyo-
nun inhibisyonu hücreyi öldürecek kadar kuvvetli toksisitenin göstergesidir. 
Bu maddelerin nöronal toksisitenin ılımlı ve kronik etkisinin göstergeleri ile 
de değerlendirilmesi gerekmektedir. Toplum tarafından yaygın kullanılan bu 
maddelerin olası ve uzun dönemde oluşabilecek nörotoksik etkilerinin sap-
tanması ile önemli sağlık sorunlarını önleyebilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: GIDA KATKI MADDELERİ, MTT, NÖROTOKSİSTE, 
HÜCRE KÜLTÜRÜ, NB2A 

NOT: CBÜ BAP koordinatörlüğünce desteklenmektedir. 
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P-156 
METABOLİK SENDROMDA HÜCRESEL SİNYAL İLETİ YOLAĞINDAKİ 
YAPILARIN GEN EKSPRESYONLARININ ARAŞTIRILMASI 
Suzan Tabur1, Serdar Öztuzcu2, Elif Oğuz3, Şeniz Demiryürek4, Hasan Dağ-
lı2, Belgin Alaşehirli5, Mesut Özkaya1, A. Tuncay Demiryürek5 
1- Gaziantep Ü., Tıp F., İç Hastalıkları AbD, Endokrinoloji Bilim Dalı, Gazi-
antep 
2- Gaziantep Ü., Tıp F., Tıbbi Biyoloji AbD, Gaziantep 
3- Harran Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Şanlıurfa 
4- Gaziantep Ü., Tıp F., Fizyoloji AbD, Gaziantep 
5- Gaziantep Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Metabolik sendrom, abdominal obezite, dislipidemi, hi-
pertansiyon ve hiperglisemiyi içeren bir sendromdur. Bu çalışmanın amacı, 
hücresel sinyal ileti yolağında yer alan yapılardan LIM kinaz (LIMK), kofilin, 
ezrin, radiksin, moesin, nitrik oksit sentaz (NOS)ve interselüler adezyon 
molekülleri (ICAM) gen ekspresyonlarının metabolik sendromda nasıl etki-
lendiğinin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Bu çalışmada 42 sağlıklı kontrol ve 54 metabolik sendromlu has-
tadan 8 saatten fazla veya bir gece aç kalması sonrasında periferik kan 
alındı. Metabolik sendrom tanısı NCEP-ATP III (National Cholesterol Educa-
tion Program Adult Treatment Panel III) kriterlerine göre kondu. Çalışmaya 
katılan metabolik sendromlu hastaların hepsinde obezite vardı. Kandan izo-
le edilen mRNA’larda BioMark 96.96 dinamik array sistemi (Fluidigm, ABD) 
kullanılarak real-time PCR yöntemiyle gen ekspresyonu analizleri yapıldı. 
Sonuçlar 2-ΔCt yöntemine göre analiz edildi ve Mann-Whitney U testiyle kar-
şılaştırıldı. 

BULGULAR: LIMK2 (P=0.0095), kofilin1 (P=0.0008) gen ekspresyonların-
da artma saptanırken, ezrin (P=0.0285), NOS3 (P=0.0307) ve ICAM1 
(P=0.0006) gen ekspresyonlarında belirgin azalma saptandı. LIMK1, kofi-
lin2, radiksin, moesin, NOS1, NOS2, ICAM2 ve ICAM3 gen ekspresyonların-
da ise anlamlı bir değişiklik saptanmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Metabolik sendrom ile hücresel yapılardaki gen 
ekspresyonunun değişikliğe uğrayabileceği ilk kez bu araştırma ile göste-
rilmiştir. Hücresel sinyal ileti yolağında yer alan bu yapıların gen ekspres-
yondaki değişiklikler metabolik sendromun gelişmesine katkıda bulunabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: METABOLİK SENDROM, GEN EKSPRESYONU, SİN-
YAL İLETİ, OBEZİTE, LIM KİNAZ 
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P-157 
AGOMELATİN’İN DİYABETİK NÖROPATİ OLUŞTURULMUŞ SIÇAN-
LARDAKİ ANTİHİPERALJEZİK VE ANTİALLODİNİK ETKİLERİNE 
ARACILIK EDEN MEKANİZMALARIN ARAŞTIRILMASI 
Taliha Harika Aydın-Acarer1, Özgür Devrim Can1, Ümide Demir Özkay1 
1- Anadolu Ü. Eczacılık F. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Agomelatin, melatoninin MT1 ve MT2 reseptörleri üzeri-
ne agonist, serotoninin 5-HT2C reseptörleri üzerine ise antagonist etki gös-
teren yeni bir antidepresandır. Bu ilacın diyabetik nöropatik ağrı modeli 
oluşturuluş sıçanlar üzerindeki antihiperaljezik ve antiallodinik etkileri ça-
lışma grubumuz tarafından daha önce rapor edilmiştir. Bu çalışmada, suba-
kut agomelatin uygulamasının söz konusu antihiperaljezik ve antiallodinik 
etkilerine opioid mekanizmaların olası katılımının araştırılması planlanmıştır. 

YÖNTEM: Deneysel diyabet modeli sıçanların kuyruk venlerinin içine 50 
mg/kg tek doz streptozotosin uygulanarak oluşturulmuştur. Agomelatin (40 
mg/kg) dört haftalık diyabetik sıçanlara 7 ve 14 günlük süreler ile uygu-
lanmıştır. Agomelatin’in hiperglisemi üzerine etkinliği açlık glukoz ölçümü 
ve oral glukoz tolerans testi ile araştırılmış; metabolik parametreler üzerine 
etkinliği ise metabolik kafes takipleri ile değerlendirilmiştir. Diğer yandan, 
bu ilacın antihiperaljezik etkileri Randal-Sellito ve Hargreave’s plantar test-
leri ile antiallodinik etkileri ise dinamik plantar ve ılık plaka deneyleri ile 
gösterilmiştir. Söz konusu etkilere opioid reseptörlerin katılımının araştırıl-
ması amacıyla nalokson ile mekanistik çalışmalar yapılmıştır. 

BULGULAR: Subakut agomelatin uygulaması, diyabetik sıçanlardaki kronik 
hiperglisemiyi ve bu tabloya bağlı olarak gelişen polidipsiyi, poliüriyi ve po-
lifajiyi düzeltici yönde bir etki göstermemiştir. Dolayısıyla, bu ilacın nöropa-
tik ağrı üzerindeki terapötik etkisini, glisemi üzerinde herhangi bir değişikli-
ğe neden olmaksızın gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan uygu-
lanan tüm nöropati testlerinde, nalokson ön uygulaması agomelatin’in anti-
hiperaljezik ve antiallodinik etkilerini ortadan kaldırmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışma ile yeni bir antidepresan olan agomela-
tin’in diyabetik nöropatik ağrı üzerine opioid mekanizmaların aracılık ettiği 
güçlü terapötik etkinlik gösterdiği ilk kez ortaya konulmuştur. Bu bulgu, 
agomelatini diyabete bağlı duygu-durum bozukluklarının yanı sıra diyabetik 
bir komplikasyon olan nöropatik ağrının da eşzamanlı tedavisi için iyi bir 
seçenek haline getirmektedir. Diğer yandan, farklı antidepresan ilaçların, 
kan glukozu üzerine değişken etkiler gösterdiğine ilişkin bulgular göz önün-
de bulundurulduğunda, bu çalışmanın sonuçları, diyabetik hastalarda gli-
semik kontrolü bozmadan kullanılabilecek bir antidepresan önermesi açı-
sından, klinik bir önem taşımaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: AGOMELATİN, DİABETES MELLİTUS, NÖROPATİ, 
OPİOİD, STREPTOZOTOSİN 

NOT: Bu çalışma Anadolu Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tara-
fından desteklenmiştir (Proje No. 1105S084). 
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P-158 
RESVERATROLÜN TESTİS TOKSİSİTESİ OLUŞTURULMUŞ FARELER-
DE TESTİKÜLER GERM HÜCRELERİ ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ 
Fikriye Yasemin Özatik1, Orhan Özatik2, Semra Yiğitaslan3, Çiğdem Çengelli 
Ünel3, Kevser Erol3 
1- Ahi Evran Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad. 
2- Ahi Evran Ü. Tıp F. Histoloji Ve Embriyoloji Ad. 
3- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Resveratrol (RES) doğal bir fitoaleksindir. Trans formu 
estrojen reseptörlerini etkileyebilmektedir. Estrojenlerin erkek üreme sis-

temine etkileri bilinmektedir. Yapılan invivo ve invitro çalışmalarda RES ün 
spermatositleri lipid peroksidasyonuna karşı koruduğu ve testiküler sperm 
sayısında ve sperm motilitesinde artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. 

