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DEĞERLİ KATILIMCILAR, 
 
Türk Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji Kongresine hoşgeldiniz. 
Bu kongremizde geçen kongremizde olduğu, “şehir” kongresi olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu tür kongrelerde, otel merkezli kongrelerin aksine, yerel 
düzenleme kurullarına çok daha iş düşmektedir. Bu kongremizde de, başta 
kongre sekreteri Sn. Prof. Ersin Yarış olmak üzere, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalının en kıdemlisinden en 
kıdemsizine tüm elemanları, kongrenin organizasyonu kadar sosyal 
programını oluşturmak üzere büyük çabalar göstermişlerdir. Kendilerine ve 
ayrıca kongrenin bilimsel programının oluşturulmasında büyük gayret 
gösteren “bilimsel kurul” üyelerine çok teşekkür ederim.  
Bu kongremizde de, daha önceki iki kongremizde olduğu üzere, çalışma 
gruplarımızın sempozyumları yaşama geçecektir. Uzun vadedeki 
beklentimiz, Türkiye’de bilimsel arenada farklı bir yeri olan farmakolojinin 
daha da gelişmesine ve derneğimizin kurumsallaşmasına paralel olarak, 
yeni çalışma gruplarının oluşması ve farmakoloji kongrelerinin, çalışma 
gruplarının sempozyumlarıyla birlikte, bilimsel bir şölene dönüşmesidir.  
Bu duygularla 2. Klinik Toksikoloji sempozyumu, 3. Klinik Farmakoloji 
Sempozyumu ve 19. Ulusal Farmakoloji Kongresine hoşgeldiniz der, 
hepinize Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu adına en içten iyi 
dileklerimi, saygılarımı sunarım. 
 
 
 
Prof. Dr. Mehmet Melli 
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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09:30-10:00 Madde Bağımlılığında Genel 
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10:30-11:00  Kahve Molası    
11:00-12:00 KONFERANS   
  
 
 
 

OPİOİD BAĞIMLILIĞININ 
NÖROBİYOLOJİSİ 
Başkan: Dr. Yeşim Tunçok 
Opioid Receptors, Desensitization 
and Opiate Tolerance                          

 
 
 
Dr. Graeme 
Henderson 

12:00-13:30 Öğle Yemeği    
13:30-15:00  PANEL   
  
 
 
13:30-14:00 
 
14:00-14:30 
 
14:30-15:00 

MADDE KULLANIMI VE 
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MEDİKOLEGAL YÖNÜ  
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15:30-16:00 Türkiye’deki Uyuşturucu Trafiği  Emniyet Amiri 
Zafer Ercan 
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İn-vitro Laboratuvar İncelemelerinin 
Biyoeşdeğerlik Çalışmalarındaki Yeri 
ve Önemi 

Dr. Mahmut Tokaç 
 
 
Dr. S. Oğuz 
Kayaalp 

13:55-14:10 Analitik Açıdan Biyoeşdeğerlik 
Çalışmalarında Farmakokinetik ve 
Farmakodinamik Kavramların 
İrdelenmesi  

Dr.Tambay Taşkın 
 

14:10-14:20  Analitik Açıdan Biyoeşdeğerlik 
Denemelerinde Karşılaşılan Sorunlar  

Dr. Işık Tuğlular  
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14:20-14:30  Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Klinik 
Problemlerin Birkaç Özel Olguyla Kısa 
Değerlendirilmesi  

Dr. Aydın 
Erenmemişoğlu  

14:30-15:00  Tartışma   
15:00-15:30 
15:30-17:15 

Kahve Molası 
FARMAKOVİJİLANS ÇALIŞTAYI 

  

 Moderatör: Dr. Işık Tuğlular Dr. Sema Sardaş 
Dr. Ahmet Akıcı 
Dr. Hakan Ergün 
Dr. Hatice Şahin 
Dr. Yeşim Uğur 
Ecz. Demet 
Aydınkarahaliloğlu 

17:15-17:30  Kapanış   
 
 



 4 

19. Ulusal Farmakoloji Kongresi 
24 Ekim 2007,  Çarşamba 
17:30-18:00     Kongre Kayıt 
18:00-18:30     AÇILIŞ TÖRENİ 
18:30-19:30     AÇILIŞ KONFERANSI 
                       (HASAN TURAN SALONU) 
                        Dünden Bugüne Trabzon                        Öğretim Görevlisi                      
                                                                                   Ahmet Özer 
19:30-21:30     AÇILIŞ KOKTEYLİ 
 
25 Ekim 2007,  Perşembe 
08:30-09:25  HASAN TURAN SALONU: 

KAHVALTILI OTURUM 
Genç Bilim Adamları Programı nda 
(GEBİP) Farmakologlar  
Başkan: Dr. S. Oğuz Kayaalp 

  
 
 
 
Dr. Kansu 
Büyükafşar 
Dr. Alper İskit 

09:30-10:30  HASAN TURAN SALONU: 
KONFERANS 
Başkan: Dr. Öner Süzer 

  

  The Mechanisms of Brain 
Inflammation 

Dr. Giancarlo 
Pepeu 

10:30-11:00 Kahve Molası   
 
 
 
 
11:00-12:30  

 
 
 
 
HASAN TURAN SALONU: PANEL 

  

 
 

KLİNİK VE FARMAKOLOJİK 
AÇILARDAN İLACA DİRENÇLİ 
EPİLEPSİLER 
Başkan: Dr. Filiz Onat 

 

 İlaca Dirençli Epilepsi Modelleri Dr. Filiz Onat 
 Klinik Açıdan İlaca Dirençli Epilepsiler  

 
İlaca Dirençli Epilepsilerin 
Farmakogenetiği 

Dr. Çiğdem 
Özkara 
Dr. Esat Eşkazan 

 Tartışma  
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11:00-12:30  FAHRİ KURAN SALONU: PANEL  
 STATİN GRUBU İLAÇLARIN 

TEDAVİDEKİ YENİ ÖZELLİKLERİ 
Başkan: Dr. Sadi Güleç 

 

 Kardiyovasküler Olayları Önlemede 
Statinler 

Dr. Sadi Güleç 

 Statinlerin Pleiotropik Etkilerine 
Laboratuvardan Bakış 

Dr. Sönmez Uydeş 
Doğan 

 Statinlerin Pleiotropik Etkilerine 
Klinikten Bakış 

Dr. Meral 
Kayıkçıoğlu 

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

GEZİLMESİ 
 

14:00-15:30 
 
 
 

HASAN TURAN SALONU: 
YUVARLAK MASA TOPLANTISI  
FARMAKOLOJİDE KALİTEYİ 
ARTIRMAK 
Başkan: Dr. Mehmet Melli 
Farmakolog Yetişmeden 
Farmakolojide Araştırmadan 
Bahsedebilir miyiz? Yetişen 
Farmakologları Üniversitede 
Sanayide ‘Farmakolog’ Olarak 
Tutabiliyor muyuz? 
Üniversitelerde Laboratuvar, 
Ekipman Olarak Araştırma Alt Yapısı 
Yeterli mi? 
Farmakoloji Araştırmaları İçin Proje 
Destekleri 
Araştırma ve Yayın Etiği Dikkate 
Alınmadan Yapılan Yayınların 
Farmakoloji Araştırmalarının Kalitesi 
Üzerine Etkisi 

 
 
 
 
 
Dr. Mehmet Melli 
 
 
 
 
Dr. Zafer Güney 
 
Dr. Tuncay 
Demiryürek 
 
Dr.Hakan Orer 
 

15:30-16:00 
16:00-17:30 

Kahve Molası 
SÖZLÜ BİLDİRİLER 

 

 HASAN TURAN SALONU 
Başkanlar: Dr. Engin Şingirik 
                  Dr. Şule Kalkan 
Kardiyovasküler Farmakoloji 

S-01/S-06 

 FAHRİ KURAN SALONU 
Başkanlar: Dr. Nur Banoğlu 
                  Dr. Yusuf Karataş 
Gastrointestinal Farmakoloji 
İskelet Kası ve Düz Kas Farmakolojisi 

S-07/S-12 
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Diğer Konular 
 NİHAT TURAN-1 SALONU 

Başkanlar: Dr. Kevser Erol 
                  Dr. Zafer Gören 
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 
Endokrin Sistem Farmakolojisi 
Kardiyovasküler Farmakoloji 

S-13/S-18 

 
26 Ekim 2007,   Cuma 
08:30-09:25 HASAN TURAN SALONU: 

KAHVALTILI OTURUM 
Başkan: Dr. Ayşe Gelal 

  

  Kişiye Özel İlaç Tedavisine Etik 
Açıdan Yaklaşım  

Dr. Vural Özdemir  

09:30-10:30  HASAN TURAN SALONU: 
KONFERANS  
Başkan: Dr. Bülent Gümüşel 

  

  Microcirculation in Health and 
Disease 

Dr. Neil Granger 

10:30-11:00  Kahve Molası   
11:00-12:30  HASAN TURAN SALONU: PANEL   
 ENDOTEL DİSFONKSİYONU 

Başkan: Dr. Tuncay Demiryürek 
 

 Endotel Disfonksiyonuna Genel Bir 
Bakış 

Dr. Tuncay 
Demiryürek 

 Ateroskleroz ve Endotel 
Disfonksiyonu 

Dr. Zeliha Kerry 

 Sepsis ve Endotel Disfonksiyonu Dr. M. Oğuz Güç 
 Hipertansiyon ve Endotel 

Disfonksiyonu 
Dr. Fehmi 
Mercanoğlu 

11:00-12:30  FAHRİ KURAN SALONU: PANEL   
 ANJİOJENEZ VE ANTİANJİOJENİK 

FAKTÖRLER 
Başkan: Dr. İbrahim Güllü 

 

 Anjiojenez Dr. İbrahim Güllü 
 Antianjiojenik Faktörler 

Antianjiojenik Tedavide Yenilikler 
Dr. Mustafa Erman 
Dr. Ümit Yaşar 

 Tartışma  
12:30-14:00  ÖĞLE YEMEĞİ 

POSTERLERİN GEZİLMESİ 
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14:00-15:30 SÖZLÜ SUNUMLAR  
 HASAN TURAN SALONU 

Başkanlar: Dr. Ercüment Ölmez 
                  Dr. Aytül Önal 
Rho/Rho-kinaz Yolağı: Fizyolojik ve 
Patofizyolojik olaylardaki Rolü 
Farklı deneysel Septik Şok 
Modellerinde Bulgularımız 
Serotonin Gerialım İnhibitörü 
İlaçların Periferik Etkileri 

 
 
 
Dr. Kansu 
Büyükafşar        
Dr. Alper İskit 
 
Dr. Mine Kadıoğlu 
Duman 

 FAHRİ KURAN SALONU 
Başkanlar: Dr. Zeliha Yazıcı 
                  Dr. Sedef Gidener 
Kronofarmakolojiden Kronoterapiye 
RNAi Teknolojisinin Deneysel  
Aşamaları ve Tedavideki Geleceği 
Nörotoksisite ve Glutamat İlişkisi 

 
 
 
Dr. Canan Uluoğlu 
Dr. Metiner Tosun 
Dr. Ahmet 
Hacımüftüoğlu 

15:30-16:00 
16:00-17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20:00-24:00 
 

Kahve Molası 
SÖZLÜ BİLDİRİLER 
HASAN TURAN SALONU 
Başkanlar: Dr. Vahide Savcı 
                  Dr. Bahar Tunçtan 
Kardiyovasküler Farmakoloji 
FAHRİ KURAN SALONU 
Başkanlar: Dr. Güner Ulak 
                  Dr. Cenk Can 
Genitoüriner Farmakoloji 
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi 
NİHAT TURAN-1 SALONU 
Başkanlar: Dr. Nuran Öğülener 
                  Dr. Yıldırım Sara 
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 
GALA YEMEĞİ VE FUAT SAKA 
KONSERİ 

 
 
S-19/S-24 
 
 
 
S-25/S-30 
 
 
 
 
S-31/S-36 

 
27 Ekim 2007, Cumartesi 
08:30-09:25 HASAN TURAN SALONU: 

KAHVALTILI OTURUM 
  

  Asistanların Gözünden: Farmakoloji 
Eğitiminden Ne Bekliyoruz? 
Başkan: Dr. Sibel Göksel Ülker 
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TFD Bakışı 
 
Eğitimden Ne Bekliyoruz?; 
 
Uzmanlık Eğitiminden Ne Bekliyoruz? 
 
Master-Doktora Eğitiminden Ne 
Bekliyoruz? 

Dr. Hakan S. Orer 
 
Dr. İsmail Burak 
Bal 
Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 
Ecz. Ebru Arıoğlu 

09:30-10:30  HASAN TURAN SALONU:  
KONFERANS 
Başkan: Dr. Mehmet Melli 

  

 Influence Of Gender and Sex Steroid 
Hormones On Vascular Reactivity 
And Control Of The Cerebral 
Circulation 

 Dr. Sue Duckles 

10:30-11:00 
11:00-12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:30 

Kahve Molası 
HASAN TURAN SALONU: PANEL 
AGONİST İLE YÖNLENDİRİLMİŞ 
SİNYAL İLETİMİ 
Başkan: Dr. Hakan Gürdal 
Reseptörlerin Agoniste Bağımlı 
Olarak Sinyali Yönlendirmeleri ve 
Reseptör Aktivasyonu 
5-HT1B ve 5-HT1D Reseptör 
Sisteminde Agonistle Yönlendirilen 
Sinyal İletim Sistemi 
 
 
 
FAHRİ KURAN SALONU: PANEL 
ALZHEİMER HASTALIĞININ 
TEDAVİSİ: BUGÜN-YARIN 
Başkan: Dr. Hakan Gürvit 
Alzheimer Hastalığının Tedavisinde 
Bugün 
Alzheimer Hastalığı Tedavisinde 
Preklinik Çalışmalar 
Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Yarın 

 
 
 
 
 
Dr. Ongun Onaran 
 
Dr. Hakan Gürdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Haşmet 
Hanağası 
Dr. Pınar 
Yamantürk Çelik 
Dr. Hakan Gürvit 
 

12:30-13:00  KAPANIŞ TÖRENİ 
(HASAN TURAN SALONU) 
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2.Klinik Toksikoloji Sempozyumu 
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PANEL: MADDE BAĞIMLILIĞININ TEMELLERİ 
[24.10.2007, FAHRİ KURAN SALONU, 09:30-10:30] 
MADDE BAĞIMLILIĞINDA GENEL KAVRAMLAR 
Dr. S.Oğuz Kayaalp 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı Emekli Öğretim Üyesi, Ankara 

 
İlaç ve diğer maddelere bağımlılık nörobiyolojik ortak noktaları yanında 
maddenin beyin üzerindeki etki kalıbının ve genetik, kültürel, çevresel ve 
psikososyal faktörlerin rol oynadığı mültifaktöriyel bir durumdur. Bazı 
psikiyatristlere göre diğer nöral ve psikiyatrik hastalıklar kadar bir beyin 
hastalığıdır. Bağımlılık-yapıcı maddelere kısa veya uzun bir süre maruz 
kaldıktan sonra beyindeki motivasyonel süreçlerin normal düzenlenmesi 
bozulmaya (disregülasyon) başlar. Bu nedenle bağımlılık bazı çevrelerde 
tekrarlayan madde zehirlenmesine bağlı karmaşık bir beyin hastalığıdır 
Bağımlılık terimi yerine klinik bağlamda “addiction” (tutkunluk) sözcüğü 
daha sık kullanılır. İlaç ve diğer maddelere bağımlılık nörobiyolojik ortak 
noktaları yanında maddenin beyin üzerindeki etki kalıbının ve genetik, 
kültürel, çevresel ve psikososyal faktörlerin rol oynadığı mültifaktöriyel bir 
durumdur. Bazı psikiyatristlere göre diğer nöral ve psikiyatrik hastalıklar 
kadar bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık-yapıcı maddelere kısa veya uzun bir 
süre maruz kaldıktan sonra beyindeki motivasyonel süreçlerin normal 
düzenlenmesi bozulmaya (disregülasyon) başlar. Bu nedenle bağımlılık bazı 
çevrelerde tekrarlayan madde zehirlenmesine bağlı karmaşık bir beyin 
hastalığıdır 
Bağımlılık terimi yerine klinik bağlamda “addiction” (tutkunluk) sözcüğü 
daha sık kullanılır. Bu bağlamda bağimlılık olayın biyolojisi ile ilişkili bir 
terim olarak kabul edilir. Tutkunluk ile nedensel ve zamansal bakımdan 
ilişkili olabilen bir davranışsal durum olan madde kötüye kullanımına 
mutlaka kişide bağımlılık gelişmiş olması eşlik etmez. Psiyatri nozolojisinde 
en yetkili bir kaynak sayılan Amerikan Psikiyatri Derneğinin DSM 1V (1994) 
Kılavuzunda davranışsal (motivasyonel) bozukluk belirtilerine ve 
bireylerarası etkileşimdeki bozuklukların türüne ve derecesine göre madde 
kötüye kullanımı ve madde bağımlılığı için somut tanımlar yapılmıştır. 
DSÖ’nün konu ile ilgili bir komitesinin yaptığı tanıma göre madde 
bağımlılığı, psikotrop bir madde ile SSS arasındaki etkileşmeden doğan ve 
ilacın keyif-artırıcı psişik etkilerini duyumsamak için ve bazen de 
yokluğunun vereceği huzursuzluktan sakınmak için maddeyi devamlı veya 
periyodik olarak alma dürtüsü ya da kompülsiyonu başta olmak üzere 
çeşitli davranışsal ve diğer reaksiyonların eşlik ettiği psişik ve bazen de 
ilave olarak somatik (fiziksel) nitelikli bir durumdur.  
Bağımlılık -yapıcı (adiktif) maddelerin ortak özelliklerinden en önemlisi 
bunların farmakolojik bakımdan keyif-verici veya keyif-artırıcı (“mood-
elevating”) psikoaktif maddeler olmasıdır. Santral sinir sistemini etkileyen 
farmakolojik ajanlardan bazıları psikoaktif değildir, ruhsal alanda belirgin 
bir etki oluşturmaz (antiepileptik ilaçların çoğu gibi). Psikoaktif olan 
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bazılarının ise etkileri keyif-verici nitelikte değildir (nöroleptik ilaçlar, 
antidepresan ilaçların çoğu ve bazı antiparkinson ilaçlar gibi). Psikoaktif 
nitelikte olmayan veya psikoaktif olup da bu etkisi keyif-verici nitelikte 
olmayan SSS ilaçlarının bağımlılık yapma özelliği yoktur.  
Bağımlılık-yapıcı maddelerin çeşitli kullanılış biçim ve dereceleri:   Bir 
ülkede uygulanan ilaç/madde kontrolunun ve kaçak ilaç/madde ticaretini ( 
özel deyimiyle adiktif madde trafiğini)  önleme çabalarının sıkılık ve 
yoğunluğuna göre bireyler bu maddelere az veya çok maruz durumdadırlar. 
Örneğin Türkiye dünyada vatandaşlarının alkollü içkilere en fazla ve en 
kolay maruz kaldıkları bir ülkedir. Çeşitli ülkelerde yapılan epidemiyolojik 
incelemeler adiktif maddelere maruz kalan ve onu kendi üzerinde ilk kez 
deneyen kimseleri (“experimenter”) çoğunun maddeyi bir veya birkaç kez 
kullandıktan sonra bıraktıklarını göstermiştir. Bunların bir kısmı maddeyi 
arada sırada ve özellikle eğlenti ve dinlenti amacıyla kullanmaya devam 
eder. Bunlara dinlentisel (“recreational”) veya arada sırada (“occasional”) 
madde kullanılıcıları adı verilir. Böyle kimselerde biyolojik anlamda 
bağımlılık oluşmamıştır, ancak bunlar madde bağımlısı olmaya adaydırlar 
ve bağımlılığın kişisel ve sosyal zararlarına düşük yoğunluklu olarak maruz 
kalmaktadırlar. Bu tür kullanılış biçimlerine toplu bir adla tutkunluksuz 
(“non-addictive”) madde kullanımı adı verilir. Bunların az bir kısmında, 
zamanla maddeye karşı önüne geçilemeyen bir özlem gelişmesi ve kullanım 
üzerinde iradenin kontrolunun kaybolması durumu ortaya çıkar ve 
bağımlılık gelişir. Ağrılı veya anksiyeteli geçici bir durumu nedeniyle hekim 
reçetesiyle veya koşulların yarattığı stresli bir durum nedeniyle adiktif ilaç 
kullanan kişilerde ağrı veya koşulların elverişsizliği ortadan kalkınca bu 
kişiler ilaç kullanımına çoğu kez son verirler ( örneğin Vietnam olayında 
olduğu gibi ).  
Bağımlık oluşmasında pozitif pekiştirinin önemi ve negatif pekiştiri:  Adiktif 
maddelerin önemli ortak bir farmakolojik özelliği pekiştirici (“reinforcer”) 
olmalarıdır. Bir maddenin duygudurumda yaptığı değişme onu tekrar tekrar 
kullnma veya onsuz edememe davranışını teşvik ediyorsa ya da kullanımını 
pekiştiriyorsa böyle bir madde pekiştiricidir. Bu tür bir pekiştiri, pozitif 
pekiştiri (positive reinforcement) sayılır. Maddenin yaptığı keyif artması 
(“mood elevation”) veya öfori, pozitif pekiştirici ana etkendir. Buna 
maddenin hedonik etkisi adı da verilebilir. 
Bir maddenin pozitif pekiştiri yapıp yapmadığı sıçanlarda ve maymunlarda 
kendi –verme (“self-administration”) deneyleri ile konulabilir; yer tercih 
etme yönemi de bu bakımdan işe yarayabilir. Pozitif pekiştiri fenomeni ilk 
olarak 1954’te hareket edebilen sıçanlarda medyal ön beyin demeti veya 
ventral tegmental alan  gibi beynin ödüllendirici (“zevk verici”) bölgelerine 
bir uyarıcı elektrod  yerleştirdikten sonra hayvanın kendi kendini stimüle 
etmesine olanak veren bir düzenekte gerçekleştirilen intrakranyel self-
stimülasyon  yöntemi  kullanılarak tanımlanmıştır. Bu elektriksel ve madde 
vererek yapılan kimyasal pozitif pekiştirinin ortak özelliği beyinde 
mezokortikolimbik dopaminerjik sistemin aktive edilmesidir. 
Pekiştirinin madde kullanmayı sürdürmede rol oynayan negatif türü de 
vardır. Bağımlılık yapan maddeyi kesmenin veya bulamamanın keyifte 
yapacağı azalma bağımlı için negatif  (olumsuz) bir durumdur. Bağımlı bu 
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duruma düşmekten sakınmak için maddeyi almaya devam eder. Bu olaya 
negatif pekiştiri denilir. 
Bağımlılık kazanmış bir kimsede ilacın kesilmesi veya farmakolojik 
antagonistinin verilmesi opioid madde, hipnosedatif ilaç ve alkol gibi SSS’yi 
deprese eden ilaçlara bağımlı olanlarda belirgin ve ciddi semptom ve 
işaretlerle kendini gösteren bir yoksunluk sendromuna neden olur. Buna 
kesilme (withdrawal) sendromu veya olayı da denilir. Yoksunluk belirtileri 
bazı ilaç gruplarına bağımlı olanlarda hafif belirtilerle seyreder. Yoksunluk 
belirtilerinin yönü maddenin sinir sisteminde yaptığı etkinin yönünün 
tersidir. Örneğin depresan ilaçlarla ilişkili yoksunluk sendromunda SSS 
stimülasyonu belirtileri ve stimülan ilaçlarla ilişkili sendromda depresif 
belirtiler egemendir. İlaç özlemi (“craving”) bütün ilaç kesilmesi olaylarının 
ortak semptomudur. Yoksunluk sendromunun altında yatan patolojik 
zemin, maddenin beyinde sürekli olarak bulunmasına karşı maddenin 
etkilediği merkezlerde onun etkisini nötralize etmek için zıt yönde etki 
yapan mekanizmalarının bir süredir aktive edilmiş olması ve madde 
kesilince bu mekanizmaların egemen duruma geçmeleridir. Bu dengesizlik 
yeni bir homeostaz oluşması ile kısa zamanda düzeltildiği için yoksunluk 
belirtileri ilaç özlemi hariçgenellikle uzun sürmez. 
Diğer etkenler: Madde bağımlılığının oluşmasında maddenin farmakolojik 
etkileri yanında çevresel (sosyokültürel etkenler gibi) ve kişinin yatkınlığı 
gibi etkenler de rol oynar. Ayrıca madde kötüye kullanımını başlatan özel 
yardımcı etkenler de rol oynar. 
Psişik ve fiziksel bağımlılık: Bir maddeye tutkunluk gösteren bir kisimde 
bilimsel bakımdan iki tür bağımlılık ayırt edilir: psişik bağımlılık ve fiziksel 
bağımlılık. Psişik bağımlılık maddenin pozitif pekiştiri yapmasına bağlıdır ve 
tutkunluğun onsuz olmaz komponentidir. Maddeyi almaya devam etme 
arzusu ile kendini belli eder. Kişide maddeye karşı, maddenin türüne göre 
değişen bir derecede az veya çok şiddetli bir özlem (“craving”) gelişmiştir. 
Madde özlemi kişiyi ilaç arama davranışı (“drug seeking behaviour”) içine 
sokar.  Psişik bağımlılığın derecesi maddenin farmakolojik grubuna ve baze 
grup içindeki konumuna göre değişir. Heroin, kokain ve sigara dumanı 
içinde alınan nikotin güçlü ilaç özlemi ve psişik bağımlılık oluşturur. Özlem 
madde alındığı zaman oluşan keyif artmasının (“high”) hızı ve boyutu ile 
orantılıdır. Örneğin inhalasyon yoluyla (“crack) ya da i.v. alınan kokain 
veya heroinin cinsel orgazmınkine yakın derecede keyif oluşturduğu 
söylenir. Bunlara katşı özlem de güçlüdür. Belirtilen şekilde alındığında bu 
maddeler beyine çok hızlı bir şekilde girerler. Kuru toz veya solüsyon 
halinde burun boşluğuna uygulandıklarında etkileri o kadar fazla olmaz. 
Fiziksel bağımlılık,  maddenin kısa veya uzun bir süre boyunca bulunması 
sonucu beyinde etkilediği merkezlerde ona karşı zamanla adaptif 
değişiklikler (nöroadaptasyon) meydana gelmesine bağlıdır. Bu adaptasyon 
maddeye zıt-yanıt şekinde olduğu için kontradaptasyon adını da alır. 
Fiziksel bağımlılık nöron düzeyinde meydana gelir ve vücut dışında kültürü 
yapılan nöronları bir süre maddeye maruz bırakarak in vitro olarak 
meydana getirmek mümkündür. Fiziksel bağımlılık, psişik bağımlılığın 
aksine aslında bağımlının istemediği bir durumdur. Fiziksel bağımlılığın 
şiddeti, madde kesildiği zaman ortaya çıkan yoksunluk sendromunun 
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somatik (fiziksel) belirtilerinin şiddeti ile ölçülür. Bazı adiktif maddeler 
kesilince belirgin bir yoksunluk tablosu ortaya çıkmaz (örneğin nikotin, 
esrar ve LSD bağımlılığı gibi). Belirgin fiziksel bağımlılık yaptığı bilinen bir 
ilaç sürekli değil de zaman zaman kullanılıyorsa tolerans oluşturmayabilir. 
Tolerans: Adiktif ilaçların bazıları sürekli kullanıldıklarında hızlı veya yavaş 
bir şekilde etkilerinin şiddeti azalır. Bu nedenle kullanan kişi maddenin 
dozunu artırma gereği duyar. Madde sürekli kullanıldığında tolerans belirli 
bir tavan düzeye kadar oluşur ondan sonra durur. Aynı nöronal 
mekanizmayla etki yapan ilaçlara karşı çapraz-tolerans oluşur. Toleransın 
gelişme hızı yanında boyutu da maddelerin farmakolojik sınıfına göre 
değişiklik gösterebilir. Toleransın boyutu veya derecesi bağımlının 
kullandığı günlük madde veya ilaç dozuyla onun normal günlük dozu 
arasındaki oranla ölçülür. Düzenli (kesintisiz) alması durumunda bazı 
ilaçlara karşı yüz kezden fazla tolerans gelişebilir (örneğin opioid maddeler 
gibi). 
İlaç kötüye kullanımı ve tutkunluğunda kişisel ve sosyal zarar: Bu olayların 
topluma maliyeti ile topluma ve kişiye zararı birçok hastalığınkinden daha 
fazladır ve önemli halk sağlığı sorunları oluştururlar. Bu konuya sadece 
işaret edilmekle yetinilecektir. 
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Bağımlılık yapıcı maddelerin etkilediği hedef organ beyindir. Bu maddelerin 
beynin hangi bölgelerini ve merkezlerini etkileyerek bağımlılık 
oluşturdukları henüz net olarak ortaya konamamıştır. Bununla beraber, 
bazı mekanizmalar ve beyin bölgelerinin madde bağımlılığındaki katkısı 
ortaya konmuş durumdadır. 
Son yıllarda madde bağımlılığının etki düzeneği ile ilişkili bilimsel 
yaklaşımlarda önemli değişiklikler olmuştur. Daha önceki yıllarda bağımlılık 
yapıcı maddeye yeterli süre maruz kalındığında oluşan santral 
adaptasyonun asıl neden olduğu ve madde kullanımının ani olarak kesilmesi 
halinde ortaya çıkan yoksunluk sendromu belirtilerinden korunmak için 
madde alımına devam edildiği fikri, bağımlık ile ilişkili santral düzenekler 
için temel oluşturmaktaydı. Bugün yoksunluk sendromundan sakınmanın 
bağımlılığın sürdürülmesindeki katkısı açık olmakla beraber, dikkatler daha 
çok “madde arayışı davranışı (drug seeking behavior)” üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Yoksunluk sendromu da dahil olmak üzere bir çok psişik, 
fizik ve sosyal olgu aslında madde arayışı davranışına katkıda 
bulunmaktadır (Koob ve Bloom, 1988; Stolerman, 1992; Uzbay ve Yüksel, 
2003). Madde bağımlılığı birçok faktörün katkıda bulunduğu karmaşık bir 
fenomendir (Şekil 1). Bu sunumda daha çok nöral mekanizmalar üzerinde 
durulacaktır. 
Dopaminerjik Sistem ve Madde Bağımlılığı 
Ventral ön beyin ile ventral orta beyini birbirine bağlayan bir halkanın 
ilaçların ödüllendirici etkileri ile yakın bir ilişkisi olduğu ileri sürülmektedir. 
Mediyal ön-beyin demeti olarak da adlandırılan bu yol ventral tegmental 
alan (VTA) ve hipotalamus ile olfaktör tüberkül, septum ve nükleus 
akkumbensi birbirine bağlar ve büyük ölçüde miyelinli liflerden oluşmuştur. 
Yine VTA'daki A10 grubu hücrelerden orijin alarak, nükleus akkumbens, 
olfaktör tüberkül, kaudat putamenin ventral striatal bölgeleri ve frontal 
kortekse projeksiyon yapan liflerden oluşan mezokortikal ve mezolimbik 
dopaminerjik yolakların psikostimülan ödüllendirme ve pekiştiride önemli 
bir role sahip olduğu artık iyice netleşmiştir (Şekil 2). Bu iki yolak birlikte 
mezokortikolimbik yolak olarak da anılır. Bu yolakların alkol, opioidler, 
sempatomimetik stimülanlar ve sigara başta olmak üzere tüm bağımlılık 
yapıcı maddelerin ödüllendirici (keyif verici) etkinliklerinde ve pozitif 
pekiştiri tesisinde önemli bir role sahip olduğu konusunda bilim insanları 
büyük ölçüde fikir birliği içindedir (Koob ve Bloom, 1988; Koob, 1992). 
Bağımlılık yapıcı maddeler için ileri sürülen “psikomotor stimulasyon 
teorisine” göre (Wise ve Bozarth, 1987) bağımlılık yapma özelliği olan tüm 
maddeler doza bağımlı olarak psikostimülan özelliktedir. Bu stimülan 
özellikler ödüllendirici ve öfori yapıcı niteliktedir ve yukarıda anılan 
nöroanatomik yapıları etkileyerek pozitif pekiştiriye yol açar. 
Bağımlılık oluşturan maddelerin ilişkili olduğu nörokimyasal sistemler 
arasında mezokortikolimbik yolak ile ilişkisi de göz önüne alındığında 
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dopamin ve dopaminerjik sistem özel bir öneme sahiptir. Yapılan birçok 
deneysel çalışmada dopaminin ödüllendirme ve pozitif pekiştiri olaylarına 
aracılık ettiğini düşündüren veriler elde edilmiştir. Opioidlerin ödüllendirici 
etkilerinin teşvik edici (incentive) ve tamamlayıcı (consummatory) olmak 
üzere iki fazı tanımlanmıştır. Opioid ödüllendirmesinin teşvik edici fazında 
dopaminin rolü net bir şekilde ortaya konmuştur (Stolerman, 1992). Alkol, 
kokain ve diğer psikostimülan özellikli bağımlılık yapıcı maddelerin 
ödüllendirici ve pozitif pekiştirici etkilerinde de mezokortiko-limbik yolak ve 
dopaminin önemli bir rolü olduğunu gösteren bulgular vardır (Koob, 1992; 
O’Brien, 1996 
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Şekil 1- Madde bağımlılığını etkileyen faktörler (Uzbay, 2007’den modifiye 
edilmiştir). 
 

Maddelerin aversif 
etkileri 

 
Negatif 
pekiştiri 

Madde arayışı 
davranışı 

Maddelerin 
koşullanmış  

stimulus oluşturucu 
etkileri 

Maddelerin 
pozitif  

pekiştirici 
etkileri 

Davranışsal 

mekanizmalar 
Modüle 
ediciler Sosyal 

faktörler 

Genetik 

faktörler 

Nöral 
mekanizmalar 

 

Dopamin Serotonin GABA 

 
Glutamat Adenozin  Nitrik 

oksid  
Agmatin 

Maddelerin 
diskriminatif  

etkileri 

Öfori 

Anksiyetenin 

giderilmesi 

Fonksiyonların 

güçlendirilmesi 

Yoksunluk 

Sendromundan 

korunma 



 17 

 
Şekil 2- Beyin dopaminerjik sistemi ve madde bağımlılığı ile ilişkili yolaklar 
(Uzbay, 2004’den alınmıştır). 
Dopamin D2 reseptörlerinin özellikle madde bağımlılığını ilgilendiren 
ödüllendirmenin genetik zemininde de önemli bir katkıya sahip olduğu 
yolunda araştırma sonuçları yayınlanmıştır. Bu araştırmaların çoğunda 
yapılan ortak vurgu dopamin D2 reseptör eksikliği ile ödüllendirmeye 
duyarlılıkta bir azalma oluştuğu şeklindedir. Son zamanlarda madde 
bağımlılığının bir “ödül eksikliği sendromu” olabileceği şeklinde görüş 
bildiren verilerde artışlar gözlenmektedir (Blum ve diğ., 2000; Comings ve 
Blum, 2000; Bowirrat ve Oscar-Berman, 2005). 
Noradrenerjik, Serotonerjik Sistemler ve Madde Bağımlılığı 
Noradrenerjik sistemin yoksunluk sendromunun agresif komponentlerinde 
rolü olabileceğini düşündüren gözlemler vardır (Linnoila ve diğ., 1987). 
Bağımlılık yapıcı maddelerin belli bir süre kullanımı sonucu lokus seruleus 
(LC) gibi önemli noradrenerjik komponentlerde bir adaptasyon oluşması ve 
maddenin ani olarak kesilmesi sırasında ortaya çıkan hiperaktivite ve 
ajitasyon gibi kesilme semptomlarında bu adaptasyonun rolü olması 
kuvvetle muhtemeldir. 
Serotonin antagonistlerinin yeme içme davranışının yanısıra alkol gibi bazı 
bağımlılık yapıcı maddelerin tüketimini veya tercihini azalttığı yolunda bazı 
yayınlar yapılmıştır. Bununla beraber serotoninin bağımlılık gelişimindeki 
rolü dopamin kadar açık bir şekilde ortaya konamamıştır. Ancak çalışmalar 
sonucu serotoninin de ilaç arayışı davranışı üzerine direk veya modüle edici 
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bazı etkilere sahip olduğunun bulunması sürpriz sayılmamalıdır. Nitekim 
deney hayvanlarında yapılan bazı çalışmaların sonuçları beynin çeşitli 
bölgelerinde kronik etanol kullanımı ve etanol yoksunluk sendromu 
döneminde serotonerjik döngüde (turnover) önemli değişiklikler olduğuna 
işaret etmektedir (Uzbay ve diğ., 1998; Uzbay ve diğ., 2000a). Fluoksetin 
ve tianeptin gibi bazı antidepresanların deney hayvanlarında yoksunluk 
sendromu belirtilerinin kontrolünde etkili olması (Uzbay ve diğ., 2004a; 
Uzbay ve diğ., 2006) serotonin azlığı ile yoksunluk sendromu arasında bir 
ilişki olabileceği görüşünü desteklemektedir. Bununla beraber, aynı 
deneysel model üzerinde fluoksetine göre daha güçlü serotonerjik 
aktiviteye sahip essitalopramın yoksunluk belirtilerini gidermede daha zayıf 
kaldığı gözlenmiştir (Saglam ve diğ., 2006). Bu veri daha yüksek 
serotonerjik aktivasyonun alkol bağımlılığının kontrolünde etkili 
olamayacağını ve etkili antidepresanların glutamat ve nitrik oksid sistemi 
gibi başka sistemler üzerinden etkilerini oluşturabileceğini 
düşündürmektedir.    
GABAerjik Sistem ve Madde Bağımlılığı 
GABA ve GABAerjik sistemde oluşan adaptasyonun özellikle alkol ve 
sedatif-hipnotik ilaçlara karşı gelişen fiziksel bağımlılıkta rolü olduğuna 
işaret eden çalışmalar yapılmıştır. GABA bilindiği gibi santral sinir 
sisteminde en yaygın inhibitör nörotransmitterdir. GABA-A reseptörü, 
benzodiazepin reseptörü ve klorür iyonoforu ile birlikte alkol ve 
benzodiazepinler gibi sedatif-hipnotiklerin etki mekanizmasında önemli bir 

role sahiptir. Bilindiği gibi GABA nöronal düzeyde hücre içine Cl- girişini 
artırır ve elektrofizyolojik düzeyde bir postsinaptik inhibisyon yapar. 
GABA'nın bu etkileri benzodiazepinler, barbitüratlar ve alkol tarafından 
potansiyelize edilmektedir. GABA'nın etkilerini bu şekilde potansiyelize eden 
maddelerin anksiyolitik etkilere sahip olduğu da bilinmektedir (Hoehn-
Saric, 1982). Amigdala, ventral ön beyin, olfaktör tüberkül ve globus 
pallidum gibi anatomik bölgelerde GABAerjik aktivitenin sedatif-
hipnotiklerin ve alkolün yaptığı ödüllendirmeye ve pozitif pekiştiriye önemli 
bir katkısı olduğu düşünülmektedir (O’Brien, 1996). 
Opiyaterjik Sistem Ve Madde Bağımlılığı 
Beta-endorfin, enkafalinler ve dinorfin gibi endojen opioid peptidlerin 
opioidlerin ödüllendirici ve pozitif pekişitirici özelliklerinde rolü olabileceğini 
gösteren bazı çalışmalar yapılmıştır. Opioid peptidlerin VTA veya nükleus 
akkumbens içine injekte edilmesi deney hayvanlarında intrakranial self-
stimülasyonu uyarır ve lokomotor aktivitede artışa neden olur. Hipokampus 
ve hipotalamusa bu maddelerin enjeksiyonu da benzer sonuçlara neden 
olmuştur (Kayaalp ve Uzbay, 2005). 
Glutamaterjik Sistem, Nitrik Oksid, Agmatin ve Madde Bağımlılığı 
Glutamaterjik sistem ve glutamatın fiziksel bağımlılık gelişiminde rolü 
olabileceğini düşündüren bulgular vardır. Literatürde NMDA reseptörlerinde 
oluşan bir adaptasyonun morfin ve alkol yoksunluk sendromu ile ilişkisine 
işaret eden bazı makaleler yayımlanmıştır (Tsai ve diğ., 1995; Davidson ve 
diğ., 1995; Thomas ve diğ., 1998). MK-801 gibi NMDA reseptör 
antagonistlerinin morfin ve alkol yoksunluk sendromu üzerine etkili olması, 
bu tip maddelerin kronik kullanımı esnasında NMDA reseptörlerinde oluşan 
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bir adaptasyonun fiziksel bağımlılık ile ilişkisini düşündürmektedir (Trujuillo 
ve Akil, 1991; Rossetti ve Carboni, 1995). 
Etanol ile opioidlere fiziksel bağımlılık gelişiminde nitrik oksidin (NO) 
glutamaterjik sistem ile etkileşmesinin söz konusu olduğu ve bu 
etkileşmeye ikinci ulak cGMP’nin katkıda bulunduğu düşünülmektedir. 
Eksitatör aminoasit reseptörlerinin özellikle de NMDA reseptörlerin glutamat 
aracılığı ile uyarılması postsinaptik nöron membranında hücre içine Ca2+ 
girişini arttırarak NO sentezini katalizleyen enzim olan NO sentazın (NOS) 
Ca2+/Kalmodulin aracılı aktivasyonuna neden olur. NOS’un aktive olması da 
NO sentezlenmesi ve üretimindeki artışla sonuçlanır. Postsinaptik nöronda 
sentezlenen ve salıverilen NO retrograd olarak presinaptik uca difüze olur 
ve guanilat siklazı (GC) uyararak, presinaptik uçtan cGMP aracılı glutamat 
salınımını provoke eder. Özellikle alkol ve opioid bağımlılığı üzerine 
gerçekleştirilen bazı çalışmanın sonuçları santral eksitatör amino asiderjik 
stimülasyonun yoksunluk sendromunun belirtilerinin ortaya çıkmasında 
önemli bir rolü olduğunu göstermektedir (Uzbay ve Oglesby, 2001; Uzbay 
ve diğ., 2004b). 
Agmatinin rodentlerde morfin ve alkol yoksunluk sendromunun bir çok 
belirtisini hafiflettiği ve bu etkisinden NOS inhibisyonu yapıcı veya NMDA 
reseptörlerini inhibe edici özelliklerinin sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür 
(Arıcıoğlu-Kartal ve Uzbay, 1997; Uzbay ve diğ., 2000b). Agmatinin NOS 
inhibisyonu ve NMDA reseptör antagonisti özellikleri ile anksiyete ve 
epilepsi gibi başka eksitatör nitelikli nöropsikiyatrik hastalıkların tedavisinde 
kullanılabileceği veya nöropsikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan 
bazı ilaçların etkilerine katkı sağlayabileceği düşünülebilir. 
Adenozinerjik Sistem ve Madde Bağımlılığı 
Adenozinin santral sinir sisteminde yer alan A1 ve A2a reseptör alt tiplerinin 
anksiyete ile ilişkili olduğuna işaret eden çalışmalar yapılmıştır. Gerek 
adenosin A1 gerekse A2a reseptörlerinin yokluğunun ise farelerde anksiyete 
belirtilerini şiddetlendirdiği ileri sürülmüştür (Jain ve diğ., 1995; El Yacobui 
ve diğ., 2000; Johansson ve diğ., 2001). Anksiyete ve anksiyete sonucu 
ortaya çıkan davranışlar gerek insanlarda gerekse deney hayvanlarında 
alkol, barbitürat ve opioid tipi bağımlılıkta gözlenen yoksunluk 
sendromunun önemli belirtilerinden biridir. Öte yandan bir adenozin 
antagonisti olan kafein de amfetamin ve kokain gibi diğer stimülanlara 
benzer olarak motor stimülan ve öforizan etkiler oluşturur. Kafeinin uzun 
süre kullanımı ise kafein bağımlılığına neden olur. İlginç olarak, 
laboratuarımızda yakın tarihlerde gerçekleştirdiğimiz bir çalışmada 
antidepresan bir ilaç olan tianeptinin adenozin A1 reseptör agonisti 
aktiviteye sahip olabileceği yolunda veriler elde edilmiştir (Uzbay ve diğ., 
2007). Adenozinerjik A1 reseptör aktivasyonu ile tianeptinin sıçanlardaki 
alkol yoksunluğunu hafifletici etkileri arasında da bir ilişki olabilir. 
Kolesistokinin, P Maddesi ve Madde Bağımlılığı 
Kolesistokinin beyin sapının ve orta beynin birçok bölümünde bulunan 
uyanç ve duygudurum ile ilişkili bir nöropeptiddir. Kolesistokinin bir 
anksiyete bozukluğu tipi olan panik atakların olası bir nöromediyatörü 
olduğu ileri sürülmüştür. Kolesistokinin B reseptör alt tipini antagonize 
eden ajanların rodentlerde alkol yoksunluk sendromunun özellikle geç 
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döneminde ortaya çıkan belirtilerini hafifletmesi bu nöropeptidin alkole 
fiziksel bağımlılık gelişiminde rolü olabileceğine işaret etmektedir (Wilson 
ve Little, 1998). 
Bir nörokinin olan P maddesi (Substance P) ağrının duyumsanmasında 
önemli bir role sahiptir. P maddesinin ayrıca diğer nörokininler gibi 
anksiyetenin modülasyonunda da rolü olduğuna işaret eden deneysel 
çalışmalar yapılmıştır. Yakın tarihli bir çalışmada (Baretta ve diğ., 2001) P 
maddesinin anksiyojenik etkilerine santral nitrik oksidin önemli bir katkısı 
olduğuna işaret eden deneysel bulgular elde edilmiştir. 
Kanabinoidler ve Madde Bağımlılığı 
Esrar bitkisinin içinde bulunan en etkin psikoaktif madde olan Δ9-
tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) ve türevleri (kanabinoidler), yalnızca madde 
bağımlılığı literatüründe değil, aynı zamanda potansiyel terapötik kullanımı 
açısından da son zamanlarda araştırmacılar için büyük önem taşımaktadır. 
Şimdiye kadar en az iki kannabinoid reseptör geni klonlanmış olmakla 
birlikte, üçüncü bir reseptör için kanıtlar da bulunmaktadır (Alici ve Uzbay, 
2007). Bu reseptörlerden ilki olan CB1 reseptörü santral sinir sisteminde 
baskın olan kanabinoid reseptörü olması nedeniyle bazı kaynaklarda “beyin 
kanabinoid reseptörü” olarak da adlandırılmaktadır (Breivogel ve Childers, 
1998). 
Ventral tegmental alanda (VTA) ve nükleus akkumbenste önemli 
miktarlarda CB1 reseptörü bulunmaktadır. Bununla birlikte, nükleus 
akkumbensin çevre alanlarında, merkez alanlarına göre anlamlı derecede 
daha fazla CB1 reseptörü bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca bu bölgede CB1 
reseptörlerinin dopaminerjik hücrelerin terminal ya da hücre gövdelerinde 
bulunmadığı da bilinmektedir (Herkenham ve diğ., 1991; Julian ve diğ., 
2003). Δ9-THC ya da diğer kannabinoid agonistleri, nükleus akkumbenste 
dopamin sallınımını artırmaktadır; ama bu etki, nükleus akkumbensin 
yalnızca kabuk alanları ile sınırlı görünmektedir (Cheer ve diğ., 2004).  
Esrar yoksunluğunun görece hafif geçmesinin nedenleri arasında en 
önemlisi, Δ9-THC’nin alkol, kokain ve opioid gibi ilaçlara göre yarı-ömrünün 
çok uzun olmasıdır. Yine de, son zamanlarda yapılan çalışmalarda ve 
özellikle CB1 reseptör antagonisti SR-141716A sentezlendikten sonra, 
esrarın yoksunluk sendromuna yol açabileceğine ve belirgin fiziksel 
bağımlılık oluşturduğuna ilişkin kanıtlar giderek çoğalmaktadır. 
Kaymakçalan (1972) rhesus maymunlarda kronik Δ9-THC verilmesi ile 
hiperirritabilite, tremor ve anoreksi gibi yoksunluk belirtileri oluştuğunu 
kaydetmiştir. 
CB1 reseptör antagonisti SR-141716A’nın morfinle eşleştirilen koşullu yer 
tercihini önlediği gösterilmiştir (Mas-Nieto ve diğ, 2001). Bu çalışmada SR-
141716A aynı zamanda, 5 gün boyunca morfin uygulanmış sıçanlarda 
nalokson ile presipite edilmiş yoksunluk belirtilerini de azaltmıştır. Başka 
çalışmalarda da, eroinin sıçanlarda kendine verilmesi SR-141716A 
tarafından (Navarro ve diğ., 2001), Δ9-THC’nin maymunlarda kendine 
verilmesi ise opioid antagonisti nalokson tarafından inhibe edilmiştir (Tanda 
ve diğ., 2001). Bu bulgular, kanabinoid reseptörü blokörlerinin, opiyat 
bağımlılığı tedavisinde yeni yaklaşımlara olanak sağlayabileceğini 
göstermektedir. Bununla beraber, bağımlılık ile ilişkili güncel kaynaklarda 
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opioid antagonisti olan naloksonun kronik olarak Δ9-THC verilen deney 
hayvanlarında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkardığı, kanabinoid CB1 
reseptör antagonisti olan rimonabantın da morfine bağımlı sıçanlarda 
morfin yoksunluk belirtilerini presipite ettiği belirtilmektedir (Brust, 2004).  
Nöroblastoma hücre kültürlerinde kronik alkole maruziyet endojen 
kanabinoid olan anandamid düzeylerinde artışa neden olmaktadır. 
Farelerde de kronik alkol alımı kanabinoid CB1 reseptörlerinde down-
regülasyona neden olmaktadır. Sıçanlarda etanol ve Δ9-THC arasında 
çapraz tolerans geliştiği saptanmıştır (Hungund ve Basaravajappa, 2000; 
Brust, 2004). Öte yandan etanol tercih eden rodentlerde gerçekleştirilen 
bazı çalışmalarda CB1 reseptör antagonistlerinin etanol tüketimini 
azalttığına işaret eden veriler elde edilmiştir (Arnone ve diğ., 1997; 
Colombo ve diğ., 1998). Lallemand ve diğ. (2004) de CB1 reseptor 
antagonisti olan SR141716A’ın düşük dozlarında (3 mg/kg) sıçanlarda 
etanol tercihini etkilemezken, yüksek dozlarda (10 mg/kg) etanol tercihini 
artırdığını ileri sürmüşlerdir.  
Bütün bu veriler kanabinoid reseptör antagonistlerinin alkol ve madde 
bağımlılığın tedavisindeki yerinin henüz tartışmalı olduğuna ve konunun 
daha detaylı incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir.  
Madde Bağımlılığında Nöroplastisite Hipotezi 
Sinir sistemi organizmanın içinde gerçekleşen değişiklikler kadar çevresel 
değişikliklere de adapte olabilecek bir yapıya sahiptir. Her türlü iç ve dış 
stres diğer organ ve sistemlerde olduğu gibi beyinde de değişikliklere yol 
açabilir. Değişiklik sonuçta sinaptik etkinliğin değişmesidir (Uzbay, 2005). 
Nöroplastisite gelen uyarının niteliğine göre beyindeki nöronların ve 
bunların oluşturduğu ağların yapısal özellikleri ve işlevlerindeki 
değişikliklerdir. Stres altında bu değişiklikler sonucu depresyon ve şizofreni 
gibi hastalıklar oluşabildiği gibi öğrenme gibi önemli santral fonksiyonların  
oluşumunda ve hastalıkların iyileşmesinde de nöroplastisite rol oynar. 
Fiziksel bağımlılık gelişimi ve yoksunluk sendromu beyinde nöronal 
bağlantılarda ve nörotransmitter sistemlerinde oluşan “ters adaptasyonla” 
yakından ilişkilidir. Bu “ters adaptasyon” nöroplastisite ile ilişkili 
değişikliklerin sonucu olabilir. Madde bağımlılığı araştırmalarının 
nöroplastisiteye (nörogenezis, apopitozis, nörotrofik faktörler, nöronların 
dirençleri vb.) odaklanması ve nöroplastisite üzerine olumlu etkiye sahip 
ilaçların madde bağımlılığında da denenmesi madde bağımlılığının etki 
düzeneğinin anlaşılmasına ve tedavisine önemli katkılar sağlayabilir. 
Nitekim deneysel çalışmalarda beyin nöroplastisitesinde  etkili olduğu ileri 
sürülen (McEwen ve Chattarji, 2004; Reagan ve diğ., 2007) bir 
antidepresan olan tianeptinin alkol yoksunluk sendromu belirtilerinibn 
şiddetini hafifletici etkisi (Uzbay ve diğ., 2006) bu görüşü destekler 
niteliktedir. 
 