4-Vinilsikloheksen dieposidin (VCD) daha önce yapılan çalışmalarda doza ve 
zamana bağlı olarak erkek farelerde testis toksisitesi yaptığı belirlenmiştir. 

Bu bilgilerden yola çıkarak bu çalışmada RES ün testis üzerindeki olası etki-

lerini değerlendirmek amaç olarak belirlenmiştir. 

YÖNTEM: Çalışmada RES ün testis üzerine etkileri ve RES ün(2-10-20 

mg/kg), VCD (320 mg/kg/gün) intraperitoneal enjeksiyonu ile testis toksi-
sitesi oluşturulmuş farelerin testisleri üzerine etkileri araştırıldı. 28 günlük 
Swiss Albino erkek fareler kullanıldı. İlk grupta RES oral gavaj yolu ile 3 
gün süre ile verilirken, VCD ile testis toksisitesi oluşturulmuş farelere 4 gün 
süre ile verildi. Tedavi bitiminde farelerin testisleri alındı. Testis ağırlığının 
vücut ağırlığına oranı (TA/VA),testis kuru ağırlığının testis yaş ağırlığına 
oranı (TKA/TYA) ölçüldü ve histolojik ve immünohistokimyasal değerlen-
dirme yapıldı. Ayrıca LH-FSH ve Testesteron hormon seviyeleri eliza kitleri 
ile değerlendirildi. 

BULGULAR: RES doz bağımlı olarak TA/VA oranını artırırken, TKA/TYA 

oranını ters yönde etkilemiştir. FSH-LH-Testesteron hormonlarının seviyele-
rinde 20 mg/kg/gün RES ün özellikle testis toksisitesi oluşturulmuş fareler-
de etkili olduğu görülmüştür(p<0,001). Histolojik çalışmalarda toksisite 
oluşturulmamış farelerde RES, Johnsen skorunu anlamlı derecede azaltmış-
tır(p<0,05).Testis toksisitesi oluşturulmamış farelerde 20 mg/kg/gün RES 
testis tubul epitel yüksekliğini(TTEY) artırmıştır(p<0,001). Aynı dozda veri-
len RES ün testis toksisitesi oluşturulmuş farelerde TTEY ni VCD grubuna 
göre artırmış olduğu görülmüştür(p<0,001). İmmünohistokimyasal çalış-
malarda testis tubullerindeki ortalama apopitotik hücre sayısı testis toksisi-
tesi ile birlikte artmıştır(p<0,001), ancak 20mg/kg/gün RES ün apopitotik 
hücre sayısını anlamlı olarak düşürdüğü görülmüştür(p<0,001). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Resveratrol kullanılan dozlarda testislerde hipert-

rofiye neden olmuştur. Özellikle RES ün 20mg/kg/gün dozunun testis toksi-
sitesi oluşturulmuş farelerde hem hormon çalışmasında hem de histolojik 
ve immünohistokimyasal çalışmalarda oldukça etkili olduğu görülmüştür. 
Bu sonuçlara göre resveratrolün gonadal fonksiyonlar üzerine etkili olduğu 
düşünülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: RESVERATROL, TESTİS, 4-VİNİLSİKLOHEKSEN 
DİEPOKSİD, FARE, TOKSİSİTE 
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P-159 
GALLOKATEŞİNİN YAĞ HÜCRESİ FARKLILAŞMASI ÜZERİNE ETKİ-
LERİNİN İNCELENMESİ 
Mehmet Berköz1, Gülhan Bora2, Metin Yıldırım3, Oruc Allahverdiyev4, Ömer 
Türkmen5 
1- Yüzüncü Yıl Ü., Eczacılık F., Farmasötik Biyoteknoloji AbD, Van, Türkiye 
2- Yüzüncü Yıl Ü., Eczacılık F., Farmasötik Mikrobiyoloji AbD, Van, Türkiye 
3- Mersin Ü., Eczacılık F., Biyokimya AbD, Mersin, Türkiye 
4- Yüzüncü Yıl Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Van, Türkiye 
5- Yüzüncü Yıl Ü., Eczacılık F., Farmasötik Teknoloji AbD, Van, Türkiye 

GİRİŞ VE AMAÇ: Yeşil çayın bileşiminde kateşinin pek çok formu yer al-
maktadır. En çok bulunan kateşinler; epigallocatechin-3-gallate, epikateşin, 
epikateşingallat, epigallokateşingallat, epigallokateşin, kateşin ve galloka-
teşindir. Birçok kateşin türevinin adiposit farklılaşması üzerine etkileri bi-
linmesine rağmen gallokateşinin, 3T3-L1 pre-adipositlerin olgun adipositle-
re farklılaşması üzerine olan etkileri çok fazla aydınlatılmamıştır. Yaptığımız 
çalışmada, gallokateşin uygulamasının adiposit farklılaşmasında transkrip-
siyon faktörleri üzerine olan etkilerini incelemeyi hedefledik. 

YÖNTEM: 3T3-L1 pre-adipositlere hücre kültürü ortamında 0, 50, 100, 
150, 200 ve 250 µM konsantrasyonlarında gallokateşin uygulanmış ve daha 
sonra deksametazon, izobütilmetilksantin, biotin ve insülinle muamele edi-
lerek olgun adipositlere farklılaşmaya indüklenmiştir. Daha sonra hem fark-
lılaşmamış, hem de farklılaşmış adipositlerde, hem de farklı konsantrasyon-
larda gallokateşin uygulanan adipositlerde, MTT hücre sitotoksisite testi, 
tripan mavisi ile boyama, laktat dehidrogenaz (LDH) enzim aktivitesi, trigli-
serid içeriği, gliserol-3-Fosfat dehidrogenaz (GPDH) enzim aktivitesi, Oil 
Red O boyaması ve transkripsiyon faktörlerinin (PPARγ, C/EBPα ve SREBP-
1c) mRNA seviyelerine bakılmıştır. 

BULGULAR: Gallokateşin uygulaması pre-adiposit hücre sayısını, GPDH 
aktivitesini ve trigliserit içeriğini azaltmıştır (p<0,05). Oil Red O boyaması, 
gallokateşin ile muamelenin pre-adipositlerin farklılaşmasını azalttığını gös-
termektedir. Ayrıca farklılaşmaya indüklenen pre-adipositlerin PPARγ, 
C/EBPα ve SREBP-1c mRNA seviyelerinde azalma gözlenmiştir. Bu düşüşün 
her üç transkripsiyon faktörü için de anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar, gallokateşinin 3T3-L1 pre-
adipositlerin farklılaşmasında transkripsiyon faktörlerinin gen ekspresyo-
nunda azalmaya neden olarak yağ hücrelerindeki farklılaşmayı engellediğini 
göstermektedir. Bu nedenle, yeşil çay tüketiminin içerdiği gallokateşinden 
dolayı yağ hücresin farklılaşmasını azalttığını ve vücut ağırlığını azaltmada 
ve obezite gelişimini engellemede yararlı olabileceğini söylemek mümkün 

olmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: GALLOKATEŞİN, 3T3-L1, PPARγ, C/EBPα, SREBP-
1c 