 



 22 

Kaynaklar 
Alici T, Uzbay İT. Kannabinoidler: Ödüllendirici ve bağımlılık yapıcı 
etkilerinin nörobiyolojisi üzerine bir gözden geçirme. Bağımlılık Dergisi 7: 
140-149, 2006. 
Arıcıoğlu-Kartal F, Uzbay IT. Inhibitory effect of agmatine on naloxone-
precipitated abstinence syndrome in morphine dependent rats. Life Sci 61: 
1775-1781, 1997. 
Arnone M, Maruani J, Chaperon F, Thiébot MH, Poncelet M, Soubrié P, Le 
Fur G. Selective inhibition of sucrose and ethanol intake by SR141716, an 
antagonist of central cannabinoid (CB1) receptors. Psychopharmacology 
132: 104-106, 1997. 
Baretta IP, Assreuy J, De Lima TCM. Nitric oxide involvement in the 
anxiogenic-like effect of substance P. Behav Brain Res, 121:199-205, 
2001. 
Blum K, Braverman ER, Holder JM, Lubar JF, Monastra VJ, Miller D, Lubar 
JO, Chen TJ, Comings DE. Reward deficiency syndrome: a biogenetic model 
for the diagnosis and treatment of impulsive, addictive, and compulsive 
behaviors. J Psychoactive Drugs 32 (Suppl. i-iv): 1-112, 2000. 
Bowirrat A, Oscar-Berman M. Relationship between dopaminergic 
neurotransmission, alcoholism, and reward deficiency syndrome. Am J Med 
Genet 132B: 29-37, 2005. 
Breivogel CS, Childers S.R. The functional neuroanatomy of brain 
cannabinoid receptors. Neurobiol Dis 5: 417-431, 1998. 
Brust JCM. Neurobiological Aspects of Subtance Abuse. Second Edition, 
Elsevier Butterworth Heinemann, Philadelphia, 2004, s. 222 ve 385. 
Cheer JF, Wassum KM, Heien ML, Phillips PE, Wightman RM. Cannabinoids 
enhance subsecond dopamine release in the nucleus accumbens of awake 
rats. J Neurosci 24: 4393-4400, 2004. 
Colombo G, Agabio R, Fà M, Guano L, Lobina C, Loche A, Reali R, Gessa 
GL. Reduction of voluntary ethanol intake in ethanol-preferring sP rats by 
the cannabinoid antagonist SR-141716. Alcohol Alcohol 33: 126-130, 1998. 
Comings DE, Blum K. Reward deficiency syndrome: genetic aspects of 
behavioral disorders. Prog Brain Res 126: 325-341, 2000. 
Davidson M, Shanley B, Wilce P. Increased NMDA-induced excitability 
during ethanol withdrawal: a behavioural and histological study. Brain Res 
674: 91-96, 1995. 
El Yacobui M, Ledent C, Parmentier M, Costentin J, Vaugeois JM. The 
anxiogenic-like effect of caffeine in two experimental procedures measuring 
anxiety in the mouse is not shared by selective A(2A) adenosine recptor 
antagonists. Psychopharmacology 148: 153-163, 2000. 
Herkenham M, Lynn AB, Johnson MR, Melvin LS, de Costa BR, Rice KC. 
Characterization and localization of cannabinoid receptors in rat brain: A 
quantitative in vitro autoradiographic study. J Neurosci 11: 563-583, 1991. 
Hoehn-Saric R. Neurotransmitters in anxiety. Arch Gen Psychiatry 39: 735-
742, 1982. 



 23 

Hungund BK, Basavarajappa BS. Are anandamide and cannabinoid 
receptors involved in ethanol tolerance? A review of the evidence. Alcohol 
Alcohol 35: 126-133, 2000. 
Jain N, Kemp N, Adeyemo O, Buchanan P, Stone TW. Anxiolytic activity of 
adenosine receptor activation in mice. Br J Pharmacol, 116: 2127-2133, 
1995. 
Johansson B, Halldner L, Dunwiddie TV, Masino SA, Poelchen W, Gimenez-
Llort L, Escorihuela RM, Fernandez-Teruel A, Wiesenfeld-Hallin Z, Xu XJ, 
Hardemark A, Betsholtz C, Herlenius E, Fredholm BB. Hyperalgesia, 
anxiety, and decreased hypoxic neuroprotection in mice lacking the 
adenosine A1 receptor. Proc Natl Acad USA, 98: 9407-9412, 2001. 
Julian MD, Martin AB, Cuellar B. Neuroanatomical relationship between type 
1 cannabinoid receptors and dopaminergic systems in the rat basal ganglia. 
Neuroscience 119: 309-318, 2003. 
Kayaalp, S.O., Uzbay, İ.T. İlaç kötüye kullanımı ve ilaç bağımlılığı.  In: 
KAYAALP Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Kayaalp, S.O. (ed.), 
11. Baskı, Feryal Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2005, s. 816-
836. 
Kaymakçalan S. Physiology and psychological dependence on THC in 
rhesus monkeys. In: Paton WDM, Crown J (eds) Cannabis and Its 
derivatives.  Oxford University Press, London, 1972, s. 142-149. 
Koob FG, Bloom FE. Cellular and molecular mechanisms of drug 
dependence. Science 242: 715-723, 1988. 
Koob FG. Drugs of abuse: anatomy, pharmacology and function of reward 
pathways. Trends Pharmacol Sci 13: 177-184, 1992. 
Lallemand F, Soubrié P, De Witte P. Effects of CB1 cannabinoid receptor 
blockade on ethanol preference after chronic alcohol administration 
combined with repeated re-exposures and withdrawals. Alcohol Alcohol 39: 
486-492, 2004. 
Linnoila M, Mefford I, Nutt D, Adinoff B. Alcohol withdrawal and 
noradrenergic function. Ann Int Med 107: 875-889, 1987. 
Mas-Nieto M, Pommier B, Tzavara, Caneparo A, Da Nascimento S, Le Fur 
G, Roques BP, Noble F. Reduction of opioid dependence by the CB1 
antagonist SR141716A in mice: evaluation of the interest in 
pharmacotheraphy of opioid addiction. Br J Pharmacol 132: 1809-1816, 
2001. 
McEwen BS, Chattarji S. Molecular mechanisms of neuroplasticity and 
pharmacological implications: the example of tianeptine. Eur 
Neuropsychopharmacol. 14 (Suppl 5): S497-502, 2004.  
Navarro M, Carrera MR. Fratta W, Valverde O, Cossu G, Fattore L, Chowen 
JA, Gomez R, del Arco I, Villanua MA, Maldonado R, Koob GF, Rodriguez de 
Fonseca F.  Functional interaction between opioid and cannabinoid 
receptors in drug self-administration. J Neurosci 21: 5344-5350, 2001. 
O’Brien CP. Drug addiction and abuse. In: Hardman, J.G., Limbird, L.E., 
Molinoff, P.B., Ruddon, R.W., Gilman, A.G. (Ed.) Goodman and Gilman’s 



 24 

The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York, McGraw-Hill, 1996, 
s.557-577. 
Reagan LP, Hendry RM, Reznikov LR, Piroli GG, Wood GE, McEwen BS, 
Grillo CA. Tianeptine increases brain-derived neurotrophic factor expression 
in the rat amygdala. Eur J Pharmacol 565: 68-75, 2007. 
Rossetti Z, Carboni S. Ethanol withdrawal is associated with increased 
extracellular glutamate in rat striatum. Eur J Pharmacol 283: 177-183, 
1995. 
Stolerman I. Drugs of abuse: behavioral principles, methods and terms. 
Trends Pharmacol Sci 13: 170-176, 1992. 
Tanda G, Munzar P, Goldberg SR. Self-administration behavior is 
maintained by the psychoactive ingridient in marijuana in squerrel 
monkeys. Nature Neurosci 3: 1073-1074, 2001. 
Thomas MP, Monaghan DT, Morrisett RA. Evidence for a causative role of 
N-methyl-D-aspartate receptors in an in vitro model of alcohol withdrawal 
hyperexcitability. J Pharmacol Exp Ther 287: 87-97, 1998. 
Trujillo KA, Akil H. Inhibition of morphine tolerance and dependence by the 
NMDA receptor antagonist MK-801. Science 251: 85-87, 1991. 
Tsai G, Gastfriend DR, Coyle JT. The glutamatergic basis of human 
alcoholism. Am J Psychiatry 152: 332-340, 1995. 
Uzbay IT, Usanmaz SE, Tapanyiğit EE, Aynacıoğlu Ş, Akarsu ES. 
Dopaminergic and serotonergic alterations in the rat brain during ethanol 
withdrawal: association with behavioral signs. Drug Alcohol Depend 53: 39-
47, 1998. 
Uzbay IT, Usanmaz S, Akarsu ES. Effects of chronic ethanol administration 
on serotonin metabolism in the various regions of the rat brain. Neurochem 
Res, 25: 257-262, 2000a. 
Uzbay IT, Yeşilyurt Ö, Çelik T, Ergün H, Işımer A. Effects of agmatine on 
ethanol withdrawal syndrome in rats. Behav Brain Res 107: 153-159, 
2000b. 
Uzbay İT, Oglesby MW. Nitric oxide and substance dependence. Neurosci 
Biobehav Rev 25: 43-52, 2001. 
Uzbay İT, Yüksel N. Madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı. In: 
Psikofarmakoloji, Yüksel, N. (Ed.), değiştirilmiş 3. baskı, Çizgi Tıp Yayınevi, 
Ankara, 2003, s. 485-520. 
Uzbay İT. Psikofarmakolojinin Temelleri ve Deneysel Teknikler. Çizgi Tıp 
Yayınevi, Ankara, s. 68. 
Uzbay İT, Saglam E, Kayir H, Çelik T, Beyazyürek M. Effects of fluoxetine 
on ethanol withdrawal syndrome in rats. J Psychiat Res 38: 445-450, 
2004a. 
Uzbay İT, Çelik T, Aydın A, Kayir H, Tokgöz S, Bilgi C. Effects of chronic 
ethanol administration and ethanol withdrawal on cyclic guanosine 3’,5’-
monophosphate (cGMP) levels in the rat brain. Drug Alcohol Depend 74: 
55-59, 2004b. 
Uzbay İT. Nöroplastisite ve Depresyon, Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara, 2005. 



 25 

Uzbay T, Kayir H, Celik T, Yuksel N. Acute and chronic tianeptine 
treatments attenuate ethanol withdrawal syndrome in rats. Prog 
Neuropsychopharmacol Biol Psychiat 30: 478-485, 2006. 
Uzbay İT. Nöropsikofarmakoloji. Rasyonel İlaç Kullanımı. İstanbul Medikal 
Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 148. 
Uzbay TI, Kayir H, Ceyhan M. Effects of tianeptine on on-set time of 
pentylenetetrazole-induced seizures in mice: Possible role of adenosine A1 
receptors. Neuropsychopharmacology 32:412-416, 2007. 
Wilson J, Little HJ. CCK(B) antagonists protect against some aspects of the 
ethanol withdrawal syndrome. Pharmacol Biochem Behav 59: 967-973, 
1998. 
Wise RA, Bozart MA. A Psychomotor stimulant theory of addiction. Psychol 
Rev 94: 469-492, 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

KONFERANS: OPİOİD BAĞIMLILIĞININ 
NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ                   
[24.10.2007, FAHRİ KURAN SALONU, 11:00-12:00] 
OPİOİD RECEPTORS, DESENSİTİZATİON AND OPİATE 
TOLERANCE 
Dr. Graeme Henderson 
Department of Physiology & Pharmacology, University of 
Bristol, Bristol, UK 