NOT: Yazarlar arasında hiç bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. 
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P-160 
KANSER HÜCRELERİNDE ANTEP FISTIĞININ (PİSTACİA VERA) AN-
TİKANSER ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
A. Tuncay Demiryürek1, Ebru Temiz2, Ahmet Saracaloğlu1, Serdar Öztuzcu2, 
Şeniz Demiryürek3, Bilge Şener4, Beyhan Cengiz5, Mustafa Ulaşlı2, Celalet-
din Camcı6 
1- Gaziantep Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Gaziantep Ü., Tıp F., Tıbbi Biyoloji AbD 
3- Gaziantep Ü., Tıp F., Fizyoloji AbD 
4- Gazi Ü., Eczacılık F., Farmakognozi AbD 
5- Gazi Ü., Tıp F., Tıbbi Genetik AbD 
6- Gaziantep Ü., Tıp F., İç Hastalıkları AbD, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sağlıklı insanlarda yapılan çalışmada da Antep fıstığı 
(Pistacia vera) tüketiminin kan glukoz düzeyini düşürdüğü, endotel fonksi-
yonunu iyileştirdiği ve inflamasyon ve oksidatif stres üzerinde etkili olduğu 
bilinmektedir. Antep fıstığı ile ilgili kanser hücreleri üzerinde yapılmış bir 
araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Antep fıstığı ekstreleri-
nin kültür hücresinde canlılığın ve nitrik oksit (NO) düzeyleri üzerine etkisi-
nin araştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Bitkinin meyveli dönemde yaprak, fıstık ve fıstığın dış kabuğu 
toplanmış, kurutulmuş ve polaritesi non-polardan polara kadar değişen sol-
vanlar (hekzan, diklorometan, etilasetat, metanol ve su) kullanılarak ekst-
reler hazırlanmıştır. Ekstreler in vitro olarak HUVEC endotel hücresi (kont-
rol), SNU-423 hepatosellüler kanser hücresi, HGC-27 mide kanseri hücresi, 
DU-145 prostat kanseri hücresi kültüründe incelenmiştir. Ekstrelerin farklı 
dilüsyonları ile 24 saat süre ile inkübe edilmiş ve hücrelerin canlılığı MTT (3-
[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl- tetrazolium bromide) yöntemi ile 
değerlendirilmiştir. Kültür hücrelerinin süpernatantında NO/ozon kemilumi-
nesans tekniği ile NO ölçümü yapılarak ekstrelerinin NO düzeyi üzerindeki 
etkisi belirlenmiştir. Bitki ekstrelerinin araştırılan yüksek konsantrasyondaki 
(150 mikrogram/ml) etkinliği aşağıda belirtilmiştir (n=4). 

BULGULAR: Antep fıstığının dış kabuğunun metanol ve sudaki ekstreleri 
DU-145 hücrelerinde sırasıyla %20 ve %26 oranlarında hücre canlılığını in-
hibe ederken, NO düzeylerinde ise sırasıyla %2 ve %33’lük bir azalma oluş-
turdu. HGC-27 hücrelerinde fıstığın hekzan ve su ekstreleri sırasıyla %56 
ve %33 oranlarında hücre canlılığını inhibe ederken, NO düzeylerinde ise 
sırasıyla %38 ve %9’luk bir artma oluşturdu. Yine HGC-27 hücrelerinde fıs-
tığın dış kabuğunun metanol ve su ekstreleri sırasıyla %42 ve %45 oranla-
rında hücre canlılığını inhibe ederken, NO düzeylerinde ise sırasıyla %1 ve 
%16’lık bir azalma oluşturdu. SNU-423hücrelerinde ise yaprağın diklorome-

tan ekstresi hücre canlılığını %34 oranında inhibe ederken NO düzeyini 
%47 oranında artırmıştır. Diğer ekstrelerin ise belirgin bir etki oluşturmadı-
ğı saptanmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada Antep fıstığı ile hazırlanan bazı ekst-
relerin antikanser etkinliği olabileceği gösterilmiştir. Bitkinin etkin olan 
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ekstrelerinin hücrelerdeki apoptoz üzerine olan etkilerinin araştırılması 

planlanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: KANSER HÜCRESİ, MTT TESTİ, NO DÜZEYİ, AN-
TEP FISTIĞI 

NOT: Bu çalışma Gaziantep Ü. tarafından TF.13.10 no’lu proje ile destek-
lenmiştir. 
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P-161 
SİSPLATİNİN İN VİTRO NÖROTOKSİSİTESİNDE ALFALİPOİK ASİD, 
ASETİL-L-KARNİTİN, DİETİLDİTİYOKARBAMAT, ERİTROPOİETİN VE 
AGMATİNİN ETKİLERİ 
Çiğdem Çengelli Ünel1, Kevser Erol1, Başak Dönertaş1 
1- Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Sisplatinin en önemli doz kısıtlayıcı yan etkisi olan nöro-
toksisitede iyon kanalları, mitokondriyal hasar, oksidatif stres ve intermedi-
yer metabolizma değişikliklerinin katkısı olduğu öne sürülmektedir. Bu ça-
lışmada in vivo ve in vitro modellerde sisplatine bağlı nöropatik ağrı model-
lerinde etkili olduğu öne sürülen alfalipoik asid (ALA), asetil-L-karnitin 
(ALC) dietilditiyokarbamat (DEDTC), eritropoietin (EPO) ve agmatinin 
(AGM) in vitro olarak sıçan dorsal kök gangliyon (DRG) hücreleri üzerinde 
olası koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: ESOGÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan onay alınarak 
primer DRG nöron kültürü Sprague Dawley 1 günlük yavru sıçanlardan ha-
zırlanmıştır. Sisplatinin submaksimal konsantrasyonu (200 μM), ALA (100-
1000 μM), ALC (500 μM-10 mM), DEDTC (100 μM -50 mM), EPO (0.1-10 
nM) veya AGM’nin (10-500 μM) belirtilen konsantrasyonlarındaki etkileşim-
leri MTT metoduyla değerlendirilmiştir. İstatiksel analiz için Kruskal Wallis H 
testi, post hoc değerlendirmeler için TUKEY testi ve Dunn’s metodu uygu-
lanmıştır. 

BULGULAR: Çalışılan konsantrasyonlarda ALA ve ALC sisplatin nörotoksisi-
tesini artırırken DEDTC düşük konsantrasyonlarda nörotoksisiteyi artırdığı 
ancak yüksek konsantrasyonda azalttığı bulunmuştur. EPO’nun yüksek 
konsantrasyonda nörotoksisiteyi azaltabildiği gözlenmiş ancak anlamlı bu-
lunmamıştır. ALA tek başına da nörotoksik etki göstermiştir. AGM ise sisp-
latin nörotoksisitesini değiştirmemiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Dietilditiyokarbamatın ağır metalleri bağlayabilme 
özelliği ve eritropoietinin de doku koruyucu sitokin olarak etki göstermesi 
sisplatin nörotoksisitesinin azalmasına katkı sağlayabileceğini düşündür-
mektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: SİSPLATİN, NÖROTOKSİSİTE, DRG, ALFA LİPOİK 
ASİT, ASETİL-L-KARNİTİN 
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P-162 
ÇOCUKLARDA SIK KULLANILAN ANALJEZİK ANTİPİRETİK İLAÇLA-
RIN TAT VE KOKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Elif Aksöz1, Selçuk Yazıcı2, Oğuzhan Korkut1, Nebahat Yılmaz3, Tanju Çelik4 
1- Balıkesir Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad. 
2- Balıkesir Ü. Tıp F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ad. 
3- Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü 
4- Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü 

GİRİŞ VE AMAÇ: Çocuklarda tedavi başarısızlığının önemli nedenlerinden 
biri de ilaçların tadı ve kokusu nedeniyle uyunç sorunları yaşanması ve te-
davinin planlanandan daha kısa sürede kesilmesidir. Özellikle analjezik an-
tipiretik ilaç tedavisi çocuklarda düzenli kullanımına en sık ihtiyaç duyulan 
tedavilerin başında yer almaktadır. Çalışmamızda, çocuklarda sık reçete 
edilen analjezik antipiretik ilaçların hangilerinin tat ve koku açısından tercih 
edildiğini ortaya koyarak reçeteleme esnasında hekimlere ve tat teknolojisi 
açısından ilaç firmalarına yol gösterici olmak amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM: Çalışmamız, Balıkesir Ü. Balıkesir Tıp F. Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları AD, Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü ve 
Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü olmak üzere toplam 3 mer-
kezde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, bu merkezlerimize başvuran 
2-10 yaş arası çocuk hastalar oluşturmuştur. Çalışmamızda, merkezlerimize 
başvuran hastaların ebeveynlerinden, kullanılan ilaç için tat ve koku açısın-
dan çocuklarının verdiği geri bildirimi anket formu üzerinde değerlendirmesi 
istenmiştir. Bu amaçla 18 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anketi-
mizde tat ve koku değerlendirmesi için gülen yüz skalası kullanılmış ve bu-
na göre puanlama yapılmıştır. 