The analgesic and euphoric effects of morphine occur through activation of 
μ-opioid receptors (MOPrs). In the intact animal, tolerance to morphine can 
occurs rapidly on repeated administration. MOPrs, like other G-protein-
coupled receptors, rapidly desensitise in response to various opioid 
agonists. As desensitization of MOPrs would result in a deficit in the 
response to an opioid agonist this has long been considered an important 
mechanism in the development of morphine tolerance. However, in rat 
brainstem neurones morphine was initially shown to produce significantly 
less receptor desensitization than other MOPr agonists. This has lead to 
considerable controversy over whether the prototypic MOPr ligand, 
morphine, induces significant MOPr desensitization calling into question the 
role of MOPr desensitization in morphine tolerance.  
Recently we have suggested that morphine does indeed produce MOPr 
desensitisation but only when PKC is activated (Bailey et al., 2006, TIPS 
27, 558-565).  What is very interesting is that not all opioid agonists 
induce MOPr desensitisation by the same mechanism. Thus, the high 
efficacy opioid peptide agonist DAMGO induces rapid desensitization 
through a G-protein coupled receptor kinase 2 (GRK2) dependent 
mechanism whereas morphine induced desensitization is largely mediated 
by PKC. Functional selectivity, the term introduced to describe the ability of 
agonists to stabilise different active conformations of the same G protein-
coupled receptor now seems to also be relevant for the process of MOPr 
desensitisation, where distinct agonist activated conformations of MOPr 
undergo different molecular mechanisms of desensitisation. 
In addition to the evidence that morphine-induced MOPr desensitization is 
PKC-dependent there is also evidence that morphine tolerance in vivo is 
mediated by PKC. Furthermore there seems to be an absolute requirement 
for on-going PKC activation to maintain MOPr desensitization in vitro and 
morphine tolerance in vivo since PKC inhibitors reverse both desensitization 
and tolerance even when they are administered after these processes have 
been allowed to develop in response to prolonged exposure to morphine. 
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KOKAİN 
Kokain; Güney Amerika’da yetişen koka bitkisinin (Erythroxylon coca) 
yapraklarından elde edilmektedir. Batı ülkelerinde kokain kullanımının 
risklerinin giderek artan farkındalığı ve yoğun karşıt kampanyalara bağlı 
olarak kullanımı düşüşe geçmiş olmasına rağmen ülkemizde özellikle gelir 
büyük şehirlerde yaşayan gelir düzeyi yüksek insanlarımız arasında 
kullanımı artmaktadır (1).  
Nörofarmakoloji 
Kokainin davranışsal etkisiyle ilişkili birincil farmakodinamik etkisi dopamin 
transportu ile dopamin geri alımının yarışmalı blokajıdır. Bu blokaj dopamin 
konsantrasyonunun sinaptik alanda artmasına neden olur ve hem dopamin 
tip 1 (D1) hem de dopamin tip 2 (D2) reseptörlerinin aktivasyonuna yol 
açar ayrıca norepinefrin ve serotonin geri alımını da bloke eder .  
Kokainin davranışsal etkisi neredeyse hemen hissedilir ve kıyasla 30 ila 60 
dakika kadar kısa sürer. Dolayısı ile kullanıcılar etkiyi devamlı 
hissedebilmek için tekrarlayan dozlara ihtiyaç duyarlar. Metabolitleri ise 
kanda ve idrarda 10 güne kadar bulunabilir (1).  
Kullanım yöntemleri 
En sık kullanma yöntemi inhalasyon yöntemi ile burundan çekmektir. Diğer 
yöntemler cilt altı ya da damar içine enjekte etmek ve sigara (serbest 
bazlama) şeklinde kullanmaktır. Serbest baz kokainin hazırlanması, kokain 
hidroklorürün eter gibi çözücülerle karıştırılması ile olur.(2).  
Kısa süreli kullanımın etkileri 
Doğrudan kullanım yöntemleri genellikle serebrovasküler hastalıklarla, kalp 
anormallikleriyle ve ölümle ilişkilidir (1). Düşük dozlarda (tek dozda 
yaklaşık 20 mg’a kadar) kokain davranışsal, nörolojik, kardiovasküler, 
solunum ve gastrointestinal etkiler gösterir (3). Bunlar öfori hissi, 
düşünceye dalma, anksiyete veya panik, artmış enerji, aşırı konuşma, 
mental uyanıklık, uyku ve yiyecek ihtiyacının ertelenmesidir. Bazıları 
kokainin basit fiziksel ve entellektüel işleri daha hızlı yapmalarına yardımcı 
olduğunu bildirmektedirler. Fiziksel belirtiler kalp atımında, kan basıncında 
ve soluk alma sayısında artma ve ağız kurumasıdır.     
Yüksek dozlarda (birkaç yüz miligram ya da hassas bireylerde daha az) 
düşük dozlarda yaşanan belirtiler daha abartılı bir şekildedir; yoğun öfori, 
takip eden ajitasyon, anksiyete, düşünce uçuşması, grandiozite veya şiddet 
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davranışı ve bazı vakalarda paranoid psikoz. Fiziksel belirtiler bulantı ve 
kusma, bulanık görme, kas seğirmeleri ve tremor, artmış kan basıncı, 
akciğerlerde sıvı, göğüs ağrısı ve diğer akciğer hasarlarıdır. Ciddi zarar 
veya ölüm ihtimali de artar ve yüksek dozlar epileptik nöbetler, felç ve 
serebral enfarkt, kalp krizi ve solunum depresyonuna yol açar (1,3). 
Kullanıcılar senkop veya göğüs ağrısı şeklindeki uyarıcı bulguları yaşayabilir 
ancak daha fazla kokain alma arzusuna karşı koyamayıp bu bulguları 
görmezlikten gelebilirler. Ölüm opioid ve kokain kombinasyonu olan “speed 
ball” alımı ile de bildirilmiştir (1). 
Uzun süreli kullanımın etkileri 
Kronik kullanımı burun yoluyla inhale edenlerde burun dokusunda hasar ve 
nazal septumun perforasyonu, sigara şeklinde kullanlarda akciğer hasarı ve 
enjekte edenlerde doz aşımı ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların riskinde 
artmayla sonuçlanabilir. Ek olarak kokaini yoğun kullanma ve crash 
dönemleri arasında gidip gelenlerin, ajitasyon ve eksitasyondan şiddetli 
depresyona değişen duygulanım dalgalanması, panik ataklar, paranoid 
düşünce, şiddet davranışı, özkıyım düşüncesi, bilişsel yetersizlik, uyku 
bozukluğu, yeme bozukluğu, cinsel fonksiyon bozukluğu, böbrek sorunları, 
ve bazı zamanlar işitsel ve görsel varsanılar yaşama ihtimalleri yüksektir 
(3, 4 , 5, 6). 
Tolerans ve Bağımlılık  
Kokain kullanan bireylerde kokainin öforik etkilerine karşı tolerans 
gelişebilir ve bu da bazılarının etkiyi arttırmak ya da uzatmak için dozu 
arttırmalarına neden olabilir. Güçlü öfori etkisi ve bu etkinin özellikle 
enjekte edildiğinde ya da sigara şeklinde içildiğinde hızlı gelişmesi 
nedeniyle kokainin yasa dışı maddeler arasında kötüye kullanılma ihtimali 
en yüksek madde olduğu bildirilmektedir (3). 
Kokain yoksunluğunun 3 fazı olduğuna inanılmaktadır. “Crash” dönemi 9 
saat ile 4 gün arasında değişmektedir. Başlangıçta ajitasyon, depresyon, 
anoreksiya ve yoğun kokain cravingine, daha sonra da halsizlik, depresyon, 
uykusuzluk ve son olarak da tükenmişliğe neden olur. Orta dönem 
yoksunluk 1 ila 10 hafta arasında değişmektedir ve başlangıçta düşük 
anksiyete ve cravingden daha sonraki aşamalarda yüksek anksiyete ve 
cravinge geçiş olur. Üçüncü ve son dönem “sönme”, kesin olmayan ve 
normal duygudurumun bulunduğu ancak daha önceki kokain kullanılan 
dönemde öğrenilmiş koşullanmış ipuçları ile tetiklenebilen epizotik 
cravingler gösterir (7).  
Komorbidite 
Kokaine bağlı psikotik bozukluk: Paranoid sanrılar ya da varsanılar 
kokain kullananların %50 kadarında gelişebilir. Bu psikotik belirtilerin 
oluşması doza, kullanım süresine ve kullanan bireyin maddeye karşı 
duyarlılığına bağlıdır. Kokaine bağlı psikotik bozukluklar damar yoluyla 
kullananlarda ve “crack” kullananlarda en sıktır. Erkeklerde psikotik 
bozukluk gelişme ihtimali kadınlara göre daha fazladır. Paranoid sanrılar en 
sık psikotik belirtilerdir. İşitsel varsanılar da sıktır fakat görsel ve taktil 
varsanılar paranoid sanrılara nazaran nadirdir. Deri altında böceklerin 
gezindiği hissi (formikasyon) kokain kullanımıyla ilişkilidir. Uygunsuz cinsel 
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ve genel garip davranışlar homisidal ve diğer şiddet davranışlar, paranoid 
sanrılar ya da varsanıların içeriği ile ilişkili olabilir.   
Kokaine bağlı duygudurum bozukluğu: Entoksikasyon ya da 
yoksunlukta gözlenebilir. Genel olarak entoksikasyonla ilişkili duygudurum 
belirtileri hipomanik ve manik iken, yoksunluktakiler depresyondur.  
Kokaine bağlı anksiyete bozukluğu: Sıklıkla kokain entoksikasyonu ya 
da yoksunluğu ile ilişkili anksiyete bozukluğu belirtileri obsesif-kompulsif 
bozukluk, panik bozukluk ve fobilerdir. 
Kokaine bağlı cinsel fonksiyon bozukluğu: Kokain afrodizyak olarak ve 
orgazmı geciktirme yolu olarak kullanılsa da tekrarlayan kullanımları cinsel 
empotansa yol açar.   
Kokaine bağlı uyku bozukluğu: Kokain entoksikasyonu uyuyamama ile 
ilişkili iken, kokain yoksunluğu uykunun bozulması ve hipersomnolans ile 
ilişkilidir. 
Kokain Entoksikasyonu 
Kokain entoksikasyonu durumunda DSM-IV algılama bozukluğunun varlığını 
da sorgular. Eğer varsanılar ortaya çıktığı sırada gerçekliği değerlendirme 
bozukluğu da var ise uygun tanı kokainin yol açtığı psikotik bozukluk, 
varsanılarla gidendir. İnsanlar kokaini yükselme, öfori, özgüvende, mental 
ve fiziksel yetilerde algılanan artma etkileri için kullanırlar. Ancak yüksek 
dozlarda entoksikasyon belirtileri ortaya çıkabilir. Şiddetli entoksikasyon 
komaya yol açabilir.  
Kokain Entoksikasyon Deliriyumu 
Kokain entoksikasyon deliriyumu yüksek doz kokain kullanımlarında, kokain 
kan konsantrasyonları hızla yükseleceğinden, kısa süre içinde kullanım veya 
kokain diğer psikoaktif maddelerle (amfetamin, opiyat, opioid ve alkol gibi) 
karıştırıldığında en sıktır. Daha öncesinde beyin hasarı (sıklıkla daha önceki 
kokain entoksikasyon epizodlarından kaynaklanan) olan kişiler de kokain 
entoksikasyon deliryumu için risk altındadır (1). 
Kokain Yoksunluğu 
Kokain kullanımını kestikten ya da akut entoksikasyondan sonra 
entoksikasyon sonrası depresyon (crash), disfori, anhedoni, anksiyete, 
irritabilite, yorgunluk, aşırı uykuya eğilim ve bazen ajitasyonla ilişkilidir. 
Hafifden orta düzeyde şiddete kadar kokain kullanımı durumlarında bu 
belirtiler 18 saat içinde sonlanır. Kokain bağımlılığı gibi yoğun kullanımda 
yoksunluk bir hafta kadar sürebilir, ancak 2 ila 4 gün içinde en yüksek 
seviyesine ulaşır. Özkıyım düşüncesi ve davranışının da eşlik ettiği depresif 
belirtiler görülebilir ve bu belirtiler genel olarak “crashing” sırasında ya da 
kokain yoksunluğunun diğer şekillerinde görülen en ciddi sorundur (DSM-
IV, 1998).  
Kronik kokain kullanımı sonlandırıldığında, sıklıkla EEG değişiklikleri, 
prolaktin salınmasında değişiklikler ve dopamin reseptörlerinin aşağı-
düzenlenmesi görülür (DSM-IV, 1998). Kokain yoksunluğu yaşayan kişiler 
yoğun ve güçlü kokain cravingi yaşayacaklarından genellikle kendi 
kendilerini alkol, sedatif, hipnotik ve anksiyete giderici ilaçlar ile tedavi 
etmeye çalışırlar. 
Tedavi ve rehabilitasyon 
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Kokainin, olumlu pekiştirici ve haz veren etkisini ortaya çıkaran üç 
nörotransmitteri (dopamin, norepinefrin ve serotonin) geri alımını bloke 
ederek etki eder. Çalışmalar ya kokainin olumlu pekiştirici etkisini bloke 
eden (antagonist) ya da kokainle bazı ortak olumlu pekiştirici etkisi olan 
ancak uzun etkili (agonist, analoglar) ilaçları araştırmıştır. Diğer çalışmalar 
kokainin depresyon ya da epileptik nöbet gibi yan etkilerini tedaviye yönelik 
ilaçları çalışmışlardır. Kokain bağımlılığı tedavisinde onay almış ilaç yoktur. 
Farmakolojik özelliklerine göre kokainle ilişkili sorunların tedavisinde dört 
temel sınıf ilaç kullanılmıştır: antidepresanlar (desipramin, imipramin, 
fluoksetin), dopamin düzenleyicileri (amantadin, bromokriptin), 
antiepileptik ilaçlar (karbomazepin) ve opioid kullanıcılarında idame 
tedavide kullanılan ilaçlar (buprenorfin). 
Diğer madde kötüye kullanımı bozukluklarında olduğu gibi kokain 
bağımlılarının tedavisinde davranışcı tedavilerin etkin yaklaşımlar olduğu 
bulunmuştur. Bazı davranışcı yaklaşımların ise özellikle etkin olduğu 
saptanmıştır: kognitif-davranışcı terapi ve geniş temelli (broad-based) 
davranışcı terapi. 
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Eight Edition, Mass Publishing Co, Egypt, 1998. 
Cocores J, Ponttash AC, Gold MS. Cocaine. Comprehensive Handbook of 
Drug and Alcohol Addiction. Edited by Nornam S. Miller. Marcel Dekker, 
Inc, 1991, s:341-352.  
Brands B, Sproule B,  Marshman J.( Eds.) Drugs & Drug Abuse: A 
Reference Text,3rd edition. Toronto: Addiction Research Foundation, 1998. 
Mittenberg W, Motta S. Effects of chronic cocaine abuse on memory & 
learning. Archives of Clinical Neuropsychology 1993;8:477-483. 
Gourgoutis G. Das G. Gastrointestinal manifestations of cocaine addiction. 
International Journal of Clinical Pharmacology & Therapeutics 
1994;32:136-141. 
Blank-Reid C. How to have a stroke at an early age: The effects of crack, 
cocaine & other illicit drugs. Journal of Neuroscience Nursing 1996;28:19-
27. 
Halikas, J.A., Nugent, S.M., Crosby, R.D., & Carlson, G.A. (1993). 1990-91 
Survey of pharmacotherapies used in the treatment of cocaine abuse. 
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AMFETAMİN  
Batı Avrupa’nın bazı ülkelerinde esrardan sonra en yaygın olarak kullanılan 
yasal olmayan maddelerdir (1). Bu grupta; Δ-amfetamin, L-amfetamin, 
efedrin, metamfetamin, metilfenidat ve pemolin vardır. Sadece 
oluşturdukları subjektif “yükseliş” (high) için değil, uyanıklık dönemlerini 
(kamyon şoförleri ve sınava hazırlanan öğrencilerde olduğu gibi) uzatmak 
(2) ve etkisi kısa süreli olsa da iştahı baskılamak için de kullanılırlar. Tıbbi 
olarak amfetaminler halen narkolepsi tedavisinde ve çocuklarda dikkat 
eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) belirtilerinin tedavisinde 
kullanılmaktadır. Amfetamin benzeri olan efedrin, psödoefedrin, 
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fenilpropanolamin gibi nazal dekongestan ilaçlarda ucuz olmaları ve  kolay 
bulunmaları olması nedeniyle kötüye kullanıma açıktırlar.  
Nörofarmakoloji 
Oral (alındıktan sonra 1 saat içinde emilir), intravenöz ya da inhalasyonla  
kullanılırlar (1). Klasik amfetaminler (dextroamfetamin, metamfetamin, ve 
metilfenidat, gibi) presinaptik uçlardan katekolaminlerin, özellikle 
dopaminin salınımına neden olarak primer etkilerini gösterirler. Etkileri 
özellikle ventral tegmental alandan serebral kortekse ve limbik bölgelere 
ulaşan dopaminerjik nöronlarda güçlüdür. Ödül yolağı olarak adlandırılan 
bu yolağın aktivasyonu amfetaminlerin bağımlılık yapıcı etkisinden 
sorumludur (1).  
Kullanımına bağlı oluşan bozukluklar 
DSM-IV-TR te bağımlılık ve kötüye kullanım kriterleri amfetamin ve ilişkili 
maddeler içinde geçerlidir.  Amfetaminin yol açtığı bozukluklar ise 
entoksikasyon, yoksunluk, psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, 
anksiyete bozukluğu, cinsel disfonksiyon ve uyku bozukluğudur.    
Amfetamin Entoksikasyonu 
Dopamin geri alınımını bloke eden kokainin ve dopamin salınımına neden 
olan amfetaminlerin entoksikasyon sendromu benzerdir. DSM-IV-TR 
amfetamin entoksikasyonunun bir belirtisi olarak algısal bozuklukları 
tanımlamaktadır. Eğer gerçeği değerlendirme yetisi bozulmuşsa 
entoksikasyonla başlayan amfetamin kullanımının yol açtığı psikotik 
bozukluk tanısı konulur. Amfetamin entoksikasyonu belirtilerinin çoğu 24 
saat sonra ortadan kaybolur, ve genellikle 48 saat sonra tümüyle geçer.  
Amfetamin ya da benzeri bir madde kullanımı sırasında ya da hemen 
sonrasında gelişen, klinik açıdan belirgin olarak uygunsuz davranışsal ya da 
psikolojik değişiklikler (örn. öfori ya da duygulanımda küntlük; 
toplumsallıkta değişme olması; hipervijilans, kişilerarası ilişkilerde 
duyarlılık; anksiyete, gerginlik ya da öfke; kalıplaşmış yineleyici 
davranışlar; yargılama bozukluğu; toplumsal ya da mesleki işlevsellikte 
bozulma) olur.Ayrıca taşikardi ya da bradikardi, pupiller dilatasyon, kan 
basıncında yükselme ya da düşme, terleme ya da titreme,  bulantı ya da 
kusma, kilo kaybına ilişkin belirtiler, psikomotor ajitasyon ya da 
retardasyon,  kas zayıflığı, respiratuar depresyon, göğüs ağrısı ya da 
kardiyak aritmiler ve konfüzyon, konvülsiyonlar, diskneziler, distoniler ya 
da koma görülür.  
Amfetamin Yoksunluğu   
Amfetamin entoksikasyonundan sonra anksiyete, titreme, disfori, halsizlik, 
yorgunluk, kabuslar (rebound REM uykusunun eşlik ettiği), başağrısı, 
terleme, kas krampları, mide krampları ve doyurulamaz açlık hissi 
belirtileriyle bir çökkünlük oluşur. Yoksunluk belirtileri genellikle 2-4. 
günlerde en üst düzeye erişir, 1 hafta içinde iyileşir. En şiddetli yoksunluk 
belirtisi depresyondur, suisid düşüncesi ya da davranışı eşlik edebilir (1).  
 
Amfetamin Kullanımının Yol Açtığı Psikotik Bozukluk 
En belirgin semptomu paranoyadır. Bu tabloda görsel halüsinasyonlar, 
genellikle uygun duygulanım, hiperaktivite, hiperseksüalite, konfüzyon ve 
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enkoheransın olması birlikte olur. Ancak çağrışımların gevşekliği görülen 
paranoid şizofreniden daha az görülür ve yine şizofrenide görülen 
duygulanım düzleşmesi ve alojinin görülmediği gösterilmiştir. Ancak klinik 
olarak amfetamine bağlı akut psikotik bozukluğun şizofreniden tam olarak 
ayırt edilmesi mümkün değildir, ancak sadece belirtilerin birkaç gün içinde 
iyileşmesi ya da idrar toksikolojik analizinde pozitif sonuç doğru tanı 
koymayı sağlayabilir (1).      
Amfetaminin yol açtığı duygu durum bozukluğu 
Bu tablo intoksikasyon yada yoksunluk döneminde gelişebilir. Genellikle 
intoksikasyon manik ya da mikst özelliklerle, yoksunluk depresif 
duygudurumla ilişkilidir (1).  
Amfetaminin yol açtığı anksiyete bozukluğu 
Bu tabloda intoksikasyon ya da yoksunluk döneminde gelişebilir. 
Amfetamin, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluk ve fobik bozukluk 
belirtilerine neden olabilir (1).  
Amfetaminin yol açtığı seksüel disfonksiyon 
Amfetamin seksüel yaşantıları artırmak için kullanılmasına karşın, yüksek 
doz ve uzun süreli kullanım erektil bozukluk ve diğer cinsel 
disfonksiyonlarla ilişkilidir (1). 
Amfetaminin yol açtığı uyku bozukluğu 
Amfetamin intoksikasyonu insomnia ve uyku deprivasyonu oluşturabilir. 
Amfetamin yoksunluğunda hipersomnolans ve kabus yaşanabilir (1).  
Klinik Özellikler 
Daha önce amfetamin kullanmayanlarda 5 mg lık tek doz kişinin kendini iyi 
hissetmesine, duygudurumunun yükselmesine, öfori ve daha yakın ilişki 
kurmaya neden olur. Küçük dozlar genellikle dikkat ve performansta artış 
sağlar. Yorgunluk, iştah azalır, ağrı eşiği yükselir. Uzun süreli yüksek doz 
kullanım istenmeyen etkilere yol açar (1).  
Yan etkiler 
Amfetamin kötüye kullanımı serebrovasküler, kardiyak ve gastrointestinal 
olumsuz etkilere neden olabilir. Yaşamı tehdit eden sonuçları arasında 
miyokard infarktüsü, şiddetli hipertansiyon, serebrovasküler hastalık, 
iskemik kolit sayılabilir.  
EKSTAZİ  
MDMA/ekstazinin kimyasal yapısı uyarıcı olarak metamfetamine, 
halusinojen olarak meskaline benzemektedir. Uyarıcı ve halusinojenik 
etkileri alındıktan yaklaşık 2 saat sonra maksimuma ulaşır ve 6 saate kadar 
devam edebilir. Ekstazinin hoşa giden etkileri haz duygusunun, kendine 
güvenin artışı, enerji artışı, barışçıl, kabul, ve diğer kişilerle yakınlaşma 
duygularıdır. Bu etkiler ekstazinin adolesanlar ve genç erişkinler arasında 
populer olmasını açıklayabilir. Araştırmalar öforik etkileri yanında MDMA’nın 
vücut ısısı ve kardiyovasküler düzeninde bozulmaya neden olduğunu 
göstermiştir. Dans partilerinde oldukça yüksek sıcaklık gibi çevresel 
koşullar bu belirtilerin şiddetini artırabilir. Dehidratasyon, hipertansiyon, 
hipertermi, kalp ya da böbrek yetmezliği görülebilir (3).  
Tedavi 
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Yatarak tedavi ve çoğul terapötik yöntemlerin kullanımı (bireysel, aile, grup 
tedavisi gibi) maddeden arınık kalmayı sağlamak için gereklidir. Amfetamin 
kullanımının yol açtığı bozukluklarda gereken ilaçların kısa süreli olarak 
kullanımı gerekebilir. Örneğin, psikoz varlığında antipsikotikler ilk birkaç 
gün için kullanılabilir. Psikotik belirtiler yoksa diazepam ajitasyon ve 
hiperaktivitenin tedavisinde yararlıdır. Bupropionun amfetamin 
bağımlılığında yoksunluk ve rehabitasyon döneminde yararlı olacağına 
ilişkin gözlemlerin klinik çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir (4).  
 
Kaynaklar:  
Sadock BJ, Sadock VA. Synopsis of Psychiatry. 9. Baskı, Philadelphia: 
Lippincott Williams&Wilkins, 2003: 413-419.  
Amerikan Psikiyatri Birliği. Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve 
Sınıflandırılması Elkitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı (DSM-
IV-TR), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 2000’den çeviren 
Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2001.  
Mathias R, Zickler P. NIDA Conference highlights scientific findings on 
MDMA/Ecstasy. NIDA Notes. 2001; 16: 6.  
Tardieu S, Poirier Y, Micallef J, Blin O. Amphetamine-like stimulant 
cessation in an abusing patient treated with bupropion. Acta Psychiatr 
Scand 2004; 109: 75-76.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

UYUTUCU, UYUŞTURUCU MADDE (ALKOL, OPİOİDLER, 
ESRAR VD) KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI 
Dr. Mansur Beyazyürek, Dr. Gültürk Köroğlu 
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 
İstanbul     

 
Bağımlılık, insan olma özelliğimizi oluşturan biyolojik, psikolojik ve sosyal 
faktörlerin hepsini etkileyen bir durumdur. Bağımlılık, 21. yüzyılın en önde 
gelen sorunudur. Bağımlılık yapan maddeler hep vardı ve var olmaya 
devam edeceklerdir.  
Unutulmaması gereken en önemli şey, bu maddeleri kullanan herkesin 
bağımlı olabileceğidir. İrade zayıflığından kaynaklanmaz ya da bazı kişilik 
özellikleri ile doğrudan ilişkisi yoktur. Genç, yaşlı, zengin, fakir herkes 
bağımlı olabilir. 
Başlıca; alkol, opioidler, esrar, uyarıcılar, barbitüratlar, benzodiazepinler, 
hallüsinojenler, inhalantlar, nikotin, kafein şeklinde sıralayabileceğimiz 
bağımlılık yapıcı maddelerin kendilerine özel akut subjektif etkileri, aşırı doz 
etkileri, uzun süre kullanımları ile ortaya çıkan etkiler olmakla birlikte 
yoksunluklarında da değişik klinik belirtiler ortaya çıkmaktadır. Yine bu 
maddelerin kendilerine özel vücudun değişik sistemlerine yaptıkları etkiler, 
idrar analizleri tanımlanmalarında ve tedavi yaklaşımlarında önem 
taşımaktadır. 
Biyopsikososyal bir durum olarak bakılan bağımlılık durumunun çözümü ve 
tedavi yaklaşımları da 1) İlaç Tedavileri 2) Psikososyal Yaklaşımlar olarak 
özetlenebilir. Bağımlıyı tedavideki hedefler, olabildiğince kullanmadan 
yaşamayı benimsetmek, yaşam kalitesini yükseltmek ve yüksek riskli 
durumlarla başa çıkmayı öğreterek ‘‘ nüks etme ’’ sürecini uzatmaya 
çalışmak olmalıdır.  
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SİGARA BAĞIMLILIĞI VE SİGARA BIRAKMA KLİNİĞİ 
Dr. Funda Öztuna 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Trabzon 

 
Tütün bağımlılığı kronik bir hastalıktır. Tütün bağımlılığı tanımı ilk kez 1964 
yılında Surgeon General raporunda kullanılmıştır (1). 1979 yılındaki 
raporda, nikotinden güçlü bağımlılık yapıcı bir madde olarak 
bahsedilmektedir (2). 1988 raporunda ise tütünün sigara ve diğer 
formlarının bağımlılık yaptığı, tütündeki bağımlılık yapıcı maddenin nikotin 
olduğu ve eroin-esrar bağımlılığına benzer şekilde farmakolojik ve 
psikolojik boyutta bağımlılık yaptığı vurgulanmaktadır (3). Tütünü bu kadar 
önemli yapan, sadece bağımlılık yapıcı etkisinin olması değil aynı zamanda 
içene ve çevresindekilere zarar vermesinden ve birçok hastalığa zemin 
hazırlamasındandır. İçerdiği 4000’den fazla toksik madde nedeniyle, 
akciğer başta olmak üzere ağız, farinks, larinks, böbrek, mesane ve serviks 
kanserlerinin yanı sıra kalp hastalıkları ve inmenin de en önemli sebebidir. 
Bu nedenle tütün, tüm ülkeler için şu anda en önemli halk sağlığı 
problemidir ve gerekli önlemler alınmazsa olmaya da devam edecektir. 
Dünyada yaklaşık 1,1 Milyar sigara bağımlısı (her üç erişkinden birisi) olup 
bunların %80’ni orta ve gelişmekte olan ülkelerdedir (4).Ülkemizin de 
içinde bulunduğu coğrafya, dünya tütün tüketiminde birinci sırayı 
almaktadır. Bu bölümde sorunu tanıma adına ilk olarak nikotin 
bağımlılığının tanımı ve sonrasında da tedavi ilkelerinden bahsedilecektir.  
Tütün Bağımlılığı 
Tütünün en önemli psikoaktif maddesi nikotindir ve özellikle fiziksel 
bağımlıktan sorumludur. Sigara içimi sonrası 5 dakikada kan plazma nikotin 
konsantrasyonu 15-30ng/ml’ye ulaşır. Nikotin kan plazma proteinlerine 
%5’den az bağlanır ve kan beyin bariyerine, plesantaya ve anne sütüne 
önemli miktarlarda geçer (5). İnhalasyon yolu ile sistemik dolaşıma 
katılabildiği gibi mukoza veya transdermal olarakta emilimi vardır. Esas 
olarak karaciğerden metabolize olur, ancak böbrek ve akciğerden de 
metabolize olabilir. Bağımlılık düzeyini saptamada kullanılan ve en önemli 
metaboliti olan kotinin idrarla atılır. Nikotin etkilerini, hedef hücreler 
üzerinde bulunan nikotinik tipteki asetilkolin reseptörleri aktive ederek 
gösterir. Bu reseptörlerin alt birimleri α, β, γ, δ, ε’dur (5). Nikotinik  
resptörler nöromüsküler kavşak, otonom gangliyonlar, adrenal medullanın 
kromafin hücreleri, santral sinir sistemi nöronları, duyusal sinir uçlarında 
yoğun bulunmaktadır. Nikotin, sinir uçlarını kendi reseptörlerini aktive 
ederek depolarize eder ve dopamin, seratonin, asetilkolin, gamma-amino 
butirik asid, gulutamat, noradrenalin, opioid peptidlerin salıverilmesini 
artırır. Nikotinin, reseptörlerinin çeşitliliği ve nöromediatörler üzerine olan 
etkileri birçok sistemde kendini farklı klinik tablolar ile gösterir (taşikardi, 
koroner vazokonstrüksiyon, mide asit salgının artması, barsak motilitesinin 
artması, psikostimülan etki,  iştahta azalma, taşipne, vb.).  
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Nikotin, beyinde zona compacta, substansia nigra ve ventral tegmental 
bölgede dopaminerjik hücrelerin ateşlenmesini artırır. Locus coeruleus’taki 
nilkotin reseptörleri ve mezolimbik dopaminerjik sistem, uyanıklığı ve 
bilişsel işlevleri güçlendirir. Ayrıca beynin zevk merkezini aktive eder. 
Nikotin bağımlılığının, mezolimbik sistem üzerine olan etkileri sonucu 
ortaya çıktığına inanılmaktadır (6). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün 
kullanımını ‘mental ve davranışsal bozukluklar’ altında kodlamıştır (7). 
Günümüzde nikotin bağımlılığı (addiction) veya sigaraya bağlılık 
(dependence) aşağıdaki 3 veya daha fazla maddenin aynı yıl içindeki varlığı 
olarak tanımlanabilir: Nikotin bağımlılığı kriterleri şunlardır (8): 
1. Tolerans gelişmesi; istenen etkiyi sağlamak için belirgin olarak artan 
miktarlarda kullanma gereği veya sürekli olarak aynı miktarda madde 
kullanılması ile belirgin olarak azalmış etki sağlanması 
2. Sigaranın bırakılması ile veya içimine ara verilmesi ile yoksunluk 
belirtilerinin ortaya çıkması (sinirlilik, huzursuzluk, konsantrasyon zorluğu, 
titreme, uykusuzluk, çarpıntı, endişe, kabızlık, yorgunluk, uykuya eğilim, 
anormal rüya görme vs.) 
3. Kişinin arzusundan daha fazla miktarda veya daha uzun süre sigara 
kullanması 
4. Sürekli başarma arzusuna karşın sigara kullanımını durdurmaya veya 
azaltmaya yönelik yeterli bir çabanın gösterilmemesi 
5. Sigarayı elde etmek için ciddi zaman ve para harcanması 
6. Sigara kullanımına bağlı olarak önemli sosyal (arkadaş), çalışma zamanı 
(sürekli ara vererek iş gücünden kayıp) veya diğer aktivitelere (hobiler, 
sanatsal, kültürel, güncel vs) ayrılan zaman ve parada kayıp veya 
kısıtlanma durumu (kütüphaneye gitmeme, sigara içilemeyen bir toplantıya 
katılmama, uzun otobüs yolculuğu yapmama gibi kendi kendini yasaklama, 
kısıtlamalar) 
7.Sigaraya bağlı sürekli bir hastalığı (KOAH, kanser, kalp krizi gibi) veya 
tekrarlayan problemleri (zatüre, astım krizi, sinüzit gibi) olmasına ve bunun 
sigaradan olduğunu bilmesine karşın sigaranın kullanılmaya devam 
edilmesi. 
8. Kişinin gittikçe aynı zevki almak için daha fazla sigara içmeye gereksinim 
göstermesi 
 
Tedavide bağımlılığın fizyopatolojisini anlamak kadar nükslerin ana nedeni 
olan nikotin yoksunluk belirtilerini de bilmek gerekmektedir. Yoksunluk 
belirtileri tütün mamullerinin bırakılmasından 24–48 saat içinde ortaya çıkar 
ve ortalama 15. günde kaybolur. Amerikan Psikiyatri Birliği-DSM 
IV’e(American Psychiatric Association-Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders :DSM) göre nikotin çekilme belirtileri şunlardır(6);  
A. Nikotin alınımın birkaç hafta süre ile bırakılması 
B. Kullanılan nikotin miktarının azaltılması veya bırakılması sonucu 
aşağıdaki belirtilerden 4 veya daha fazlasının ortaya çıkması 
1.Depresif veya disforik duygu durumu 
2. İnsomni 
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3. Sinirlilik, husursuzluk, öfkeleneme 
4. Anksiyete 
5. Dikkat bozukluğu 
6. Kalp hızında azalma 
7. İştah artış, kilo alma 
C. Yukarıdaki maddelerden herhangi birinin klinik, sosyal veya toplumsal 
sıkıntıya yol açması 
D. Bu belirtilerin başka bir klinik tablo ile açıklanamaması 
Sigara Bırakma Tedavisi  
Tütün bağımlılığı bir hastalık olduğu için tedavisi de hekimler tarafından 
yapılmalıdır. Ancak hastalık mücadelesinde önceliğimiz hastalığın 
oluşmasını engellemek olduğu için, tütün mücadelesinde esas hedef bireyin 
sigaraya başlamamasıdır. Bu nedenle tütün veya nikotin bağımlılığında 
mücadele bir kontrol programı çerçevesinde yapılmalıdır. Bu programın bir 
parçası olan sigara bırakma poliklinikleri, ilgilendikleri hasta grubunun 
özellikleri itibariyle rutin yapılan poliklinik hizmetine benzemez. Bu 
polikliniklere başvuran hastalar, daha yoğun ilgilenilmeyi gerektiren ve 
nüksleri nedeniyle yakın takip edilmesi gereken gruplardır. Nikotin 
bağımlılığın tedavisi, ülkemizde bu konuda özelleşmiş çoğunluğu göğüs 
hastalıkları uzmanı olan hekimler tarafından, üniversite hastaneleri 
bünyesindeki sigara bırakma polikliniklerinde yapılmaktadır. Son yıllarda 
eğitim hastanelerinde de sigara bırakma poliklinikleri açılmıştır. Ancak 
hedef bu tedavilerin 1. basamağa yayılmasıdır. 
Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaya mutlaka sigara içip içmediği sorulmalıdır. 
Sigara içiyor ise hekim mutlaka hastasına bu konuda yardımcı olmalıdır. Sağlıklı ek bir 
problemi olmayan hastalara, 3 dakikalık kısa öneriler ve farmakoterapi her sağlık 
kuruluşunda yapılabilinecek bir uygulamadır. Eğer hastanın sigara içimi hastalık 
oluşması için risk taşıyorsa, yine her sağlık kuruluşunda hekimin yapabileceği 30 
dakikalık yoğun önerileri içeren bir görüşme yapılabilinir ve gerekiyorsa farmakoterapi 
başlanabilinir. Kişinin eşlik eden ciddi bir hastalığı varsa mutlaka bu konuda 
özelleşmiş sigara bırakma kliniğine yönlendirilmelidir (10). Sigaranın bırakılması 
üzerine etkili tedavi yaklaşımlarından biri farmakoterapi, diğer ise bilişsel-davranışçı 
yaklaşımlarla motivasyondan oluşan destek tedavisidir. Her iki yöntem de tek başına 
etkili olmasına rağmen, önerilen iki tedavinin birlikte uygulanmasıdır (9, 11,12). Aynı 
zamanda tedavinin başarısı, yoğunluğu ile doğru orantılıdır.  
Farmakoterapide kullanılan ilaçlar,  nikotin içeren ilaçlar ve nikotin 
içermeyen ilaçlar olarak ikiye ayrılır. Halen kullanılmakta olan bu grup 
ilaçlar tablo-1’de özetlenmiştir (9, 13, 14). Eğer hasta günde 10’dan fazla 
sigara içiyor ise nikotin replasman tedavisi (NRT) verilmelidir. 
Farmakoterapide NRT ve bupropion kombinasyonu, özellikle ağır 
bağımlılarda tek ilaç tedavilerinden  daha başarılıdır (11, 12, 15, 16). NRT 
seçenekleri (sakız, bant, inhaler, pastil, nazal sprey) arasında tedavi 
etkinliği açısından anlamlı bir farklılık yoktur (17), ancak nikotin bandı akut 
durumlarda kullanılamaz. Bu nedenle nikotin bandı acil sigara içme 
isteğinde yetersiz kalabileceğinden yüksek bağımlılığı olanlarda sakız ile 
kombine edilmesi uygundur.  Türkiye’de sakız ve bant seçenekleri 
mevcuttur. Nikotin bağımlılığı yüksek olanlarda 4mg’lık sakızlar tercih 
edilmelidir (17). Yine nikotin bağımlılığı yüksek olanlarda, iki farklı NRT’nin 
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kombinasyonu önerilmektedir (17). Koroner arter hastalarında NRT güvenle 
kullanılsa bile kardiyovasküler sistem hastalıklarında hipertroidi 
hastalıklarında, ciddi diyabette, renal ve karaciğer hastalıklarında, peptik 
ülserde rölatif kontendikasyonu vardır (17). 

İlaç Özellik Doz Yan etki 

Sakız 
2, 4mg 

Mukozal 
absorbsiyon 
Çiğneme süresi 
30dk 
Max.etki 20-
30dak 
Takma dişle 
kullanmak 
zordur 
Doz kişinin 
kontrolündedir 

25sigara> 4mg 
25sigara< 2mg 
Kullanım 
süresi:12 hf 

Halsizlik, 
bulantı,hıçkırık, 
çarpıntı  
Kullanmadan 15 dak 
öncesinde asitli 
içecekler içilmemeli 
 

Bant 
21, 14, 
7mg/24s 
15, 10, 5 
mg/16s 

Kılsız ve kuru 
deri bölgesine 
uygulanır 
Uykusuzluk 
yaparsa geceleri 
değiştirilmeli 
 

21veya 15 mg 
/1-6 hf 
14 veya10 
mg/7-8hf 
7 mg /9–10hf 
Akut nikotin 
ihtiyacında doz 
ayarlanamaz 

Deri reaksiyonları, 
çarpıntı, bulantı 
MI<2hf önerilmiyor 

Nasal sprey 
0.5mg/puff-
100doz 
Türkiye’de 
yok 

Burun 
mukozasına 
uygulanır 
İnhale edilmez, 
yutulmaz ve 
çekilmez 
Etki süresi 15 
dak 
Max. Etki 30 dak 

1–2 doz/s 
Min: 8 doz/g 
Maximum: 40 
doz/g 
3 ay 
Doz kişinin 
kontrolündedir 

Nazal irritasyon  
MI<2hf önerilmiyor 

İnhaler 
4mg/puff 
10mg 
kartuş 
Türkiye’de 
yok 

3-4pf/dak 
80 pf/20 dak 
Ağız ve 
boğazdan emilir 

6-10kartuş/g 
30 gün 
Doz kişinin 
kontrolündedir 
 

Rinit, öksürük, 
irritasyon 
Bronş hipereaktivitesi 
olanlarda dikkatli 
kullanılmalı 
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İlaç Özellik Doz Yan etki 

Sublingual 
Tb 
2mg 
 
Türkiye’de 
yok 

Mukozal 
absorbsiyon 

20< 1tb/s 
20> 2tb/s 
Max doz 40 tb 
 

Halsizlik, bulantı, 
hıçkırık, çarpıntı 

Bupropion  
150mg tb 

Antideprasandır 
Kullanımı 
kolaydır.  
Nikotin 
maruziyeti 
yoktur 

İlk 3 gün 
150mg, sonra 
300mg/gün 
12 hafta, 6 ay 
sürdürülebilir. 

Uykusuzluk, ağız 
kuruluğu, ajitasyon 

Konvulziyon 
riski artar. 

 

Klonidin 
 
Türkiye’de 
yok 

Alfa-2 
nonadrenerjik 
agonisti 
Oral veya 
transdermal 
kullanılabilinir 

0.15-0.75mg 
3-10 hf tedavi 
süresi 

Kabızlık, baş dönmesi, 
ağız kuruluğu, 
halsizlik, 
ciddi allerjik 
reaksiyon, bradikardi, 
rebaund hipertansiyon 

Nortriptilin 
 
Türkiye’de 
yok 

Trisiklik 
antidepresan  
25mg ile 
başlanır 
 

75-100mg 
Tedavinin 10-
28.günü 
bırakma günü 
seçilir 

Ağız kuruluğu, 
palpitasyon, idrar 
retansiyonu, görme 
bulanıklığı, 
hipotansiyon, kilo 
kaybı veya alımı 
 

Hasta NRT dışı bir tedavi isterse, daha önce NRT kullanıp başarısız olmuş 
ise veya NRT’yi tolere edememiş ise tek başına bupropion kullanılabilinir. 
Ama önerilen NRT ve bupropionun birlikte kullanılmasıdır (18, 19). Ancak 
anoreksia nevroza, bulimia, bipolar bozukluk, hepatik nekroz hastalığı ve 
epilepsisi olan ve daha öncesinde hikayesi olanlarda  kontrendikedir. Tedavi 
öncesi mutlaka bu yönden ve etkileştiği ilaçlar yönünden dikkatli 
sorgulanmalıdır.  Hastamız 45kg altında, yaşlı ve renal yetmezliği varsa doz 
ayarlaması yapılmalıdır.  
Son yıllarda sigara bırakma tedavisine yeni moleküller eklenmiştir. 
Bunlardan birisi selektif α4β2 nikotinik asetilkolin reseptör parsiyel agonisti 
olan Varenicline ve diğeri kannaboid-1 reseptor antagonisti olan 
Rimonabant’tır. Bu iki ilaçla birlikte halen üzerinde çalışılan nikotin aşısı da 
yeni tedavi seçenekleridir. Ancak ülkemizde bu ilaçlar ve aşı henüz mevcut 
değildir.  
Varenicline, beyindeki ventral tegmental alandaki α4β2 nikotinik asetilkolin 
reseptörünü parsiyel aktive ederek nikotinin bu reseptörlere bağlanmasını 
engeller ve dopamin salınımını azaltır (20). Böylelikle sigaradan alınan zevk 
azalır ve yoksunluk belirtileri azalır. Jorenby ve ark., 1027 hastayı 
kapsayan çalışmasında Varenicline ile bupropion ve  plasebo 
karşılaştırılmış. varenicline kullanan grupta 52.haftanın sonunda bırakma 
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oranı %23 iken, bupropion kolunda %14,6 (p=.004), plasebo kolunda ise 
%10.3 (p<001) bulunmuş (21). Benzer bir çalışmada Gonzales ve ark. 
tarafından yapılmıştır. Randomize çift kör paralel bu çalışmada, yine bu üç 
grup karşılaştırılmış. Hastaların 52 hafta sonunda bırakma oranları,  
varenicline kullanan grupta %21,9 iken, bupropion kolunda %16,1 
(p=.057), plasebo kolunda ise %8,4 (p<001) bulunmuş (22). Tonstad ve 
ark., 1927 hastaya 12 hafta süreyle varenicline 1mg 2x1 tedavisi verdikten 
sonra 13 haftadan itibaren  plasebo ve tedavi grubu olarak hastaları 
randomize etmişler. Elli ikinci haftanın sonunda, varenicline kullanan 
grubun sigara bırakma oranı plaseboya göre üstün bulunmuştur (23). 
Varenicline tedavisi, bupropion ve plasebo ile karşılaştırıldığında fiyat olarak 
daha pahalı olmasına rağmen bırakma oranları daha yüksek olduğundan 
maliyet etkin bulunmuştur (24). Yan etkilerine bakıldığında en sık 
karşılaşılan sorun kusma olup, bunu anormal rüyalar ve insomnia, baş 
ağrısı, kabızlık, ağız kuruluğu, kusma gibi şikâyetler izlemektedir (21,22, 
25). 
Kannaboid-1 reseptor antagonisti olan rimonabant aslında obesite 
tedavisinde kullanılan bir moleküldür. Daha çok metabolik sendromda, 
kardiyavasküler hastalıklarda tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır (26, 
27, 28). Rodentlerde yapılan bir çalışmada, nikotin alınımını azalttığı 
saptanmıştır (29). Tahminen santral sinir sistemindeki nikotinik reseptörler 
üzerine parsiyel etkisi olabileceği düşünülmektedir. Rimonabant’ın sigara 
bırakmadaki etkinliğini araştıran önemli çalışma olan STRATUS-US’da ( 
studies with rimonabant and tobacco use and RIO-lipids: rimonabant in 
obesity), 787 sigara hastasında plasebo ile rimonabant (5 veya 20 mg/gün) 
karşılaştırılmış. Hastaların sigarayı bıraktıkları kendi beyanları, ekspire 
ettikleri soluk havasınsa CO düzeyi ve idrar kotinin düzeyleri ile takip 
edilmiş. Rimonabant 20 mg kullanan hastalarda bırakma oranı %36,2 iken 
rimonabant 5 mg kullananlarda %20.2 ve plasebo grubunda %20.6 
(p<0.0002) olarak bulunmuştur. En sık görülen yan etkiler ise bulantı, baş 
dönmesi ve üst solunum yolu enfeksiyonu olarak saptanmış (30). RIO-
LIPIDS çalışmasında, rimonabantın HDL kolesterolü artırdığı, trigliserit 
düzeyini düşürdüğü ve insülin metabolizmasını düzenlediği 
gösterilmiştir(30). Bu özellikleri nedeniyle, sigara bırakıldıktan sonraki 
dönemde kilo alınımı içinde avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.  
Madde bağımlılığında aşı çalışmaları 1974 yılına kadar gitmektedir. Bonese 
ve ark, heroine karşı immünisazyon yapılan bir maymunda, heroin ve 
kokainin kullanımı ile ilgili bir çalışma yapmışlar ve hayvanın heroini tekrar 
kullanmadığı ama kokaini tekrar kullandığını gözlemlemişlerdir (31). Bu 
çalışmadan sonra, madde bağımlılığında ilaca spesifik antikor 
oluşturulduğunda maddenin alınımımın ve etkinliğinin azalabileceği görüşü 
oluşmaya başladı ve kokain, morfin, heroin gibi madde bağımlılığı yapan 
moleküller üzerinde aşı çalışmaları hız kazandı (32-34). Nikotin aşı 
çalışmaları,  ilk kez 1997 yılında Hieda ve ark, immunize sıçanlar üzerinde 
yaptığı çalışma ile başlamıştır. Bu çalışmada amaç, immünizasyonun 
nikotininin farmakokinetiği üzerine olan etkileri incelemekti (35). İmmünize 
sıçanlardaki kan nikotin seviyesi immünize olmayanlara göre 4 kat daha 
yüksek bulunmuştur (p<0.001). Ayrıca immünize grupta kontrol grubuna 
göre beyin nikotin seviyesi yüksek saptanmıştı,  ama bu fark istatiksel 
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olarak anlamlı değildi (p=0.1). Ancak nikotinin beyin/plazma oranı iki grup 
arasında belirgin olarak farklı bulunmuştur (immünize grup 0.8±0.6, 
kontrol grup 3.8 ± 0.5, P<0.001). Benzer sıçan çalışmalarında, 4 ila 8 
haftalık aşılama programını takiben tek doz nikotin enjeksiyonu sonrası 
beyindeki nikotin oranının %40 ila %60 oranında azaldığı görülmüştür (36, 
37). Hayvan çalışmalarında, nikotin aşısının, nikotine bağlı dopamin 
salınımını azalttığı böylelikle, nikotin alınımını ve relapsları azalttığı 
gösterilmiştir (38,39). Ayrıca gebe sıçanlarda, nikotin aşısı fetusun 
beynindeki nikotin konsantrasyonunu da %40-60 oranında azaltmaktadır 
(40). İnsanda kullanılabilen mevcut 3 aşı bulunmaktadır. Bunlar, Xenova 
(TA-NIC), Nabi (NicVAX) ve  Cytos’dur (Nicotine-Qbeta) (41). TA-NIC ve 
NicVAX aşıları ile yapılan faz I çalışmalarda, aşıların iyi tolere edildiği, ciddi 
yan etkilerinin görülmediği ve immunite oluşturduğu gözlenmiştir. 
Hatsukami ve ark, 68 sigara içen hastayı kapsayan çalışmalarında 50,100 
ve 200µg (NicVAX) aşı dozları ile plesoba karşılaştırılmıştır (42). Birinci ayın 
sonunda 200µg kolunda istatiksel olarak anlamlı bırakma oranları 
bulunmuştur. Cytos ile yapılan faz I çalışmada da beklenmeyen bir yan 
etkiye rastlanmamıştır (43). Aşı çalışmaları, örnek gruplarının küçüklüğü 
nedeniyle ve yeterli çalışma olmadığı için, halen çalışmaların devam ettiği 
bir tedavi yöntemidir.  
Sigara bırakmada en az farmakoterapi kadar davranış tedavisi de etkili bir 
yöntemdir ve yukarıda belirtildiği gibi mutlaka kombine edilmelidir. 
Davranış tedavisini, hastanın kendi çabasını destekleme, kısa öğütler ve 
danışmanlık oluşturur. Bırakma sürecinde hastanızın çabasını desteklemek 
için özel hazırlanmış yardımcı materyaller (kitap, buklet, broşür) kullanabilir 
ve yapması gerekenler konusunda kısa bilgiler verildikten sonra kontrollere 
çağırabilirsiniz. Eğer hasta bu yöntemi iyi uygular ise istenen başarı 
sağlanabilinir (44-46).  Hekim tarafından verilen tavsiyeler diğer sağlık 
çalışanlarının verdiği tavsiyeler göre daha üstün olduğunda, mümkünse 
hasta ile yüz yüze görüşülmelidir (47,48). Danışmanlık kişiselleştirilmiş 
danışmanlık, grup terapisi ve telefon görüşmeleri şeklinde yapılabilir. Ancak 
bunların içinde en etkili yöntem kişiye özel danışmanlık verilmesidir (49). 
Ancak bu yaklaşım diğerlerine göre daha pahalı olup, ekip çalışmasını 
gerektirir. Eğer kişiye özel danışmalık yapamayacaksanız,  grup tedavileri 
şeklinde davranış becerileri verilebilir. Kişiselleştirilmiş tedaviye göre daha 
maliyeti düşük bir tedavi biçimidir (50). Telefon danışmanlığı ise daha çok 
takipteki hastalar için kullanılmakla birlikte, bu konuda bilgi ve destek 
almak için telefon hatları oluşturulabilir. Ancak ülkemiz koşullarında 
maliyeti yüksek bir tedavi yaklaşımıdır.  
Sonuç olarak, sigara bırakma hastaları özel olup tedavi planlanırken 
hastanın ek hastalıklarıyla değerlendirilmesi gereklidir. Tedavisi kadar 
sigara bırakma sonrası takip de önemlidir. Özellikle bırakmanın ilk 15 günü 
nikotin çekilme belirtileri yönünden tehlikeli bir zaman dilimidir. Bu 
dönemde, hasta her aradığında hekimine ulaşabilmelidir. Tavsiye edilen 
bırakma günü ve 1. haftada yüz yüze görüşme yapılmasıdır. İlk bir ay 
haftalık takip sonrası 3 aylık kontroller ile hastanın takibi 1 yılı 
doldurmalıdır. Görüşmeler mümkünse yüz yüze yapılmalı, eğer yapılamıyor 
ise telefon görüşmeleri ile hasta takip edilmelidir(9).  
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PANEL: TÜRKİYE’DE MADDE KULLANIMININ 
MEDİKOLEGAL YÖNÜ 
[24.10.2007, FAHRİ KURAN SALONU, 15:30-16:30]    
TÜRKİYE’DEKİ UYUŞTURUCU TRAFİĞİ 
Emniyet Amiri Zafer Ercan 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü, İstanbul 