BULGULAR: Çalışmamızda, Dolven Pediatrik Şurup, Pedifen Pediatrik Şu-
rup, Calpol Süspansiyon ve Calpol 6 Plus Süspansiyon olmak üzere 4 farklı 
analjezik antipiretik ilaç değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 145 ço-
cuğun %55,9’u ÜSYE tanısı almıştır. %51’i erkek ve %49’u kızdır. İstatis-
tiksel olarak anlamlılık olmamakla birlikte çalışmaya katılan çocukların tat 
ve koku açısından en beğendikleri ilaç ibuprofen etken maddeli, tatlandırıcı 
olarak aspartam ve sukroz içeren, portakal kokulu Dolven Pediatrik Şurup 
adlı ilaç olmuştur. Tedaviye uyuncun çocukların tat ve koku puanlamalarıyla 
paralel olduğu görülmüştür. Ayrıca tadı ve kokusu en az beğenilen ilaç için 
ek besin kullanımına daha fazla ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bir çocuğa tadını sevdiği bir ilacın verilmesi, ebe-
veynlerin ilacı verirken yaşadıkları güçlükleri azaltmakta, hastanın ilaca 
uyumunu artırmaktadır. İlaç firmalarının tat teknolojisine daha fazla önem 
vermeleri hastalardaki tedavi devamlılığının sağlanmasına katkıda buluna-

cak ve dolayısıyla daha başarılı klinik sonuçlar elde edilmesini sağlayacak-
tır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK, ANALJEZİK-ANTİPİRETİK, TAT, KOKU, 
UYUNÇ 

NOT: Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı yoktur. 
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P-163 
DU145 PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİNDE α1- VE β-ADRENERJİK 
RESEPTÖRLER ARACILI BÜYÜME HORMON RESEPTÖR TRANSAKTİ-
VASYONU 
Fatma Gözde Özyön1, Matilda Merve Tuğlu2, Başak Duman Dalkılıç2, Hakan 
Gürdal2 
1- Ankara Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü 
2- Ankara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Daha önceki çalışmalarımızda α1-adrenerjik (α1a,b,d-
AR) reseptörlerin uyarımı ile EGFR reseptörlerinin hücre içi yolaklar ile akti-
ve olduğunu gösterdik (JPET,347.47-56,2013). Bu çalışmamızda özellikle 
DU145 kanser hücrelerinde α1- ve β-AR’lerin uyarılması ile EGFR’lerin tran-
saktivasyonu araştırıldı. Böylelikle bu araştırmada kanser hücrelerinde 
önemli olan EGFR aktivasyonunun adrenerjik reseptörler (AR) ile nasıl etki-
lenebileceği anlaşılmaya çalışıldı. Bu hücrelerde α1a,b,d- ve β2-AR’lerin 
varlığı ve sonrasında reseptör selektif agonistlerin uyarısıyla EGFR transak-
tivasyonu araştırıldı. 

YÖNTEM: DU145 prostat kanser hücreleri 75 cm2 flasklarda %10 fetal sığır 
serumu ile %1 Penisilin/Streptomisin ile zengileştirilmiş DMEM/F12 içinde 
yetiştirildi ve sonrasında 6 kuyulu flasklara dağıtıldı. Agonist ile uyarılma-
dan önce 12 saat serumsuz medyumda bekletildi. Uyarılardan sonra med-
yum çekildi ve soğuk fosfatlanmış tampon çözeltisi ile reaksiyon durdurul-
duktan sonra, hücre parçalayıcı tampon çözeltisi eklenerek ve hücreler ka-
zınarak toplandı. Örnekler Western Blot deneylerinde kullanılmak üzere -
80°C’de bekletildi. EGFR transaktivasyonu Western blot yöntemi ile p-
EGFR’in saptanmasıyla belirlendi. 

BULGULAR: DU145 prostat kanseri hücreleri α1a,b,d-AR olmak üzere her 
üç tipi içermektedir. Bu hücrelerin Fenilefrin (10µM, 2dk, 5dk, 10dk, 30dk) 
ile uyarılması pEGFR düzeyinde artışa neden olmuştur. Ayrıcı ERK1/2 fosfo-
rilasyonu FE ile artmıştır. EGFR tansaktivasyonu SRC inhibitörü PP2 
(10µM,30dk) ,kalmodulin inhibitörü,W7 (10µM,30dk) ile antagonize olmuş-
tur. Hücrelerin β2-AR agonisti Terbutalin (1µM, 5, 10 dk) ile uyarılması so-
nucunda EGFR ve ERK1/2 fosforilasyonunda artış saptanmıştır. Bu artış β-
AR reseptör non selectif antagonisti propranolol (1µM,30dk) ve β2-AR se-
lektif antagonisti ICI118,551 (0,1µM,30dk) ile bloke olmuştur. Ayrıca EGFR 
transaktivasyonunda rolü olabilecek protein kinazların rolü araştırıldı. β-AR 
aracılı EGFR fosforilasyonunun PKA inhibitörü H89 (10-5M ile 30 dk) ile inhi-
be olmadığı fakat EGFR tirozin kinaz inhibitörü AG1478 (10µM,30dk) ve 
Pİ3K inhibitörü LY (10µM,30dk) ile inhibe olduğu gözlemlendi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: DU145 prostat kanser hücrelerinde α1 ve β2-

AR’lerin uyarılması ile EGFR trans aktivasyonu ve ayrıca ERK1/2 fosforilas-
yonunda artış gözlemlenmiştir. Sonuçlar β2-AR aracılı transaktivasyonda 
PKA’nın rolü olmadığını, fakat PI3K yolağının önemli olduğunu, α1-AR aracılı 
EGFR transaktivasyonunda ise SRC ve kalmodulinin önemli rolü olduğunu 
ve DU145 hücrelerinin proliferasyonunda α1 ve β2-AR’lerin düzenleyici rol-
lerinin olabileceğini göstermektedir. 
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ANAHTAR KELİMELER: DU145 PROSTAT KANSER HÜCRESİ, EGFR, pERK 

,pAKT, α- VE β-ADRENERJİK RESEPTÖR 

NOT: Bu çalışma TUBİTAK 113S396 no’lu proje tarafından desteklenmek-
tedir. 
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P-164 
MEME KANSERLİ HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİ VE İLAÇ KULLA-
NIMI 
Filiz Özyiğit1, Ayşenur Değer1, Özlem Arık1 
1- Dumlupınar Ü. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışma Kütahya ilinde yaşayan meme kanseri tanısı 
konulan hastalarda olası risk faktörlerinin değerlendirilmesi, aralarındaki 
ilişkinin saptanması, hastalara ait alışkanlıklar, eşlik eden ek hastalık, ilaç 
kullanma, ilaçlara bağlı yan etkileri araştırmak amacıyla yapıldı. 

YÖNTEM: Çalışma, 1 Ocak 2011 ve 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Kü-
tahya ili Dumlupınar Ü. Tıp F. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’ne başvuruda bulunan meme kanseri tanısı alan 45 kadın hastalarda ya-
pıldı. Hastalar dosyalarında yer alan telefon numaralarından aranarak yüz-
yüze görüşülerek bilgiler alındı. Hastalara ait yaş, cinsiyet, metastaz, iştah, 
sigara/alkol kullanım alışkanlıkları, genetik öykü, oral kontraseptif kullanımı 
ek hastalıklar, tümör boyutu, gördüğü tedaviler ve yan etkileri takip dosya-
larından retrospektif olarak incelendi. 