 
İstanbul Narkotik Polisi (INP), Dünyada iki kıta üzerine kurulu “tek” şehir 
olma özelliği ile eşsiz bir coğrafya üzerinde bulunan İstanbul ilinde, 12 
milyon insan nüfusuna 210 personeli ile ciddi fedakarlık ve özveri ile 
çalışarak hizmet vermektedir. 
T.C.K. ve diğer kanunların verdiği görevler çerçevesinde; Yasalara aykırı 
her türlü maddenin kullanımı, satışı, ihracı, ithali, bulundurulması ve her ne 
surette olursa olsun temininin önlenmesi ile ilgili olarak INP’nin yaptığı 
mücadele 3 ana başlık altında toplanmaktadır. 
1- İnsanımıza yönelik tehdit ile mücadele 
2- Talep azaltımına yönelik yapılan çalışmalar 
3- Uluslararası madde kaçakçılığı ile mücadele 
ULUSLARARASI MADDE KAÇAKÇILIĞI İLE NEDEN MÜCADELE 
EDİYORUZ? 
Madde kaçakçılığından elde edilen rant, terörizmin en büyük finans 
kaynağını oluşturmaktadır. 
Kazanılan kara para haksız rekabete yol açıp ticareti ve ekonomik dengeleri 
olumsuz etkilemektedir. 
Kayıt dışı ekonomiyi körükleyerek Devletin vergiden mahrum kalmasına 
neden olmaktadır. 
Kara para alanlarının genişlemesine yol açarak fiyatların artmasına ve 
vatandaşlarımızın satın alma gücünün zayıflamasına neden olmaktadır. 
Batıdaki Pazar tıkandığında amaçları sadece rant elde etmek olan organize 
kaçakçılık gruplarının yeni Pazar hedefinin ülkemiz olacağı açıkça 
görülmektedir. 
Doğal uyuşturucu üretim bölgesi olan Doğudan tüketim bölgesi olan Batıya 
uyuşturucu maddeler nakledilirken bunlar içinde, ülkemizde piyasaya 
sürülen maddeler, fiyatların düşmesine yol açıyor, bu durum ise maddeye 
ulaşmayı kolaylaştırdığından bağımlılık artış trendinde seyrediyor. 
Bu sebeple ortaya çıkan bağımlılık sonucunda; toplumsal yapımızı 
zedeleyecek şekilde suç oranı artıyor ve sağlık harcamaları artarak topluma 
yük getiriyor. 
Yıllardır transit kaçakçılık güzergahı üzerinde bulunan ülkemizde, Batı’ya 
taşınan eroin son dönemde giderek artan bir trendle ecstasy olarak geri 
dönüyor. Artık organize suç örgütleri aynı güzergahı ters istikamette 
kullanmaya ve daha fazla rant elde etmeye başladılar. Nitekim Batı’da eroin 
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kullanımı düşmekte hızla ecstasy  kullanımı ikame olmaktadır. Bu durum 
ecstasy yanında Doğu’dan gelen diğer uyuşturucu maddelerin ülkemizde 
kalması ve kitlelere ulaşması anlamına geliyor. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Narkotik Suçla Mücadelesi 
Madde Kullanımının Engellenmesi ve Talep Azaltımı Çalışmalarımız 
Uyuşturucu madde sorunu; bir üretim, kaçakçılık veya temin sorunu 
olmanın yanı sıra bir kullanım, bağımlılık ve her şeyden önce bir talep 
sorunudur. 
Dünya Uyuşturucu Kontrol Kurulu’nun 2004 Raporunda; arzla mücadelenin 
tek başına uyuşturucu olgusuna çözüm getiremediği, arz odaklı mücadele 
stratejilerinin giderek artan madde bağımlılığını ve bunun doğal sonucu 
olarak da üretim artışını durdurmada kifayetsiz kaldığı açık bir dille ifade 
edilmektedir. 
Polis’in ilk işlevi uyuşturucunun arzıyla mücadeleyse de bunun tek başına 
Türkiye’nin narkotik sorununu çözmesi mümkün değildir. İstanbul Polisi, 
2003 yılından itibaren gençliğe kurulan tuzakların anlatıldığı gerçek hayat 
öykülerinden oluşan ÖMKEP projesiyle talep azaltımı çalışmalarını 
başlatmış, proje daha sonra ulusal düzeyde kabul görmüştür. 
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Konferans ve Seminerler  
Eğitim ile yapmak istediğimiz; "Suç Önleme ve Denetleme Stratejileri" 
içerisinde yer alan suç işlenmeden önce alınacak tedbirleri oluşturmaktır. 
Çünkü bağımlılık süreci başladığında, bağımlı olan kişi, yaşamakta olduğu 
ülkeye; bu süreçte sorun oluşturmaya başlar, madde kendi başına suç 
olduğu gibi, başka suçlarda eklenerek sorun büyür, tedavisi ve yaşama 
yeniden kazandırılması yönünden de masrafa sebep olur. Amacımız; 
bağımlı insanların oluşmasının önüne geçmek yani "Birincil Engelleme" 
çalışması yapmaktır. İstanbul Polisi, madde kullanımı ile mücadelede 
gönüllü sivil toplum örgütleri ile sürekli iletişim kurarak ortak çalışmalar 
yapmakta, kitlelere ulaşmakta, uyuşturucu ile mücadelenin ortak bir 
çevrede ve belli bir plan içerisinde yürütülmesi için ve toplumdaki her 
kesimin mücadele içinde yer alması amacı doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürmektedir. Sorunun çözümü, görevi belirli kitlelere bırakmadan 
topyekûn halde, var gücümüzle, sürekli ve azimle çalışmak olacaktır. 
 
 
 
 
(Konferans Sayısı) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 101

178
162

105 100

0

50

100

150

200

2002 2003 2004 2005 2006 Eki.07



 49 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suçluları yakalama anlamında 
gerçekleştirdiği, çalışmaların yanı sıra aynı paralellikte, Talep Azaltımı 
çalışmalarına da ara vermeden devam etmektedir.  Talep Azaltımında 
hedef; Hedef, madde kullanım konusunda en sağlıklı yöntem olan “ Hiç 
başlamamak” kuralının tüm topluma öğretilmesidir.  
Okullarda yapılan tüm eğitimler, okulların talepleri doğrultusunda, 
Rehberlik Servisleri ile birlikte yapılmaktadır. Eğitimlerimiz geliştirdiğimiz 
ve gençlere en faydalı olabilecek tarzdaki projelerin ışığında 
sürdürülmektedir. 
5 yıl içerisinde toplam 754 konferans ile yaklaşık 368.900 kişi 
farkındalık eğitiminden geçirilmiştir. Konferanslar öğretmenlere, öğrencilere 
ve ana-babalara yönelik olarak üç ayrı kategoride yapılmaktadır. 

 
Öyküyle Madde Kullanımını Engelleme Projesi hayata geçirilerek 4 
yıldır uygulanmaktadır. Proje, madde bağımlısı olmuş insanların gerçek 
yaşam öykülerinden elde edilen kötü tecrübelerin yaşanmadan öğrencilere 
aktarılması yöntemidir.  
Bu proje sayesinde “talep azaltımı çalışmalarına” yeni bir boyut 
getirildi. Proje içerisinde yer alan gerçek hayat öykülerinin Narkotik 
Polislerince anlatılıyor olması, gençlerin madde kullanım sorununa daha 
farklı bakmalarını sağladı, böylece; 
Öyküler, ergenlerle yapılan her çalışmada en büyük sorun olan DİKKAT 
toplamayı başarmıştır! 
Gereksiz detaylardan arındırılan anlatım tarzı (-) NEGATİF reklâmı 
engellemiştir. 
Bağımlılığın ne anlama geldiği gerçek bir yaşam ile anlatıldığından 
GERÇEKÇİ olmaktadır. 
 
Proje kapsamında 5 adet çizgi öykü kitabından, 190.000 adet 
bastırılarak öğrencilere ulaştırılmıştır.  
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Tiyatro Projesi 
Proje kapsamında hazırlanan Başka Güneşin Çocukları, Gazete Kokusu, 
18 Yaşım ve Bay EX isimli tiyatro oyunları yerel yönetimlerin ve sivil 
toplum kuruluşlarının da desteği ile izleyicilere ulaştırılmaktadır. Beş yıl 
içerisinde 71 tiyatro gösterimi yapılmış, yaklaşık 46.000 gence 
ulaşılmıştır.  

 
 
 

 (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tiyatro Projesi “Bay EX”) 
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2005–2006 Eğitim Öğretim döneminde başlatılmış olan projenin amacı okul 
servis sürücülerinin uyuşturucu bağımlılığı konusundaki farkındalık 
düzeylerini arttırmaktır.  
OSEP projesiyle; 
Bilgi sahibi olan sürücülerin maddelere karşı bakış açılarının oluşması, 
Okul çevresindeki insan görünüşlerine anlam verebilmeleri, 
Öğrencilerin duygu durumlarındaki değişikliklere daha dikkatli bakar hale 
gelmeleri, 
Kurulan işbirliği ile Okul önlerindeki suça dönebilecek davranışların önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir. 
Bugüne kadar 10.000 servis sürücüsü ve 5.000 hostes eğitilmiştir. 
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Güvenli Eğlence Mekânları (GEM) Projesi 
Madde kullanımın önlenmesi konusunda yeni projeler geliştirerek bunların 
tüm toplum ile işbirliği içerisinde uygulanmasına önem veren İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü, GEM (Güvenli Eğlence Mekânları) Projesini 
geliştirmiştir. GEM projesi, eğlenceyle madde kullanımının eşdeğer 
tutulmasını önlemeye yöneliktir. 
 
İstanbul Polisi, yeni narkotik eğilimler ve mücadele önceliklerini dikkate 
alarak madde kullanımını engellemek için eğitim ve sağlık kurumlarıyla 
işbirliği içinde yeni politikalar üretilmesine katkıda bulunmaktadır. 
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Bu proje, madde kullanımını problemlerinde en önemli çözüm noktası olan 
Ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, ibadethanelerin insanları bir araya 
getirme özelliği düşünülerek hazırlanmıştır.  
İbadet günleri her ibadethanede, en az 1000 ebeveynin toplandığı 
düşünüldüğünde ve bu gruba ibadethane ortamında hitap edildiğinde, 
madde kullanımı mücadelesinde toplumsal duyarlılık arttırılacaktır. 
İlk etapta pilot uygulama yapılacak bunun için gönüllü olan Zeytinburnu 
Müftülüğü ile gerekli planlamalar yapılmıştır. Zeytinburnu ilçesinde 
konferans vermeye uygun 7 ayrı Camide konferanslar verilecektir. İlk 
olarak 02.03.2007 tarihinde Zeytinburnu Selvili Çınar Cami’de 1000 
Veliye konferans verilmiştir.  
  
En az katılımın gerçekleştiği toplantı çeşidi olan ebeveyn toplantılarına hem 
katılım sorunu yaşanmayacak, hem de yeni bir hareket başlatılmış 
olacaktır. İnandığı bir ortamda yeni bilgiler alan ebeveynlerin, bu bilgileri 
daha olumlu kullanması öngörülmüştür.  
Önceden yapılacak duyurular ve müftülüklerin yönlendirmesi ile Cuma 
günkü etkinliklere “annelerinde” katılımı sağlanacaktır. Eğitim alan 
ebeveynlere yönelik ortak hazırlanacak materyallerin eğitim sonrası 
ebeveynlere ulaşması sağlanacaktır.  
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Kargolar İle Transfer Edilen Maddeleri Önleme (PANDORA) Projesi 
Bu proje; tüm kargo şirketleri ile işbirliği yapılarak, kargo görevlilerinin 
insani özelliği olan merakları bilgiyle birleştirilip, düşüncesizce başka 
insanları zehirlemek için, koliler içerisine uyuşturucu koyup göndermek 
isteyen kaçakçıların tedbirsizliklerinin tespiti sağlanarak yakalanmalarının 
gerçekleştirilmesi için hazırlanmıştır. 
Hedeflenen: 
Bugüne kadar yapılan kargo yakalamaları tüm kargo şirketleri ile 
paylaşılarak bu proje ile birlikte en üst seviyede işbirliği sağlanacaktır, 
Şirketlerde görevli, her seviyedeki kargo çalışanları eğitilerek 
bilinçlendirilecektir, 
Gönderilen kolilerden şüphelenmelerini gerektiren detaylar anlatılacaktır, 
Pandora Projesi sayesinde gerçekleşecek işbirliği ile mevcut kargo 
operasyonlarının sayısının artması hedeflenmektedir, 
Bilhassa yurt dışına çıkmayı hedefleyen kargo içi uyuşturucuların 
yakalanma sayılarının artmasıyla uluslararası alanda tescilli başarılı 
mücadelemize olumlu katkı sağlanacaktır, 
Eğitimler her dönemde yenilenerek, hem yeni görevliler eğitilecek hem de 
önceden eğitim almışların bilgileri güncellenecektir, 
Kargo şirketlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile kolay 
iletişim kurmaları için “Pandora Projesi İrtibat Görevlisi” 
görevlendirilecektir. 
Son elli iki ay içerisinde 10 ayrı kargo şirketiyle birlikte gerçekleştirilen 55  
operasyonda; çeşitli materyallere zulalanmış vaziyette 256 kilo afyon 
sakızı, 27 kilo eroin, 26 kilo esrar, 5 gram kokain 813.000 adet captagon, 
13.886 adet ecstasy ile birlikte 22 şahıs yakalanmıştır. 
Maddeler en çok Türkiye-Kanada ve Türkiye-ABD güzergâhları üzerinden 
gönderilmek istenmektedir.  
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MADDE KULLANIMININ MEDİKOLEGAL YÖNÜ 
Dr. Nurşen Turan 
KTÜ Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon 
 
Sosyal yaşantının kişiler üzerindeki baskısı, yaşama koşullarının gün 
geçtikçe zorlaşması, kişilerin özel ve duygusal sorunları, sağlıksız çözüm 
yolu olmasına karşın onları keyif verici maddeleri kullanmaya itmektedir. 
Bugün toplumda en fazla kullanılan keyif verici maddeler sigara ve alkoldür. 
Sigara içenlerin, içmeyenlere oranla alkol ve bağımlılık yapan diğer 
maddeleri kullanmaya daha fazla yatkınlık gösterdikleri bilinmektedir. 
Madde kullanımı, insan sağlığında bozulma ve yol açtığı hastalıklar 
nedeniyle tedavi masraflarının getirdiği yükle ulusal ekonomiye zarar 
vermekle kalmayıp, iş gücü kaybı, kazalar, sosyal değerlerin bozulması gibi 
olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Madde kullanımı başta trafik kazaları 
olmak üzere çeşitli yaralanmalı ve ölümlü kazalara, doğum anomalilerine 
neden olması yanında, toplumda şiddete, suç işlemeye ve ailelerin 
parçalanmasına yol açmaktadır. Tüm ülkelerde yasalar ile kontrol altına 
alınmaya çalışılmış ve yasaklanmış olmasına karşın, uyuşturucu madde 
ticareti gençleri hatta çocukları hedefleyerek bağımlı hale getirmekte; 
çeşitli suçlar işlemesine, sosyal yıkıma ve sonuçta ölümüne yol açmaktadır. 
Özellikle yasal olmayan yollarla üretilen denetimden geçmemiş ilaçların ve 
uyuşturucuların ölümlü sonuçlara yol açtığı bilinmektedir. Bildirilen toksik 
ölüm olguları gerçekleşenlerin hepsi olmayıp, büyük miktarı saklı 
kalmaktadır.  
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için satın almak, 
kabul etmek veya bulundurmak Türk Ceza Kanunu’nun 187, 188, 190, 191, 
194. maddelerine göre suç sayılmıştır. Bu suçlar ile ilgili tüzel kişilere 
güvenlik tedbiri uygulamasına başvurulmaktadır. Bu maddelere göre 
madde kullanımının bağımlılık-iptila düzeyinde bulunması durumu bu suçu 
bir çeşit iradi, kişilikle ilgili ve bireysel kavram olmaktan çıkararak tıbbi bir 
hastalık olarak kabul etmektedir. Böylece kişi, bağımlı bir hasta olarak, 
uyuşturucu madde tanımına uyan maddeleri kullanma, kısa sürede 
tüketilebilecek bir miktarı yanında bulundurma gibi herhangi bir bağımlı 
olmayan kişi için suç kabul edilen tutum ve davranışlara karşı ceza 
ehliyetinin bulunmadığı şeklinde değerlendirilir. İlgili madde devamında 
kişinin bağımlılığının tıbben iyileşinceye kadar resmi bir sağlık kuruluşunda 
muhafaza ve tedavi altına alınmasını öngörür. Muhafaza ve tedavisi 
sonucunda kişinin hastaneden çıkarılması için karar alınmasına ve tıbbi 
kontrol muayenelerine zorunlu tutulmasına dair Türk Ceza Kanununda bir 
madde yoktur. Kişinin bağımlı olduğuna karar verilmesi ve tamamen 
iyileştiği yönünde tedavisinin sonlandırılması medikolegal uygulamada 
çelişkiler oluşturmaktadır.  
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3. Klinik Farmakoloji Sempozyumu 
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SEMPOZYUM: RESEPTÖRDEN KLİNİĞE – DOPAMİN 
RESEPTÖRLERİ 
[24.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 09:30-12:10]    
Dopaminerjik Sistem Anatomi ve Elektrofizyolojisi 
Dr. Ersin O. KOYLU 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
Bornova İzmir 

 
Diğer katekolaminler gibi dopamin de amino asit tirozinden sentezlenir. 
Dopaminin beyinde davranış ve bilişsel işlevler, motor aktivite, motivasyon 
ve ödül, uyku, duygudurum, dikkat ve öğrenme ile ilgili süreçlerde rol aldığı 
bilinmektedir. Beyindeki dopaminerjik sistem nöronları başlıca iki grup 
halinde bulunur. Bu gruplar mesensefalonda birbirine yakın yerleşimli 
substantia nigra ve ventral tegmental alan (VTA) adı verilen bölgelerde yer 
alır. Bu iki kaynaktan çıkan dopaminerjik nöronlar başlıca üç yolak 
oluşturur. Bazı sınıflandırmalarda tuberoinfundibular yolak da dördüncü bir 
yolak olarak kabul edilir. Bu yolaklardan ilki motor kontrol işlevi ile ilişkili 
olan ve Parkinson hastalığındaki patolojiyi de ilgilendiren, substantia 
nigra’dan caudate-putamen bölgesine uzanan nigrostiratal yolaktır. Diğer 
iki yolak ise ventral tegmental alandan kaynaklanır. Mesolimbik yolak 
nucleus accumbens, septum, amygdala ve hippocampus gibi limbik 
alanlarda sonlanırken, mesocortical yolak serebral korteksin özellikle 
prefrontal alanında sonlanır. Her üç yolak birlikte ele alındığında, motor 
kontrol bozukluklarından madde bağımlılığı ve şizofreniye kadar değişen bir 
çok farklı klinik durumun ortaya çıkış mekanizmaları ile yakından ilişkili 
olmaları açısından önem taşırlar. Beş farklı tipte dopamin reseptörü tespit 
edilmiş olmasına rağmen, bunlar arasında en yaygın ve üzerinde en çok 
araştırma yapılan D1 ve D2 tipleridir. Tüm dopamin reseptörleri 
metabotropik tiptedir ve G proteinleri ile bağlantılı olarak işlev yaparlar. D1 
ve D2 reseptörleri cAMP sentezi üzerinde zıt etkilere sahiptir. Buna bağlı 
olarak dopaminin etkilediği post-sinaptik hücre, barındırdığı dopaminerjik 
reseptör tipine göre farklı elektriksel yanıtlar oluşturabilir. Bunun yanında 
bazı hücrelerdeki D2 reseptörleri potasyum iyon kanallarının açılmasını 
kolaylaştırarak hücrenin istirahat konumunda kalmasını sağlar ve 
uyarılabilirliğini azaltır. D2 reseptörlerinin bir önemli özelliği de pre-sinaptik 
nörondaki otoreseptör işlevidir.Dopaminerjik iletinin sonlandırılması, pre-
sinaptik nörondan salınan dopaminin kendine özgü taşıyıcısı (DA 
Transporter) aracılığıyla uzaklaştırılması sayesinde gerçekleşir. Bu 
taşıyıcının sayısındaki değişiklikler veya bazı maddelerin bağlanması sonucu 
işlevinin değişmesi ya da engellenmesi, dopaminerjik aktiviteyi de etkiler. 
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Dopaminerjik Sistemin Klinik Farmakolojisi: Dopamin-
CYP2D6 ‘Farmakodinamik’ Etkileşimi 
Dr. Vural Ozdemir  
Montreal Universitesi, Tıp Fakültesi, Biyoetik Programları, 
Koruyucu ve Sosyal Tıp Bölümü, Montreal, Quebec, Kanada. 
E-posta: m.vural.ozdemir@gmail.com 