BULGULAR: Kütahya ilinde yaşayan meme kanseri olan 45 hastanın yaş, 
menstruasyon ve menapoz yaşı ve sahip oldukları çocuk sayısı ile ilgili ta-
nımlayıcı istatistikler yapıldı. (Tablo 1`de). Çalışmada Eta katsayısı kullanı-
larak (İki kategorili niteliksel bir değişken ile sürekli sayısal veri türündeki 
değişken arasındaki ilişki katsayısı) tümör boyutu ile ilişkisi incelenmek is-
tenen oral kontraseptif, genetik, emzirme, ek hastalık, radyoterapi, sigara-
alkol alışkanlığı, metastaz ve iştah değişkenliği arasında ilişki araştırıldı. Ay-
rıca yaş, menapoz yaşı, mensturasyon yaşı ve çocuk sayısı değişkenleri de 
2 kategoriye ayrılarak niteliksel değişken tipine getirilerek bu değişkenlerin 
tümör boyutu ile ilişkisini incelemek için de Eta katsayısı kullanılmıştır. Me-
me tümörü ile ilişkilendirilen olası risk faktörleri ile karşılaştırdığımız sonuç-
larımızın genel anlamda mevcut literatür verileriyle uyumlu olduğunu ifade 
edebiliriz. Yaş ile ilaç yan etki görülme arasında %89`luk kuvvetli (yüksek) 
düzeyde bir ilişki olduğu söyleyebiliriz. Diğer bir dikkat çekici sonuç olarak 
Tümör boyutu ile sahip olunan çocuk sayısı arasında %74`lük ve iştah ile 
arasında %87`lik kuvvetli (yüksek) düzeyde bir ilişki olduğu söylenir. Eta 
Katsayısı Tümör Boyutu Oral Kontraseptif 0,68* Genetik 0,70* Menapoz 
Yaşı 0,67* Emzirme 0,60* Menstruasyon Yaşı 0,70* Ek Hastalık 0,68* 
Radyoterapi 0,63* Yaş 0,62* Çocuk Sayısı 0,74* Sigara-Alkol Alışkanlığı 
0,62* Metastaz 0,68* İştah 0,87* *: p-değeri<0.05`tir. Eta katsayısı ista-
tistiksel açıdan %5 hata payı ile anlamlıdır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kanser tedavisi, farmakoekonomi, farmakoviji-
lans, farmakoekoloji, farmakoepidemiyoloji farmakogenetik başta olmak 

üzere tüm farmakoloji alt çalışma disiplinleriyle doğrudan ilişkilidir. Hastalık 
ve ilaç konusunda hastaların bilgi ve farkındalıklarının arttırılması ivedilikle 
gereklidir. Meme kanseri multifaktöryel etkenlerle ortaya çıkan bir kanser 
türüdür. Bütün hastalıklar için geçerli olan erken teşhis ve erken tedaviye 
başlanması, meme kanserli hastalar için hayati önem taşımaktadır. Günü-
müzde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisi olan meme kan-
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serinin mevcut risk faktörlerinin dışında tesbit etmiş olduğumuz farklı so-

nuçlarımızın gelecekte yapılacak olan çalışmalarada ışık tutabileceğini dü-
şünmekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: MEME KANSERİ, İLAÇ KULLANIMI, YAN ETKİ 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler En Küçük 

Değer 

En Büyük 

Değer 

Ortalama 

Yaş 31 87 59,8 

Menstruasyon Yaşı 11 16 12,68 

Menapoz Yaşı 31 56 44,77 

Çocuk Sayısı 0 6 2,73 
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P-165 
SİGARA DUMANIN TUBA-OVARYAN FONKSİYONLARA ETKİSİ; ALFA 
LİPOİK ASİDİN ROLÜ 
Halil Aşcı1, Mustafa Saygın2, Özlem Özmen3, Onur Erol4 
1- Süleyman Demirel Ü., Tıp F., Farmakoloji Ad, Isparta 
2- Süleyman Demirel Ü., Tıp F., Fizyoloji Ad, Isparta 
3- Mehmet Akif Ersoy Ü., Veterinerlik F., Patoloji Ad, Burdur 
4- Antalya Eğitim Araştıma Hastanesi Kadın Doğum Servisi, Antalya 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sigara dumanı (SD) ile indüklenen 
tuba ve over hasarına alfa lipoik asidin (ALA) etkisini araştırmaktır. 

YÖNTEM: Çalışmada 28 adet Spraque Dawley cinsi 200–300 gr dişi ratlar 
kullanıldı ve üç gruba ayrıldı. Gruplar; 1-Kontrol (n=8), 2-SD (n=10) ve 3-
SD+ALA (n=10) verilen grup olarak belirlendi. Sigara içen gruplara uygula-
nan sigara özel cam fanus yardımıyla sabah 1,5 saat 6 adet, akşam 1,5 
saat 6 adet olmak üzere günde 3 saat 12 sigara 8 hafta boyunca hergün 
uygulandı. ALA ise 100 mg/kg/gün olacak şekilde hergün ratlara oral olarak 
verildi. Deney sonunda ratlardan abdominal insizyon ile tuba ve over doku-
ları, oksidatif stress parametreleri olan total antioksidan sistem (TAS), total 
oksidan sistem (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSİ) düzeylerine bakıldı. 

BULGULAR: SD grubu tubalarında TOS ve OSİ düzeylerinde artış (sırasıy-
la; p<0.001, p=0.002) ve TAS değerlerinin azalma (p>0.05) gözlenirken 
SD+ALA grubunda TAS değerlerinde artış (0.038), TOS ve OSİ değerlerinde 
ise azalma (sırasıyla; p=0.004 ve p=0.014) saptandı. Over dokularında ise 
SD grubunda TAS değerlerinde azalma (p=0.031) TOS değerlerinde artış 
(p=0.035) gözlenirken ALA kullanımı ile TAS değerlerinde artma (p=0.008) 
TOS ve OSİ değerlerinde azalma (sırasıyla; 0.001 ve 0.026) saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sigara dumanına maruz kalma ile tuba ve over 
dokusunda oksidatif stres hasar meydana getirmiş ve ALA bu hasarı engel-
lemiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: SİGARA, ALFA LİPOİK ASİT, OVARYUM, FALLOPİ 
TÜBÜLERİ, OKSİDATİF STRES 



384 

 

P-166 
MB 231 MEME KANSERİ HÜCRELERİNDE β-ADRENERJİK RESEPTÖR 
UYARISININ HÜCRE ÇOĞALMASI VE BÜYÜME HORMON RESEPTÖR 
(EGFR) AKTİVASYONUNA ETKİSİ. 
Matilda Merve Tuğlu1, Gözde Özyön2, Hakan Gürdal1 
1- Ankara Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Anabilimdalı 
2- Ankara Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü 
GİRİŞ VE AMAÇ: Epidermal büyüme faktörü (EGF) ve reseptörü (EGFR) 
bazı kanser hastalıkların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. EGFR’ın uya-
rılması sonucunda, aktivitesi artan transkripsiyon faktörleri ve antiapoptotik 
sinyaller, hücre proliferasyonuna ve hipertofiye neden olur. EGFR kendi li-
gandı dışında α-,β-adrenerjik (AR), anjiyotensin ve bradikinin reseptörleri 
gibi, G-protein kenetli reseptörler (GPCR) tarafından uyarılabilir. Meme 
kanser hücreleri östrojen, progesteron ve HER-2 (insan epidermal büyüme 
faktör reseptörü 2) reseptörleri bulundurmalarına göre farklı gruplara ay-
rılmaktadır. Ayrıca bu reseptörlerin hiçbirini bulundurmayan meme kanseri 
hücreleri üçlü negatif hücreler olarak tanımlanmaktadır. MDA MB 231 me-
me kanser hücreleri üçlü negatif olup yüksek düzeyde β-AR içermektedir. 
Bu çalışmanın amacı β-AR uyarılması ile EGFR aktivitesine ve hücre prolife-
rasyonuna olan etkisini araştırmaktır. 
YÖNTEM: MDAMB231 meme kanser hücreleri 6 kuyulu flasklarda (Tewks-
bury, MA, USA), %10 fetal sığır serumu ile %1 Penisilin/Streptomisin ile 
zenginleştirilmiş DMEM/F12 içinde ekildi. Agonist ile uyarılmadan önce, 12 
saat serumsuz medyumda bekletildi. Uyarılardan sonra reaksiyon durdurul-
du ve hücreleri kazıyarak proteinler elde edildi. Örnekler Western Blot de-
neylerinde kullanılmak üzere -80°C’de bekletildi. EGFR aktivasyonu Wes-
tern blot yöntemi ile p-EGFR’in saptanmasıyla belirlendi. Hücre proliferas-
youn WST1 yöntemi ile ölçüldü. 
BULGULAR: 1. MDA MB 231 hücrelerde β-AR’lerin uyarılması EGFR fosfori-
lasyonunda inhibisyona neden olmaktadır. 
2. β-AR uyarısı benzer şekilde ERK1/2 fosforilasyonunda inhibisyona neden 
olmaktadır 
3. Uzun süreli β-AR uyarımı ile pERK inhibisyonu ortadan kalkmaktadır. 
4. Uzun süreli β-adrenerjik reseptör uyarısı hücre proliferasyonunu inhibe 
etmektedir. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızdan elde ettiğimiz bulguların ışığında 
β-AR uyarısı pEGFR ve pERK inhibisyonuna neden olmaktadır. Ayrıca hücre 
proliferasyonunu inhibe etmektedir. Daha önceki çalışmalarımızda α- adre-
nerjik reseptör uyarımı ile pEGFR ‘ün transaktive olduğunu göstermiştik. 
Yine CHO hücrelerinde yaptığımız çalışmalar ile β-AR uyarısının pEGFR, 

pERK ve pAKT artışına neden olduğunu gözlemledik Bu sonuçlar, β-AR akti-
vasyonun MDA MB231 kanser hücrelerinde farklı mekanizmalar ile EGFR 
yollağını etkilediğini ve hücre çoğalmasını düzenlediğini göstermektedir. 
Ayrıca hücre proliferasyonundaki inhibisyonun sadece pERK inhibisyonuna 
bağlı olamayacağını düşündürmektedir. 
ANAHTAR KELİMELER: MDA MB231 HÜCRE, EGFR, pERK, pEGFR, β-
ADRENERJİK RESEPTÖR 
NOT: Bu çalışma TUBİTAK 113S396 no’lu proje tarafından desteklenmek-
tedir. 
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P-167 
RHO/RHO-KİNAZ SİNYAL İLETİ MEKANİZMASİNİN ENDOMETRİUM 
ADENOKARSİNOMA (HEC-1A) HÜCRE HATTINDA PROLİFERASYON 
ÜZERİNE ETKİSİ 
R. Nalan Tiftik1, İsmail Ün1, Derya Yetkin2, Kansu Büyükafşar1 
1- Mersin Ü. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji Ad, Mersin 
2- Mersin Ü. Tıp F. Histoloji Ve Embriyoloji Ad, Mersin 

GİRİŞ VE AMAÇ: Endometriyal karsinomalar kadınlarda üreme organları-
nın en sık görülen kanseridir. Kanser hücrelerinde proliferasyona katkı sağ-
layan pek çok hücre içi sinyal ileti mekanizması bulunmaktadır. Reseptör 

aktivasyonu ile başlayan hücre içi sinyal yolaklarının regüle edilmesi, anti-
neoplastik tedavide yeni hedefler olabilir. Hücre proliferasyonunu artıran 
bazı ajanların Rho/Rho-kinaz yolağı üzerinden bu etkilerini oluşturduğu bi-
linmektedir. 

Sonuç olarak, Rho/Rho-kinaz sinyal yolağının kanser hücrelerinin prolife-
rasyonuna esaslı katkılar yapmaktadır. Ancak, RhoA proteini ve onun alt 
efektörü olan Rho-kinazın endometrium adenokarsinoma HEC-1A hücre 
hattında tümör hücre proliferasyonuna aracılık edip etmediği henüz net ola-
rak ortaya konulmamıştır. Bu çalışmanın amacı Rho/ Rho-kinaz yolağının 
HEC-1A hücrelerinde proliferasyona olan olası katkısını araştırmaktır. 

YÖNTEM: HEC-1A hücreleri hücre sayısı titrasyon deneyleri için 20.000-

10.000-5.000-2.500 hücre/kuyucuk olacak şekilde E-platelere ekildi ve 
xCELLigence System (Roche) kullanılarak dinamik olarak eş zamanlı hücre 
indeksi kayıtları alındı. Sonraki deneylerde 10.000 hücre/kuyucuk ile çalı-
şıldı. HEC-1A hücrelerinin proliferasyonunu değerlendirmek üzere hücreler 
bilinen Rho aktivatörleri calpeptin (10-6-10-4 M) ve lizofosfatidik asit (LPA, 
10-7-10-5 M) ile inkübe edildi. Diğer bir seride hücreler calpeptin (10-6 M) ve 
LPA (10-6 M) varlığında ve yokluğunda ROCK inhibitörü, Y-27632 ile (10-7-
10-5 M) ile inkübe edildi. 60, 72, 84 ve 96. saatlerdeki hücre indeksleri kar-
şılaştırmalar için kullanıldı. 

BULGULAR: LPA (10-6 M) ve calpeptin (10-6 M) 60, 72, 84 ve 96. saatlerde 

hücre proliferasyonunu arttırdı. Y-27632 (10-5 M), 84 ve 96. saatlerde cal-
peptinin oluşturduğu proliferasyon artışını azaltırken, tek başına Y-27632 
(10-6 M) HEC1-A hücre proliferasyonunu arttırdı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: LPA ve calpeptin, endometrium adenokarsinoma 

hücrelerinde proliferasyon artışına aracılık etti. Bu da, Rho proteinlerinin 
söz konusu hücre hatlarında proliferasyona katkı sağladığını ortaya koy-
maktadır. Ayrıca, ROCK inhibitörü, Y-27632, calpeptin ile oluşturulan proli-
ferasyon artışını süprese etti. Bu da, Rho ile başlayan sinyalin ROCK ile 
sürdürüldüğünü gösterebilir. Ancak tek başına Y-27632 (10-6 M) hücre in-
deksinde bir artış oluşturdu. Bu etki, olasılıkla Y-27632’nin başka etkilerine 
bağlıdır. Yine de bu konunun aydınlanması için detaylı çalışmalar ihtiyaç 
vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: ENDOMETRİUM, ADENOKARSİNOMA, PROLİFE-

RASYON, RHO, RHO-KİNAZ 

NOT: Bu proje Mersin Ü. BAP-TF DTB (RNT) 2012-6 A tarafından destek-
lenmiştir. 
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P-168 
C6 SIÇAN GLİOMA HÜCRELERİ ÜZERİNDE LONİCERA CAPRİFOLİUM 
L. METANOL EKSTRAKTLARININ ANTİ-KANSER VE ANTİ-
ANJİYOGENİK ETKİLERİ 
Nergiz Hacer Turgut1, Ahmet Altun2, Haki Kara3, Bektaş Tepe4, Merve Er-
gül1, Mustafa Ergül5, Necati Barış Tuncel6, Neşe Yılmaz6 
1- Cumhuriyet Ü., Eczacılık F., Farmakoloji AbD, Sivas 
2- Cumhuriyet Ü., Tıp F., Farmakoloji AbD, Sivas 
3- Cumhuriyet Ü., Veteriner F., Farmakoloji Ve Toksikoloji AbD, Sivas 
4- Kilis 7 Aralık Ü., Fen F., Tıbbi Biyoloji Ve Genetik AbD, Kilis 
5- Cumhuriyet Ü., Eczacılık F., Biyokimya AbD, Sivas 
6- Çanakkale 18 Mart Ü., Mühendislik F., Gıda Mühendisliği Bölümü, Ça-
nakkale 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gliomalar yüksek morbidite ve mortalite oranı olan beyin 
tümörleridir. Gliomaların tedavisi için, mevcut klinik tedaviye tamamlayıcı 
olabilecek yeni ve güçlü tedavi çözümleri geliştirmek önemlidir. Bu çalışma, 
Lonicera caprifolium L. (Bahçe Hanımelisi) ekstraktının fenolik asit düzeyle-
rini ve DNA hasarı koruma potansiyelini belirlemek ve C6 sıçan glioma hüc-
re hatları ve normal L929 fare fibroblast hücre hatları üzerindeki toksisite-
sinin inceleyerek Lonicera caprifolium ekstraktının anti-tümör etkisini araş-
tırmak için gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ayrıca ekstraktın anti-
anjiyogenik potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Ekstraktların fenolik asit içeriği, HPLC analizi ile tespit edildi. 
DNA hasarı koruma potansiyeli pBR322 plazmid DNA üzerinde değerlendi-
rildi. Anti-anjiyogenik etki koryoallantoik membran modeli ile tespit edildi. 