 
1970’lerde CYP2D6 genetik polimorfizminin bulunusundan bu yana 
CYP2D6’nın endojen substratları hakkında cesitli spekulasyonlar yapılmıstır. 
Yakın zamanda, CYP2D6, 5-metoksitriptaminden serotonin 
rejenerasyonuna katkida bulunan  5-metoksindoletilamin O-demetilaz 
olarak tanimlanmistir. Dopaminerjik sinir iletisi serotonin tarafindan kontrol 
edildiginden, CYP2D6’nin dopaminerjk norotransmisyon uzerinde 
(serotonerjik) ayarlayici (nuanced) etki gosterebilecegi dusunulebilir. Bu 
sunumda, bir model sistem olarak antipsikotiklere pituiter ve prolaktin 
yaniti modeli kullanilarak, serotonerjik ve dopaminerjik yolaklarda, 5-
hidroksitriptaminin CYP2D6 uzerinde potansiyel olarak farmakodinamik 
oneme sahip etkilerine gonderme yapan klinik farmakolojik gozlemler 
tartisilacaktir. 
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Dopamin, Nigrostriatal Yolak, Hareket Kontrolü: 
Parkinson Hastalığı 
Dr. Esen Saka 
Hacettepe Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 06100 Ankara 

 
Parkinson hastalığı motor kontrol bozukluğu ile giden hastalıkların tipik bir 
örneğidir. Nigrostriatal dopaminerjik nöronların dejenerasyonu ile giden bu 
hastalıkta, dopaminerjik eksiklik bazal ganglionlarda işleyiş değişikliklerine 
neden olmakta ve bazal ganglionlarda görülen bu işleyiş değişiklikleri 
Parkinson hastalığında görülen motor bozukluklarla (örneğin bradikinezi, 
harekete başlama zorluğu, rijidite) ilişkilendirilmektedir.   
Bazal ganglionlardan striatum (kaudat çekirdek ve putamen) motor korteks 
ve premotor korteks dahil serebral korteksten yaygın girdi alır. Bu 
kortikostriatal girdi glutamatejiktir ve striatum ana projeksiyon 
nöronlarında (ve bazı ara nöronlarda) sonlanır. Aynı nöronlar üzerinde 
sonlanan nigrostriatal dopaminerjik girdi, kortikostriatal girdideki 
glutamaterjik etkiyi modüle eder. Bu modülatör etki projeksiyon nöronların 
D1 ya da D2-dopamin reseptörlerine sahip olmasına göre değişir. 
Striatumdaki projeksiyon nöronları GABAerjik olup, bir kısmı globus pallidus 
pars interna  (GPi) ve substansiya nigra pars retikulata (SNr) ya projekte 
olur. Bu nöronlara direkt yol nöronları denir ve D1-dopamin reseptörlerini 
bulundururlar. Bir grup striatal projeksiyon nöronları ise globus pallidus 
pars eksterna (GPe) ya projekte olur ve D2-dopamin reseptörlerini 
bulundururlar. Dopaminerjik girdi direkt yol nöronlarının aktivitesini artırıcı, 
indirekt yol nöronlarının aktivitesini ise azaltıcı yönde etki gösterirler. Direkt 
yol nöronlarının aktivasyonu sonuçta talamusun korteksi uyarmasını 
sağlayıcı özellikte olduğu için, dopaminerjik uyarı hareketin 
gerçekleştirilmesini sağlar. Diğer yandan indirekt yol nöronları ise 
polisinaptik bağlantıları ile talamusun korteksi uyarmasını engelleyici 
özelliktedir ve dopaminerjik uyarı bu etkiyi azaltır. 
Parkinson Hastalığında dopaminerjik girdideki eksiklik nedeniye direkt yol 
aktivitesi  ve indirekt yol üzerindeki inhibisyon azalır ve GPi/SNr çıktı 
çekirdeklerinde nöronal aktivite artar. Böylece talamusun motor korteksi 
uyarması engellenerek hareketin gerçekleştirilmesi sağlanamaz.  
Yukarıda özetlenen ve klasik öğretide sunulan bu değişikliklerin yanı sıra, 
Parkinson hastalığında nigrostriatal dopaminerjik eksikliğin bazal 
ganglionlar döngüsünde nöronal senkronizasyonda ve ossilatör aktivitede 
artışa neden olduğu da gösterilmiştir. Parkinson hastalığının tedavisinde 
kullanılan bazal ganglionların çıktı nöronlarının destrüktif cerrahisi ya da 
derin beyin stimülasyonlarından elde edilen sonuçlar nigrostriatal 
dopaminerjik girdi eksikliğinin bazal ganlionların işleyişi üzerine etkisinin 
muhtemelen bildiğimizden daha da kompleks olduğu yönündedir.  
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“Dopamin ve Şizofreni” 
Dr. Köksal Alptekin 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim 
Dalı, İzmir 

 
Antipsikotik ilaçların keşfi, şizofreniden temel sorumlu olan maddenin 
dopamin olduğu düşüncesini geliştirdi. Araştırıcılar şizofreni hastalarının 
BOS, serum ve idrarında dopamin matabolitlerini normalden daha yüksek 
olarak saptadı. Ayrıca Parkinson Hastalığında kullanılan dopaminin yan etki 
olarak şizofreni benzeri tablolar geliştirdiği gözlendi. Benzer şekilde 
beyindeki dopamin sistemini etkinleştiren esrar, kokain ve amfetamin gibi 
maddelerin de şizofreni benzeri psikoz kliniği oluşturabildiği görüldü. 
Önceleri antipsikotik ilaç olabilmenin en temel koşulu dopamin sistemini 
bloke edebilme yeteneğiydi.  Bunun da en önemli göstergesi hayvan 
deneylerinde “nörolepsis” veya “katalepsi” oluşturabilmesiydi. Bu nedenle 
eskiden antipsikotik ilaçlar “Nöroleptikler” olarak tanımlanmıştır. Hatta bu 
bakış açısı nedeniyle Serotonin Dopamin Antagonisti ilaçların ilki olan 
“Klozapin”in şansız bir öyküsü vardır. 1960’lı yılların başında keşfedilen 
Klozapin, hayvan deneylerinde “katalepsi” oluşturmadığı için o yıllarda 
antipsikotik ilaç olarak tanımlanamamıştır. Oysa Klozapinin negatif 
belirtilere olan etkisinin keşfi ve şizofrenide yeni ilaçların kullanılması, 
şizofrenide klasik ilaçların oluşturduğu dopamin görüşünün değişmesine yol 
açtı. Çünkü başta Klozapin olmak üzere yeni ilaçlar özellikle mezolimbik 
bölgeye seçici olarak etkileyip dopamin düzeylerini düşürürken, serotonin 
sistemine oldukça güçlü etkileri vardı. Sonuç olarak Klozapin gibi yeni 
ilaçlar Ekstrapiramidal Sistem yan etkisi oluşturmadan şizofrenide pozitif ve 
negatif belirtileri iyileştirebilmektedir. 
Şizofreni alanında son yıllarda yapılan en önemli keşiflerden biri de, 
prefrontal dopamin yetmezliğinin negatif belirtiler ve bilişsel işlev 
bozulmasıyla ilişkili olduğunun gösterilmiş olmasıdır. Serotonin sistemine 
güçlü etkileri olan yeni ilaçlar, serotonin sisteminin dopamin sistemi 
üzerinde oluşturduğu baskı aracılığıyla prefrontal dopamin düzeyini 
arttırarak şizofrenide negatif belirtiler ve bilişsel işlevler üzerine etki 
etmektedir. 
Sonuç olarak şizofrenide mezolimbik bölgede dopamin sisteminin 
etkinleşmesi pozitif belirtileri, prefrontal bölgede de dopamin sistemi 
etkinliğinin azalması negatif belirtileri ve bilişsel işlev bozulmasını 
oluşturmaktadır. İdeal bir antipsikotik ilaç bu düşünceye göre mezolimbik 
bölgede dopamini azaltıcı etki ederken, prefrontal bölgede de dopamini 
arttırıcı etki edebilmelidir. Yeni geliştirilen Serotonin Dopamin Antagonisti 
ilaçlar bu etkiye sahipler. Ayrıca yakın zamanda kullanıma giren Dopamin 
Sistemi Dengeleyici ilaçlar da bu dopamin teorisiyle örtüşüyor. Dopamin 
Sistemi Dengeleyici ilaçların en önemli avantajı ortamdaki dopamin 
düzeyine göre işlevlerini gerçekleştirmesidir. Eğer ortamda fazla dopamin 
varsa azaltıcı, az dopamin varsa arttırıcı yönde (“İkili (dual) Etki”) etkinlik 
gösterebiliyorlar. 
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Son zamanlarda yapılan çalışmalar, beyindeki dopamin sistemi işlevi ile 
COMT Geni ve BDNF sinyalleri arasında ilişki olduğuna işaret etmektedir. 
COMT Geni dopamin sisteminin çalışmasını düzenlemekte, BDNF ise 
özellikle mezolimbik dopamin aktivitesi gösteren mezolimbik yolağın yapısal 
gelişiminde rol oynamaktadır. BDNF’nin D3 reseptörü (D3R) sentezini 
kontrol ettiği öne sürülmektedir. 
Dopaminin bugüne kadar bilinen beş farklı reseptör alt tipi vardır. Bu 
reseptörlerden Dopamin D3R, dopamin sentezini, salınmasını ve nöronal 
aktiviteyi düzenleyen bir otoreseptördür. D3R’nin dopamin sistemindeki 
nöronlardaki elektriksel aktiviteyi kontrol ettiği düşünülmektedir. Bu 
modele göre reseptörlerde oluşan membran hiperpolarizasyonu, 
nörotransmitter salınımını azaltabilir. Bunun sonucunda D3R antagonizması 
ve azalmış etkinliği ile ekstraselüler dopamin miktarında artışa neden 
olabilir. Dopaminin D3R’ye D2R’den daha fazla afinitesi olduğu ve D3R’nin  
dopamin salınımında inhibitör bir rolü olduğu düşünülürse psikozda D3R 
azalması, görülen dopamin artışı ile uyumlu olacaktır. Şizofreni hastalarında 
D3R ekspresyonunun akut psikoz esnasında periferik kandaki lenfositlerde 
düştüğü ve negatif belirtiler ile yüksek D3R miktarlarının ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. BDNF dopamin ilişkisi, belli bir oranda D3R reseptörü ile 
BDNF arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor olabilir.  
Dopamin sistemi öte yandan serotonin ve glutamat sistemleriyle de 
doğrudan ilişkilidir. Mezolimbik bölgedeki güçlü serotonin antagonizması 
prefrontal dopamin etkinliğini arttırabilmektedir. Dopamin Serotonin 
Antagonisti ilaçların özellikle negatif belirtilere etkili olması ve 
ekstrapiramidal sistem yan etki yaratmaması bu düzenekle 
açıklanmaktadır. Benzer şekilde artmış dopamin etkinliği glutamat 
sistemindeki azalmaya yol açabilir veya glutamat sistemi etkinliğinin 
azalması dopamin sistemi etkinliğini arttırabilir. Şizofreni alanındaki 
geliştirilmekte olan ve erken evrelerinde olan yeni ilaçların beyinde 
glutamat etkinliğini arttırma düzeneklerine sahip olacağı öngörülmektedir. 
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PANEL: BİYOYARARLANIM – BİYOEŞDEĞERLİK 
(BY/BE) ÇALIŞMALARI 
[24.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 13:30-15:00]    
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BY/BE ÇALIŞMALARI İÇİN 
TARAFLARDAN BEKLEDİKLERİ 
Dr. Mahmut Tokaç 
Sağlık Bakanlığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Ankara 

 
İn vivo ve in vitro BY/BE çalışmalarının, başvuru dosyaları yürürlükte olan 
27 Mayıs 1994 tarih ve 21942 sayılı “Farmasötik Müstahzarların 
Biyoyaralanım ve Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında 
Yönetmelik” ilkelerine uygun bir şekilde sunulması gerekmektedir. İn vivo 
çalışmalar için Ön Çalışma Protokollerinin yine aynı yönetmelik ve Sendika 
Dernekler aracılığı ile duyurulan Prensip Kararları doğrultusunda 
hazırlanması gerekmektedir. Ön Çalışma Protokollerinin, çalışma 
başlamadan önce Genel Müdürlüğümüzün ilgili şubesince onaylanması her 
iki tarafın da yararına olacaktır. 
Genel Müdürlüğümüze sunulan başvuru dosyalarında karşılaşılan 
eksiklikler: 
Çalışmanın yapıldığı merkezlere ait  GCP ve GLP belgeleri dosyada yer 
almalıdır. (Klinik ve Biyoanalitik çalışmaların yapılacağı merkezlerin EN 
45001 veya ISO 17025 veya OECD-GLP akreditasyon sertifikalarıyla GCP-
ICH  kurallarına uyum belgelerinin resmi onaylı kopyalarının sunulması 
gerekmektedir). 
Etkin maddenin farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerine ait özet 
bilgi dosyada yer almalıdır. 
Ürüne ait kısa tanıtım bilgileri (Birim formülü, üretim yeri, ruhsat sahibi) 
Biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanan dosyaya onaylanmış protokolün ilave 
edilmesi gerekmektedir. 
Referans ürünle karşılaştırmalı in vitro çözünme testleri analitik metod 
validasyonlarını da içerecek şekilde; in vivo BE çalışmaları ile aynı dosyada 
verilmelidir. 
İthal ürünler için, yurt dışından sağlanan bilgileri ülkemiz mevzuatına 
uyarlanarak sunulması gerekmektedir. Bu tür dosyalarda çoğunlukla 
yapılan hata, bilgilerin yurt dışından geldiği şekliyle ve kontrol edilmeden 
Genel Müdürlüğümüze sunulmasıdır. Bu da gereksiz zaman ve karşılıklı 
emek kaybına neden olmaktadır.   
Test  Ürününün Seçimi  
Test ürünü örnekleri en az 100.000 birimlik üretimden veya gerçek serinin 
1/10 ölçeğindeki bir seriden alınmalıdır. 
Test ürünün seri kalite kontrol bulguları bildirilmelidir. 
Test ve referans ürünlerin seri numaraları, son kullanma tarihleri mutlaka 
belirtilmelidir. 
**Referans Ürün Seçimi 
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Referans ürün öncelikle ürünü  ilk geliştiren  firmadan temin edilen orijinal 
ürün olmalıdır. 
Bu durum sağlanamıyorsa aynı firma tarafından Avrupa Birliği’ne üye 
ülkelerden herhangi birinde üretilen ürün temin edilebilir.  
Bu koşul da sağlanamıyorsa aynı firmanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 
herhangi birinde lisans altında üretilen ürün  referans olarak seçilebilir. 
Referans ürün seçimindeki kriterler geçerli olmak koşulu ile Türkiye’ye ithal 
edilen orijinal ürün referans olarak alınabilir.  
Referans ürüne ait resmi onaylı temin belgesinin başvuru dosyasında 
bulunması gerekmektedir.  
** Doz Seçimi 
Birden fazla dozu bulunan hemen salım sağlayan farmasötik ürünlerde in-
vivo biyoeşdeğerlik çalışması  en yüksek dozda yapılmalıdır. 
Yüksek doz dışında başka bir dozda yapılmak istenen çalışmalar için, 
nedenleri bilimsel olarak açıklanmalıdır.  
**Düşük dozlar için muafiyet durumu 
Yüksek dozun BE onayının bildirilmesi 
Formül içeriklerinin karşılaştırmalı olarak verilmesi  
Karşılaştırmalı çözünme profillerinin (validasyonları ile birlikte) verilmesi 
gereklidir. 
Benzerlik faktörü (f2) hesapları yapılırken en az 6 nokta içeren çözünme 
profilleri karşılaştırılmalıdır. Profil etkin maddenin % 85’inin çözündüğü 
noktadan sonra sadece bir nokta içerecek şekilde çizilmelidir. 
Ana İlaç veya Metabolit Ölçümü 
Kullanılan analitik yöntem ile ana ilacın ölçülemeyeceği durumlarda aktif 
veya inaktif metabolitlerden herhangi biri ölçülebilir. 
İstatistiksel Değerlendirme 
İstatistik hesaplar için kullanılan yöntem ve program belirtilmelidir. 
Çalışmada kullanılan veriler, çalışmanın analizi yeniden bilgisayarda 
tekrarlanabilecek şekilde ayrıntılı biçimde verilmelidir. 
Örnekleme zamanlarına karşı her deneğe ait plazma ilaç konsantrasyonları 
tablo halinde verilmelidir. 
Hem test hem referans ürün için özet parametre tahminleri ile birlikte, 
ortalama, standart sapma ve değişim katsayısı da verilmelidir. 
Test ve referansın karşılaştırılmaları ile ilgili parametrelerin ayrıntılı 
istatistiksel analizleri (varyans analizi tablosu,  % 90 güven aralığı, vb)  
yapılmalıdır. 
**Farmakokinetik Parametrelerin Kabul Aralığı 
Test ve Referans ürünlerin EAA ve Cmaks  için kabul aralığı, %90 güven 
düzeyinde 0.80-1.25 arasında olmalıdır. 
Dar terapötik indekse sahip ilaçlar için bu sınır daraltılabilir 
İlacın etkililiği ve güvenliliği  dikkate alınarak, etkin maddenin yüksek birey 
içi değişkenlik gösterdiğinin bilimsel olarak kanıtlandığı durumlarda bu 
aralık sadece Cmaks için 0.75-1.33 olarak kabul edilebilir.  
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Biyoanaliz ve  Biyoanalitik  Validasyon 
Yöntem (Cihaz, ölçüm şekli, işlemler ayrıntılı olarak  verilmelidir.) 
Validasyon parametreleri: 
geri kazanım (recovery) 
en düşük saptama sınırı (LOD) ve kantitatif tayin sınırı (LOQ) 
özgünlük (specificity),  
doğruluk (accuracy),  
kesinlik (precision),  
duyarlık (sensitivity),  
seçicilik (selectivity)  
çalışma konsantrasyon aralığı 
regresyon eşitliği 
stabilite 
Ham veriler (Çalışmanın yapıldığı tarih, çalışma ismi, yapılan merkezin ismi 
ve analizi yapan kişinin imzası ile birlikte) 
**Örnek Alma 
Örnekleme süresi etkin maddenin terminal yarılanma ömrünün en az üç 
katı veya daha fazlasını kapsamalıdır. 
Cmaks ve terminal eliminasyon fazını ifade edecek sıklıkta örnek  alınmalıdır. 
Aşırı sapan (outlier) hesapları 
Sapan değer alet hatası, ölçüm hatası veya ölçümün yapıldığı anda deneğin 
hasta olması gibi nedenlere bağlı ise denek hesap dışı tutulabilir. 
Bu nedenler dışında sapan değer varsa, istatistiksel olarak sapan değerler 
testi yapılmalı ve test ile ilgili sonuçlar ayrıntılı biçimde verilmelidir.  
Sapan değerlerle karşılaşıldığında, sapan değeri  içeren ve içermeyen 
hesapların ve ulaşılan sonuçların birlikte verilmesi gerekir.   
 **Biyoyararlanım Dosyaları Aşağıdaki Bilgileri İçerecek Şekilde 
Hazırlanmalıdır: 
Ürünün adı 
Birim formülleri ve dozları 
Üretim yeri 
Ruhsat başvuru sahibi 
Etkin maddenin fizikokimyasal ve farmakokinetik özellikleri 
Ürünün orjinalliğinin belgelendirilmesi 
İmal veya ithal olup olmadığı 
BY Çalışması/Çalışmalarının Türkçe özet bilgisi (Çalışmanın yapıldığı yer 
v.s.) ve %20 ham veriler 
Biyoanalitik validasyon bilgileri 
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İN VİTRO LABORATUVAR İNCELEMELERİNİN 
BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ VE 
ÖNEMİ 
Dr. S.Oğuz Kayaalp 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı Emekli Öğretim Üyesi, Ankara 

 
İn vivo (klinik) biyoeşdeğerlik (BE) çalışmalarına başlamadan önce test ve 
referans ürünün karşılaştırmalı in vitro dissolüsyon (hızı) testi yapılarak 
dissolüsyon profillerinin benzerliği kanıtlanmalıdır. İlk zamanlar oral katı 
farmasötik şekillere uygulanan testler, vücuda uygulandıktan sonra  
içindeki ilacın çözünmesi gereken bütün katı veya yarı- katı, sistemik ya da 
lokal uygulanan  ilaç ürünlerine, damarlara takılan ilaç salan stentler dahil, 
uygulanmaya başlanılmıştır. 
İn vitro disolüsyon testleri (İVDT), BE çalışmaları bağlamında in vivo BE 
çalışmalarının vazgeçilmez bir tamamlayıcısı veya ön basamağı olduktan 
başka, belirli koşullada onların yerini tutucu işlemlerdir. 1980’li yıllardan 
başlayarak başta ABD’de FDA olmak üzere ilaç düzenleme makamalarının 
(otoritelerinin) gönüllü insanlar üzerinde yapılan yapılan biyoyararlanım 
(BY) ve dolayısıyla bir karşılaştırmalı BY çalışması olan  BE çalışmalarının 
etik nedenlerle en aza indirilmesi  yönündeki çabaları artmıştır. Bu gelişme, 
ilaç denemelerinde sağlam gönüllülerin sadece makul bir alternatifi 
olmayan  durumlarda kullanılması  ilkesinin bir sonucudur. 
Ortalama büyüklükte bir klinik BE çalışmasının maliyetinin 100.000 
Euro’nun üstünde olmasına ve toplam süresinin  bürokratik işlemler dahil  6 
ay dolayında olmasına karşılık uygun düşen durumlarda BE’nin in vitro 
çalışmayla kanıtlanması  maliyeti 5000 Euro’nun altına ve süreyi birkaç 
güne indirger. Bu durum  İVDT’nin ilaç araştırmalarında önemini artıran 
diğer bir gerçektir. Ancak in vitro testlerle alınan sonuçlara dayanılarak in 
vivo BE gerekliliğini kaldırmak (biyomuafiyet /biowaiver işlemi) için yeterli  
teknoloji geliştirmek zamanımızın yoğun çalışma konuları arasında ise de 
halen ilgili makamların onayını alacak kadar rutin hale gelmiş biyomuafiyet 
örneklerinin sayısı fazla değildir. Biyomuafiyet açısından ilaç ürününün  
referans formülasyona karşı  in vitro testlerdeki performası yanında  ürün 
içindeki ilacın çözünürlüğü (solubility) ve geçirilgenliğine (permeabilitesine)  
göre belirlenen Biyofarmasötik Sınıflandirma Sistemindeki sınıfıdır. 
İlaç ürünü  üzerinde karşılaştırmalı  İVDT yapmanın altında yatan temel 
kavram, örneğin oral katı farmasötik şekiller (tablet ve kapsüll gibi) 
bağlamında  BY olayında kritik aşamanın ilaç yutulduktan sonra mide-
barsak sıvısı içinde dozlam şeklinin uygun şekilde parçalanması ve parçalar 
içindeki ilaç moleküllerinin çözünerek sıvı faza geçmesi ve böylece emici  
yüzey olan mide-barsak  epitel hücre tabakasına yeterli hız ve boyutta 
sunulmasıdır. İkinci bir kavram esas olarak fiziksel ve fizikokimyasal 
olayların rol aldığı  bu aşamanın vücut dışında  in vitro koşullarda  taklit 
edilmeye elverişli olmasıdır.  İlacın vücutta uygulandığı yerde meydana 
gelen bu aşamayı in vitro çalışma yaparak nicel boyutlarıyla  öngörmek ve 
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in vitro verilere dayanarak  ilaç ürününün emilmesi veya biyoyaralanımı  
açısından  tutarlı kestirimler  yapmak mümkündür. Bu nedenle  İVDT  ilaç 
ürününün mide-barsak boşluğundaki performansının yapay koşullar altında 
doğrudan gözlemlenmesine olanak veren basit ve anlamşlı bir yöntemdir. 
İVDT in vitro - in vivo korelasyon (İVİVK) adı verilen bir ilaç ürününün in 
vivo biyoyaralanım performasını öngörme yaklaşımının temelini teşkil eder. 
İlaç ürünü içindeki ilacın uygulandığı yerdeki dissolüsyon hızı onun o yerden 
(örneğin barsaktan) emilim hızına göre yavaşça çözünen ilaç genellikle 
hemen emilip dolaşıma geçer; başka bir deyişle uygulama yerinde birikme 
olmaz ve emilim dissolüsyona bağımlıdır. Bu durumda in vitro test yaparak 
ürünün emilimini hız ve derece boyutlarıyla değerlendirmenin kesinliği 
artar. Değiştirilmiş (modifiye) salımlı ürünlerde, aslında hızlı çözünen 
ilaçların bile barsaktaki çözünme hızı yavaşlatılmıştır ve böylece ilacın bu 
ürünlerden emilimi çözünmeye bağımlı duruma getirilmiştir. Onun için in 
vitro test sonuçları ile in vivo BY arasındaki korelasyon bu tür ürünler 
bağlamında hemen salan ürünlere kıyasla daha kuvvetlidir. 
İVDT’nin tarihsel ve en yaygın kullanım yeri ilaç ürünlerinin kalite testi 
olarak kullanılmasıdır. Bu, konumuzun dışında kaldığı için değinilmemiştir. 
Yenilikçi ilaç üreticilerinin ve jenerik ilaç üreticilerinin İVDT ile çalışmadan 
beklentileri ve bu çalışmaları kullanma yerleri kısmen farklıdır. Buna ve 
yöntemin uygulanması ile esaslara sözel sunum sırasında kısaca 
değinilecektir. 
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Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Farmakokinetik ve 
Farmakodinamik Kavramların İrdelenmesi 
Dr. Tambay Taşkın 
Fako-Actavis Fako İlaçları A.Ş., İstanbul 