BULGULAR: Ekstrakt vanillik asitten (273,003 µg/g), zengin bulundu; klo-
rogenik asit miktarı hemen hemen göz ardı edilebilir seviyede (0,028 µg/g) 
tespit edildi. 0.005-0.05 mg/ml aralığındaki ekstrakt, tüm DNA bantlarını 
UV ve H2O2’ nin tehlikeli etkisine karşı korudu. Kontrol grubu ile karşılaştı-
rıldığında ekstraktın varlığı önemli ölçüde C6 hücre çoğalmasını azalttı 
(p<0.05). 1mg/ml konsantrasyondaki ekstrakt varlığında, L929 hücre ço-
ğalması kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde arttı 
(p<0.05). Ekstraktın, 0.45mg / ml yarı maksimum inhibisyon konsantras-
yon (IC50) değerinde antiproliferatif etkisi gözlendi. Lonicera caprifolium 
ekstraktı 10-6, 10-5 ve 10-4 M konsantrasyonlarda anti-anjiyogenik etkiye 
neden oldu. Lonicera caprifolium ekstraktının anti-anjiyogenik skorları sıra-
sıyla 0.6, 0.73 ve 1.6 olarak bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar, Lonicera caprifolium’un C6 sıçan gli-
oma hücreleri üzerinde potansiyel sitotoksik ve anti-anjiogenik etkisi oldu-
ğunu göstermektedir ve bu aktivitelerde bitki fenolik asit içeriğinin kısmen 

etkisi olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: GLİOMA, LONİCERA CAPRİFOLİUM, ANJİYOGE-
NEZ, SİTOTOKSİK ETKİ, FENOLİK ASİT 

NOT: Çalışmamız Cumhuriyet Ü. Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı 
tarafından V-012 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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P-169 
KANSER HÜCRELERİNDE ÇATLAK OTUNUN (BONGARDİA CHRYSO-
GONUM) ANTİKANSER ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
Ahmet Saracaloğlu1, Ebru Temiz2, A. Tuncay Demiryürek1, Serdar Öztuzcu2, 
Şeniz Demiryürek3, Bilge Şener4, Beyhan Cengiz5, Mustafa Ulaşlı2, Celalet-
din Camcı6 
1- Gaziantep Ü., Tıp F., Tıbbi Farmakoloji AbD 
2- Gaziantep Ü., Tıp F., Tıbbi Biyoloji AbD 
3- Gaziantep Ü., Tıp F., Fizyoloji AbD 
4- Gazi Ü., Eczacılık F., Farmakognozi AbD 
5- Gazi Ü., Tıp F., Tıbbi Genetik AbD 
6- Gaziantep Ü., Tıp F., İç Hastalıkları AbD, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
GİRİŞ VE AMAÇ: Halk arasında yumrusu su ile kaynatılıp içilerek idrar yol-
ları hastalıklarında, basurda ve prostatta kullanılmakta olan çatlak otunun 
antikanser etkinliği üzerinde yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu çalış-
manın amacı, çatlak otu ekstrelerinin kültür hücresinde canlılığın ve nitrik 
oksit (NO) düzeyleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır. 
YÖNTEM: Bitkinin çiçekli dönemde yaprak, çiçek ve kökü (rizomu) toplan-
mış, kurutulmuş ve polaritesi non-polardan polara kadar değişen solvanlar 
(hekzan, diklorometan, etilasetat, metanol ve su) kullanılarak ekstreler ha-
zırlanmıştır. Ekstreler in vitro olarak HUVEC endotel hücresi (kontrol), SNU-
423 hepatosellüler kanser hücresi, HGC-27 mide kanseri hücresi, DU-145 
prostat kanseri hücresi kültüründe incelenmiştir. Ekstrelerin farklı dilüsyon-
ları ile 24 saat süre ile inkübe edilmiş ve hücrelerin canlılığı MTT (3-[4,5-
dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl- tetrazolium bromide) yöntemi ile de-
ğerlendirilmiştir. Kültür hücrelerinin süpernatantında NO/ozon kemilumine-
sans tekniği ile NO ölçümü yapılarak ekstrelerinin NO düzeyi üzerindeki et-
kisi belirlenmiştir. 
BULGULAR: Bitki ekstrelerinin araştırılan yüksek konsantrasyondaki (150 
mikrogram/ml) etkinliği aşağıda belirtilmiştir (n=4). Bitki rizomu kabuk 
kısmının hekzandaki ekstresi HGC-27 hücrelerinde %31 oranında hücre 
canlılığını inhibe ederken NO düzeyinde %15’lik bir azalma oluşturdu. Diğer 
ekstreler denenen konsantrasyon aralığında (25-50-100-150 mikrog-
ram/ml) bu 4 kültür hücresinde hücre canlılığında anlamlı bir inhibisyon 
oluşturmamıştır. Yaprağının metanol ve diklorometan ekstreleri, yüksek 
konsantrasyonlarda (25-50-100-150 mikrogram/ml) HUVEC kültüründe 
toksik olduğu belirlenmiş, düşük (1-5-10-15 mikrogram/ml) konsantras-
yonda da denenmiş ve yine toksik etkili olduğu bulunmuştur. Bu ekstreler 
çalışılan kanser hücrelerinde denenmemiştir. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Çatlak otu ile hazırlanan ekstrelerden sadece ri-

zomunun kabuk kısmının hekzandaki ekstresi HGC-27 hücrelerinde etkili 
bulunmuştur. Diğer ekstrelerin HGC-27, SNU-423 ve DU-145 hücrelerinde 
etkili olmadığı belirlenmiştir. Bitkinin potent olmamakla birlikte antikanser 
etkinliği olabileceği sonucuna varılmıştır. 
ANAHTAR KELİMELER: KANSER HÜCRESİ, MTT TESTİ, NO DÜZEYİ, ÇAT-
LAK OTU 
NOT: Bu çalışma Gaziantep Ü. tarafından TF.13.10 no’lu proje ile destek-
lenmiştir. 
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P-170 
P-GLİKOPROTEİN SUBSTRATI TALİNOLOLÜN DİŞİ VE ERKEK FARE-
LERDEKİ FARMAKOKİNETİĞİ 
Dilek Öztürk2, Zeliha Pala Kara1, Alper Okyar1 
1- İstanbul Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 
2- Bezmialem Ü. Eczacılık F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: ABC (ATP-binding cassette) taşıyıcı üst familyası çeşitli 
ilaçların, ksenobiyotiklerin ve endojen bileşiklerin, biyolojik membranlardan 
taşınmasını sağlayan membran proteinlerinden oluşmaktadır. ABC taşıyıcı 
üst familyasına ait ilaç taşıyıcı proteinler ilacın farmakokinetiğinde değişikli-
ğe yol açabilen önemli faktörlerdir ve taşıyıcıların ekspresyon ve aktivitele-
rinde cinsiyete bağlı farklılık oluşması ilacın farmakolojik etkisinde değişikli-
ğe yol açabilmektedir. ABC taşıyıcı üst familyasının en önemli üyelerinden 
biri olan P-glikoprotein (P-gp) memelilerde, karaciğer, bağırsak, böbrek ve 
beyin gibi pek çok organın epitelyal hücrelerinde eksprese olmaktadır ve 
böylece pek çok ilacın biliyer, intestinal ve renal eliminasyonunda ve ilaçla-
rın dokulara dağılımında rol oynamaktadır. Çalışmanın amacı P-glikoprotein 
substratı talinololün erkek ve dişi C57BL/6J farelerdeki farmakokinetiğini in 
vivo olarak incelemektir. 

YÖNTEM: Çalışmada dişi ve erkek farelere intraperitoneal (i.p.) yoldan 20 
mg/kg talinolol tek başına veya P-gp inhibitörü zosukidar (30 mg/kg, i.p.) 
ile birlikte uygulanmıştır. Talinolol uygulamasını takiben farelerden 30, 60, 
120, 240 ve 300. dakikalarda kan alınmış ve plazma talinolol konsantras-
yonları valide edilmiş HPLC yöntemi ile tayin edilmiştir. 

BULGULAR: Zosukidar uygulaması ile erkek farelerde, kontrol grubuna gö-
re talinolol Cmaks ve AUC0-5sa değerleri sırasıyla %57 ve %69 artış göstermiş-
tir. Dişi farelerde ise, zosukidar uygulaması ile talinolol Cmaks ve AUC0-5sa de-
ğerleri kontrol grubuna göre sırasıyla %78 ve %102 artmıştır. Verilerin çift 
yönlü ANOVA kullanılarak yapılan istatistiki analizine göre, cinsiyetin talino-
lolün AUC ve Cmaks parametreleri üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamakta-
dır (p= 0,97 ve p=0,49). Zosukidarın, talinolol AUC değerleri üzerinde an-
lamlı şekilde yorumlanabilecek bir artış yaptığı (p= 0,05) fakat Cmaks üzerin-
de anlamlı bir artışa yol açmadığı görülmüştür (p= 0,25). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, P-gp ile taşınan ilaçların 
farmakokinetiğinde cinsiyet farkının öneminin ortaya konması ve bu konuda 
yapılacak olan klinik çalışmalara temel teşkil etmesi yönlerinden önem arz 
etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: P-GLİKOPROTEİN, TALİNOLOL, FARMAKOKİNE-
TİK, CİNSİYETE BAĞLI FARKLAR, ZOSUKİDAR 

NOT: Bu çalışma, İstanbul Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 31183. 
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P-171 
METASTATİK MEME KANSERİ FARE MODELİNDE İN VİVO UYGULA-
NAN FLUOKSETİN LOKAL LENF NODLARINDAKİ İMMÜN HÜCRELER-
DE IL-6 SALIVERİLİMİNİ İNHİBE ETMİŞTİR 
Gül Özbey1, Nuray Erin1 
1- Akdeniz Ü. Tıp F. Farmakoloji AbD 

GİRİŞ VE AMAÇ: Majör depresyonda yaygın kullanılan bir selektif seroto-
nin gerialım inhibitörü olan fluoksetinin immün fonksiyonları ve inflamatuar 
yanıtı değiştirdiği bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar fluoksetinin 
meme kanserinde karsinogenez ve metastazı modüle edebileceğini göster-
mekle birlikte in vivo ve in vitro çalışmalardan elde edilen sonuçlar farklılık 
göstermektedir. Çalışmaların birçoğu in vitro koşullarda yapıldığından bu 
çalışmada fluoksetinin etkilerini in vivo olarak sinjenik metastatik meme 
kanseri modelinde göstermeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Dişi balb-c farelerin sağ meme dokularına metastatik meme 
kanserinin (4T1) karaciğer metastazlarından elde edilen hücre dizileri 
(4TLM) ortotropik olarak inoküle edildi. Tümör hücrelerinin inokülasyonun-
dan 48 saat sonra, 4 hafta boyunca intraperitoneal olarak serum fizyolojik 
(n=6) ve fluoksetin (3 mg/kg/gün) (n=6) tedavisi uygulandı. Tümör büyük-
lüğü, akciğer metastazları ve lipopolisakkarid (LPS), konkanavalin A (ConA) 
ya da 40 gray radyoterapi (RT) uygulanmış 4TLM hücreleri (RT-4TLM) ile 
indüklenen dalak ve lenf nodu kültürlerinin sekretomlarında sitokin düzey-
leri değerlendirildi. 

BULGULAR: RT-4TLM ile indüklenen lenf nodu hücrelerinin sekretomların-
da IL-6 düzeylerinin azaldığı gösterildi. TNF-ALFA düzeylerinin ise LPS ile 
indüklenen lenf nodu hücrelerinin sekretomlarında IL-6’ya benzer şekilde 
azalırken, LPS ile indüklenen dalak hücrelerinin sekretomlarında arttığı gös-
terildi. Tümör büyüklüğü ve akciğer metastazları açısından iki grup arasın-
da fark olmadığı görüldü. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar fluoksetinin 4TLM hücreleri ile oluştu-
rulmuş metastatik meme kanseri fare modelinde sistemik ve lokal inflama-
tuar yanıt üzerindeki etkilerinin farklı olabileceğini göstermektedir. Bu ça-
lışmadan elde edilen in vivo sonuçların fluoksetinin farklı dozlarının deney-
sel metastatik meme kanseri modellerinde denendiği çalışmalarla birlikte 
yorumlanması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: METASTATİK MEME KANSERİ, FLUOKSETİN, İN 
VİVO, IL-6, TNF-ALFA 
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P-172 
PROSTAT KANSERİ HÜCRE HATLARINDA ERUFOSİN VE ABT-737 
KOMBİNASYONUNUN ANTİPROLİFERATİF ETKİSİNİN DEĞERLEN-
DİRİLMESİ 
Ezgi Avşar1, Ferda Kaleağasıoğlu2 
1- Biyoteknoloji Departmanı, Mühendislik F., Genetik ve Biyomühendislik 
Bölümü, Yeditepe Ü. 
2- Farmakoloji Departmanı, Tıp F., Yeditepe Ü. 

GİRİŞ VE AMAÇ: Antiapoptotik Bcl-2 ailesi ve PI3K/Akt/mTOR sinyal yola-
ğı proteinlerinin prostat kanserinde daha yüksek oranda ifade edildikleri 
bilinmektedir. Bu projenin amacı, LNCaP, DU145 ve PC-3 prostat kanseri 
hücre hatlarında, bir Akt inhibitörü olan erufosin ile Bcl-2 inhibitörü olan 
ABT-737’nin birlikte kullanımının olası sinerjistik etkisini araştırmak ve 
apoptotik sinyal yolakları üzerindeki etkisini belirlemektir. 

YÖNTEM: Prostat kanseri hücre hatları tek tabaka halinde, fetal dana se-
rumu (FBS) ve glutamin katkılı RPMI 1640 besiyerinde %95 O2/%5 CO2 ile 
nemlendirilmiş ortamda ve 37ºC derecede kültüre edilmiştir. Antiproliferatif 
etki, 24, 48 ve 72 saatlik inkübasyonun ardından MTT (tetrazolium tuzu 3-
[4,5-dimethythiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) testi ile sap-
tanmıştır. 

BULGULAR: İki katına çıkma süreleri PC-3, DU145 ve LNCaP hücre hatları 
için sırasıyla 24.12, 29.36 ve 25.19 saat olarak bulunmuştur. Erufosin ve 
ABT-737 tek başına uygulanınca tüm prostat kanseri hücre hatlarında doza 
ve zamana bağlı sitotoksik etki gözlenmiştir. Hücre hatlarının 72 saat sü-
reyle erufosin ve ABT-737 ile inkübasyonunu takiben, IC50 (µM) değerleri 
sırasıyla PC-3 için 12.46 ve 13.97; DU145 için 45.35 ve 29.98; LNCaP için 
22.17 ve 14.48 olarak saptanmıştır. Erufosin ve ABT-737 tek başına uygu-
landığında hücre hatlarının duyarlılıkları sırasıyla PC-3 < LNCaP < DU145 
şeklindedir. Erufosin ve ABT-737 kombinasyonu, PC-3 ve LnCAP hücre hat-
larında sinerjistik etki göstermiştir. Erufosin 6.25 µM konsantrasyonunda 
uygulandığında, PC-3 hücre hattındaki 72 saatlik sağkalım oranı %62 iken, 
5 ve 20 µM ABT-737 eklendiğinde sağkalım oranı sırasıyla %24 ve %25’e, 
LNCaP hücre hattında ise, 20 µM ABT-737’nin eklenmesi ile 72 saatlik sağ-
kalım oranı %83’ ten %57’e düşmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak, faz çalışmalarına girmiş olan erufo-
sin ve ABT-737 birlikte kullanıldıklarında prostat kanseri hücre hatlarında 
sergiledikleri doza ve zamana bağlı sinerjizm, her iki ilacın daha düşük doz-
da kullanılabilmesine, dolayısıyla toksisitenin azaltılmasına olanak sağlaya-
bilir. Erufosin ve ABT-737’nin hedeflediği proteinlerin ifadeleri üzerinde sür-
dürülmekte olan çalışmaların sonucunda, kombinasyonun optimizasyonun-

da rol oynayabilecek belirteçler de saptanmış olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: PROSTAT KANSERİ, ERUFOSİN, ABT-737, APOP-
TOZ, ANTİPROLİFERATİF ETKİ 
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CDP-KOLİN, 338, 339 

CERRAHİ SERBESTLEŞTİRME, 
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DAVRANIŞ TESTLERİ, 327 

DEHB, 147, 148 

DEKSKETOPROFEN, 355 

DEKSMEDETOMİDİN, 355 
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DOPAMİN, 204 

DRG, 358, 377 

Dtk, 281 

DU145 PROSTAT KANSER HÜC-

RESİ, 380 
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EĞİTİM, 107, 266, 271 



394 

 

ELEKTRİK SAHA STİMÜLASYONU 
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EL-KANUN FİT-TIB, 248 

EMZİRME, 244, 251 

ENAK, 156 

ENDOMETRİOZİS, 169, 170 
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