 
Gönüllü sağlıklı insan deneklerde planlanan biyoeşdeğerlik çalışmalarında 
yalnızca farmakokinetik  değil, farmakodinamik  kavram ve çıkış 
noktalarının da irdelenmesini gerektiren oldukça fazla sayıda ve karmaşık 
örnek vardır. P lazmada ana bi leş ik ler in yan ıs ıra akt i f  
metabol i t ler in in tay in edi lmesinden,  doz-orant ısa l  çok 
y i t i l ik l i  preparat larda hangi  y i t i l iğ in  seç i lmes ine kadar  
farmakodinamik kavramlar ın oldukça yoğun b ir  b iç imde ele 
a l ınmas ın ı  gerekt i r i r  durumlar la  karş ı laş ı lab i lmektedir . 
Örneğin reseptörler, iyon kanalları, enzimler v.b. hedef proteinler üzerinde 
antagonist etki yapan herhangi bir ilacın IC50 değerlerinden yola çıkarak en 
uygun yitiliğin tespitinden, sağlıklı gönüllülerde olası risklerin 
belirlenmesine kadar daha birçok problem farmakologların ve 
biyoeşdeğerlik deney tasarımcılarının çözümüne ihtiyaç duyabilir. Herşey 
yönetmelik ve klavuzlarda yazılı olduğu gibi düz ve pürüssüz olmayabilir. 
Örneğin bir AG-II, AT1 reseptör antagonistinin veya metabolitinin bu 
reseptörler üzerindeki afinitesinden deneysel olarak metabolit ölçümüne 
dayalı bir biyoeşdeğerlik değerlendirilmesinin yapılıp yapılmayacağına karar 
vermek a priori bir Biyoeşdeğerlik-Terapötik Eşdeğerlik çıkış 
noktasından, farmakodinamik kanıtlarla güçlendirilerek doğrusanmış bir 
tasarıma götürmesi açısından önem taşır. Veya tam tersi olası bir potasyum 
kanal blokajı yapma özelliğine sahip bir ilacın bu kanallar üzerindeki IC50 
değeri uygun yitiliğinin seçilmesinde önemli rol oynayabilir. FDA  
“Orange Book”  RLD,  tesp i t  ed i lmiş  y i t i l ik ler  aç ıs ından 
kanun gib i  gözüküyor  o lsa da, b i l imsel  ver i ler  ve et ik  
kayg ı lar ın yoğunluğuna bağ l ı  o larak değ iş im gösterebi l i r .  
Örneğin karvedilol için belirlenen 25mg’ lık RLD, FDA kararı ile 12.5mg’ a; 
200 mg olan lamotrijin ise 25 mg’a düşürülmüştür. Bunda farmakodinamik 
bulgular ve klinik gözlemlerin büyük payı olduğu ve sağlıklı gönüllülerin 
emniyetinin öncelikli olarak ele alındığı tartışılamaz. Avrupa Birliği ise FDA-
RLD bağlamında bir adım geri gözükmekte ve yayınlanmış benzer bir 
listeye sahip gözükmemektedir. Bazı durumlar, yalnızca bir test 
preparatının inovatör referansı ile plazma düzeylerinin karşılaştırılması ile 
sınırlı olmayabilir. Farmakodinamik ve klinik parametrelere dayalı bir 
karşılaştırmaya gereksinim duyulabilir. Bu gereksinim bir preparatın bazen 
sistemik dolaşıma geçmeden doğrudan hedef organa verilmesi, bazen de 
analitik problemlerin yaşatacağı zorluklar sonrası ortaya çıkmaktadır. 
Ya ln ızca k l in ik farmakologlar  değ i l ,  deneyse l  farmakologlar ın 
da bu tasarım aşamasında yönetmeliklerle çizilen ana çerçeve içindeki 
bilimsel ve incelikli duvarları belirlemek adına daha çok işleri vardır. 
 



 69 

ANALİTİK AÇIDAN BİYOEŞDEĞERLİK 
DENEMELERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
Dr. Işık TUĞLULAR 
Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma 
Uygulama Merkezi ( ARGEFAR ) Müdürü 

 
Biyoeşdeğerlik çalışmalarında, biyoanalitik dönem, hem çok zaman alıcı 
hem de uygulaması önemli sıkıntılar yaratan bir safhadır. Buradaki 
aşamaları süreci dikkate alarak birkaç grup altında inceleyebiliriz.  
1- GÖNÜLLÜLERİN ÖZELLİĞİ 
Gönüllünün erkek veya kadın olması seçilen analitik yöntemin 
uygulanmasında bazen özellikle ekstraksiyon fazında önemli sorunlar 
yaratabilmektedir. Sözünü çok ettiğimiz fakat henüz uygulamaya 
sokamadığımız genetik faktörlerin araştırılması ve bununla ilgili bilgilerin 
yorumlanarak biyoanalitik laboratuarına yansıtılabilmesi birçok sorunun 
çözülmesine ve en azından daha az sayıda gönüllü ile bu çalışmaların 
yapılmasına olanak verecektir.  
2- İLAÇ ÖZELLİKLERİ 
Biyoanalitik laboratuarında ilacın miktar tayini yapıldığından kullanılan 
ilaçların ana ilaç veya metabolit  (ler) şeklinde ele alınıp alınmayacağının 
kararı önem taşır. Bu kararın sonrasında özellikle metabolit tayini söz 
konusu olursa bunun referansının bulunması ciddi bir sıkıntı olarak 
karşımıza çıkabilmektedir.  
3- LABORATUVAR ALT YAPISI 
Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi hızla gelişen üst yapı 
zenginliğine alt yapımızın yetmemesidir. Enerji temininden bu enerjinin 
kesintiye uğramamasının sağlanması yanında su teminine kadar alınması 
gerekli önlemler bütün gayretlere rağmen bazen yetersiz kalabilmekte ve 
sorunlar yaratabilmektedir.  
Tıbbi atık ve laboratuar atıkların ortadan kaldırılması da ayrı bir sorun 
yaratmaktadır.  
Biyoanalitik laboratuarı ileri teknoloji kullanmak zorunda olduğundan cihaz 
arızalarını gidermede gerekli destek zaman zaman, bazen de çoğu kez 
sağlanamadığından bu konuda laboratuarın kendi başının çaresine bakma 
zorunluluğunu kabul ederek gerekli tedbirleri almasını gerektirmektedir.  
4- CİHAZLAR 
 Gelişen teknoloji aynı bir işlemin çok kısa sürelerde yapılabilmesine olanak 
vermektedir. Ancak gelişen teknolojiye sahip olmak sanıldığı kadar kolay 
olmamaktadır. Zaman faktörü doğaldır ki her konumda en değerli olandır. 
Buna rağmen gelişen teknolojiye sahip olabilmek önemli finans zorluklarını 
da beraberinde getirmektedir. 
Diğer taraftan yine yüksek teknoloji özel sarf malzemelerini 
gerektirdiğinden, bunların çoğu zaman temin edilmesinde yaşanan sıkıntılar 
nedeni ile iyi bir planlama yapılması ve stok tutulması ayrı bir finansal 
zorluk yaratmaktadır. 
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5- EĞİTİMLİ PERSONEL 
Gelişen teknoloji ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının analitik birimi ile ilgili bilgi 
birikimi ve deneyimlerin yeni yeni oluşması nedeni ile, bu gereksinimi 
karşılayabilecek eğitimli personelin bulunmasını zorlaştırmaktadır. Bu 
gereksinimin karşılanması bu konuda açılacak lisans üstü programlar ile 
ancak çözülebilecektir.  
6- SİSTEM UYGUNLUK ÇALIŞMALARI 
Biyoanalitik laboratuarının cihazlanma altyapısı yüksek teknolojiyi içeren 
cihazları gerektirmesi yanında bu cihazların uygun olup olmadığının da 
kontrol edilmesini gerektirir. Bunlar “ sistem uygunluk çalışmaları ” olarak 
ifade edilir ve “ yöntem oturtma ve validasyonu” nuda içerir. Burada çok 
sayıda sıkıntı olmakla beraber belli başlı zorlukları kısaca şu şekilde 
sıralayabiliriz: ekstraksyon safhasında çözgenlerin uygunsuzluğu, okuma 
döneminde kolonun ayırma kapasitesi, yöntem oturtmada geri kazanım, 
belirleme alt sınırı ve saptama alt sınırı tayini, örnek kararlılığının tespiti, 
tekrarlanabilirlik ... 
7- YÖNTEM ÖZELLİĞİ 
Yöntemin oturtulması ve validasyonunun yapılabilmesi olarak ifade edilen 
süreç aslında önemli bilgi birikimi ve deneyim gerektiren bir durumdur. 
Literatürde yazılı yöntemlerin bulunması herzaman kolaylaştırıcı bir bilgi 
olamamaktadır ve bazen önemli ikilemlere neden olabilmektedir.  
Kombine preparatlarda diğer bir sorun da, aynı yöntemle her iki ilacın 
analiz edilememesi nedeni ile her ilaç için ayrı yöntemlerin oturtulmak 
durumunda kalınmasıdır.  
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Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Klinik Problemlerin 
Birkaç Özel Olguyla Kısa Değerlendirilmesi 
Dr. Aydın Erenmemişoğlu 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik 
Uygulama Merkezi, Kayseri 

 
Ülkemizde biyoeşdeğerlik çalışmaları ilk kez Erciyes Universitesi Tıp 
Fakültesi Hakan Çetinsaya  İyi Klinik Uygulama Merkezinde 2000 yılının ilk 
yarısında başlatılmış ve günümüze kadar sayısal olarak artarak devam 
etmiştir. Halen kliniğimizde 580 klinik biyoeşdeğerlik çalışması 
tamamlanmış durumdadır. Yapılmak üzere bekleyen ve sürdürülmekte olan 
çalışmalarla bu rakam daha da yükselmektedir. Çalışmalarda uluslararası 
kabul gören standardlara uyulması bir zorunluluktur. Bu çalışmalara 
bakıldığında 15000’e yakın gönüllünün çalışmalara denek olarak katıldığı 
gerçeği ortaya çıkar ki bu rakamlar gerçekten büyük ve önemli rakamlardır. 
Yazılı kurallara bağlı olan ve bir anlamda bu kurallara uyulduğunun açık bir 
taahhüdü anlamına da gelmekte olan  GOOD CLINICAL PRACTICE-İYİ 
KLİNİK UYGULAMA sadece yazılı olan kurallar ve teamüllerin dışında da 
insiyatif kullanma ve karşılaşılabilecek sorunlarda çok çabuk ve doğru karar 
verebilme gibi önemli gereklilikleri de kapsamalıdır. Bu durum özellikle bu 
denli yoğun ve hızlı bir çalışma temposu/takvimi için daha da önemlidir. 
Üstelik bu gereklilik sadece sorumlu araştırıcı için değil; yardımcı 
araştırıcı(lar) ve diğer tüm personel için de geçerlidir.  
Burada geçen 7.5 yıl içerisinde karşılaşılan sayısız olgudan seçilmiş sadece 
4 olgu takdim edilerek iyi klinik uygulama içerisinde biyoeşdeğerlik 
çalışmalarının güçlüklerinin neler olabileceği ve hiç hesapta olmaksızın 
ortaya çıkan problemlerin karşısında nasıl davranılacağı hususunda ip uçları 
verilmeye çalışılmış ve bu konudaki önemli tecrübemiz paylaşılmaya 
çalışılmıştır. 
Olguların tamamının kayıtlarının orijinali arşivlerimizde saklıdır. Gizlilik 
ilkesi uyarınca kişisel hiçbir bilgi verilmemiş, herhangi bir sponsoru  işaret 
edecek herhangi bir ifadenin olmamasına da özen gösterilmiştir. Pratikteki 
uygulamanın yazılı kurallara yakınlığı ölçüsünde klinik çalışmanın kalitesinin 
de artacağını elbette peşinen kabul ediyor ancak bazı olguların hiçbir yerde 
yazılı olmayacak kadar özel olabileceğini ve bu durumda doğru karar 
vermenin çok önemli olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyorum.  
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19. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ 
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KAHVALTILI OTURUM: GENÇ BİLİM ADAMLARI 
PROGRAMI’NDA (GEBİP) FARMAKOLOGLAR 
[25.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 08:30-09:25]     
Dr. Kansu Büyükafşar 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Yenişehir Kampusü 33169, Mersin 

 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından her yıl verilen Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP), genç bilim 
insanlarının gelecekte yapacakları çalışmaları desteklemek amacıyla tüm 
bilimler içi dağıtılan bir ödüldür. Bu ödül 3 yıllık bir süreci kapsamakta ve 
her yıl ödülü alan bilim insanının danışmanının raporu doğrultusunda 
Akademi Konseyinin onayıyla yenilenir. Ödül olarak verilen paranın 1/4’ü 
ödül sahibi tarafından faturalandırmaksızın harcanabilir. Geri kalan 3/4’ü 
ise bilimsel çalışmalarını desteklemek amacıyla fatura karşılığı olmak üzere 
harcanır. Ödemeler net olarak, altı ayda bir yapılır. Toplam ödül miktarı 
Akademi'nin yıllık bütçe olanakları çerçevesinde her yıl Akademi Konseyi 
tarafından belirlenir. TÜBA-GEBİP ödülünü bugüne kadar alan farmakoloji 
bilim insanları yıllara göre aşağıda sunulmuştur. 
Prof. Dr. Alper İSKİT: Hacettepe Üniversitesi, 2001 
Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR: Mersin Üniversitesi, 2002 
Doç. Dr. Ümit Yaşar: Hacettepe Üniversitesi, 2005 
Doç. Dr. Melih Ö. BABAOĞLU: Hacettepe Üniversitesi, 2007 
Yrd. Doç. Dr. Ceren Gönen KORKMAZ: Ege Üniversitesi, 2007 
Ödüle başvuru yapıldıktan sonra, değerlendirme Akademi Başkanlığı 
tarafından Akademi üyeleri arasından ve/veya Akademi dışı uzmanlardan 
oluşan komiteler tarafından yapılır. Komiteler referanslardan ve hakem 
görüşlerinden de yararlanarak adayları değerlendirir. Gerektiğinde yurtdışı 
ve uluslararası kuruluşların ve bilim insanlarının görüşlerine de başvurulur. 
Değerlendirme puanlama yoluyla sonuçlandırılır. Belirli bir eşik puan 
(kesme puanı) üzerindeki adaylar mülakata çağrılır. Mülakatta başarılı 
bulunanlar, değerlendirme puanları ile mülakat puanları dikkate alınarak 
komiteler tarafından sıralamaya tâbi tutulur. 
Bu ödülü alanlardan biri olarak, bu projeyle ilgili kişisel izlenimler şunlardır: 
TÜBA, böyle bir ödüllendirme programı açarak, iyi yetişmiş, başarılarıyla 
sivrilmiş ya da böyle bir potansiyele sahip genç bilim insanlarının özgürce 
çalışmalarını yürütebilecekleri ve tamamen kendilerinin kontrolünde olan bir 
finansal destek vermek, onları ödüllendirerek morallerini yükseltmek ve 
motive etmek ve böylelikle bu gençlerin beyin göçü dalgasına kapılıp yurt 
dışına “kaçmalarının” önünü kesmek, onlara aidiyet ve sahiplenilme 
duygusu vermeyi amaçlamış olabilir. Bu sayede seçkin genç bilimci kuşağı 
yaratmak ve yeni akademi üyelerin seçiminde kullanacağı bir “havuz” 
oluşturmak.  
Kanımca bu proje TÜBA’nın şimdiye kadar yaptığı en parlak projelerden 
birisidir, çünkü bu proje Türkiye’de bilimin gelişmesi, yaygınlaşması ve 
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tanıtımının yapılması için mükemmel bir yoldur. Bu sayede diğer genç 
insanlar da özendirilmiş olacak ve onlar da kendilerine böyle bir hedef 
seçeceklerdir. Bu, TÜBA’nın araştırmaları, bilimci kişiliğini, araştırıcılığı 
özendirmek, bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak, gençleri, bilim ve 
araştırma alanına yöneltmek, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin 
yayılmasını sağlamak ve bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve 
kabulünü sağlamak ve bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek gibi 
TÜBA’nın genel amaç ve görevlerine de hizmet edecektir.  
 TÜBA-GEBİP Ödülüne ilişkin esaslar, TÜBA’nın web sayfasından 
alınarak aşağıda sunulmuştur. 
1- 2007 yılı programına; 1 Ocak 1969 ve daha sonra doğmuş, Doktora 
(Sağlık Bilimlerinde Uzmanlık) derecesine sahip ve Türkiye'de çalışan veya 
Türkiye'de çalışma kararını vermiş bilim insanları başvurabilir.  
Yurtdışında yerleşik olup, programa alınması uygun görülenlerin en geç altı 
ay içinde Türkiye'de çalışmalarına başlaması gerekir.  
2. Başvurular, adayların kendileri tarafından yapılabileceği gibi, ilgili 
Üniversite ve Kurumun Rektör ve en üst düzey Yöneticisi ile Akademi Asli 
ve Şeref Üyeleri tarafından aday gösterilmek sureti ile de yapılabilir.  
3. Başvuru dosyasında,  
a) adayın dilekçesi,  
b) bir adet renkli resim,  
c) varsa öneren ilgili Üniversitenin Rektörü, Kurumun en üst düzey 
Yöneticisi veya aday gösteren Akademi üyesinin yazısı,  
d) adayın özgeçmişi,  
e) yayın listesi,  
f) halen yürüyen araştırmaları,  
g) ileriye dönük üç yıllık dönem için Türkiye'de yapacağınız araştırma 
programı açıklamaları ve başvuru formunda istenilen diğer bilgiler 
bulunmalıdır. Adayın araştırma yaptığı "Bilim Dalını" belirtmesi 
gerekmektedir.  
4. Aday tarafından:  
a) 3. Maddede belirtilen tüm belgeleri içeren başvuru dosyası altı kopya 
hazırlanıp, ayrıca bilgisayar ortamında PC - Word formatında bir CD ile 
belirtilen tarihine kadar Akademi Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.  
b) Adaylar, önemli buldukları yayınlarının (en az üç, en fazla beş adet 
uluslararası yayının) fotokopileri, yayınlarına yapılan atıfları gösterir belge, 
uluslararası hakemli dergilere yayınlanmak üzere kabul edilmiş yayınlarının 
kabul belgeleri, editörlük yaptıkları yayınların kimlik sayfaları, fotokopileri 
başvuru dosyasına eklemelidirler.  
c) Aday ile ilgili referans mektupları (üç adet), başvuru dosyasından ayrı 
olarak, belirlenen tarihe kadar Akademi Başkanlığında olacak şekilde 
postaya verilmelidir.  
5. Adayları değerlendirmek üzere Akademi Başkanlığı tarafından Akademi 
üyeleri arasından ve/veya Akademi dışı uzmanlardan değerlendirme 
komiteleri oluşturulur. Komiteler referanslardan ve hakem görüşlerinden de 
yararlanarak adayları değerlendirir. Gerektiğinde yurtdışı ve uluslararası 
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kuruluşların ve bilim insanlarının görüşlerine de başvurulur. Değerlendirme 
puanlama yoluyla sonuçlandırılır. Belirli bir eşik puan üzerindeki adaylar 
mülakata çağrılır. Mülakatta başarılı bulunanlar, değerlendirme puanları ile 
mülakat puanları dikkate alınarak komiteler tarafından sıralamaya tâbi 
tutulur.  
Ödüllendirilmek üzere seçilmemiş bilim insanları izleyen dönemlerde aday 
gösterilebilir ve başvuruda bulunabilirler.  
Komitelerin sıralamaları sonucunda, mülakata çağrılan ancak, bütçe 
olanakları yetersizliğinden ödüllendirilememiş olanlar yeniden 
başvurduklarında veya önerildiklerinde doğrudan, değerlendirmenin 
mülakat aşamasına alınırlar.  
6. Ödüllendirilenler, her altı ayda bir lisansüstü çalışmaları yönetmek dahil, 
bilimsel etkinlikleri ve yayınları hakkında ayrıntılı rapor verirler.  
Akademi Konseyi danışman olarak görevlendirilen Akademi üyeleri 
tarafından hazırlanacak izleme raporlarını inceleyip değerlendirir. 
Ödüllendirmenin sürdürülmesi veya durdurulması Akademi Konseyi'nce 
karara bağlanır. Ödüllendirme süresi ilke olarak üç yıldır.  
Ödüllendirmede ödemeler net olarak, altı ayda bir yapılır.  
Toplam ödül miktarı Akademi'nin yıllık bütçe olanakları çerçevesinde her yıl 
Akademi Konseyi tarafından belirlenir.  
7. Programa başvurular yılda bir defa olmak üzere Akademi Konseyi 
tarafından belirlenen tarihte kabul edilir.  
8. Program, başvuru dönemlerinden önce ilgili kurumlara ve üniversitelere 
yazılı olarak duyurulur, ayrıca basın yolu ile duyuru yapılır.  
 Yararlanılan Kaynak: 
http://www.tuba.gov.tr/index.php. Erişim tarihi, 03.08.2007. 
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Dr. Alper B. İskit 
Hacttepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı,06100 Sıhhiye, Ankara 

 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) GEBİP Bilim Bursu 2001 yılından itibaren 
verilmeye başlanan üç senelik bir destek programıdır. Başladığı 2001 
yılında 2 dönem, takip eden yıllarda 1 dönem olmak üzere toplam 8 dönem 
verilmiştir. 37 yaş öncesi Türkiye’nin farklı üniversitelerinden, farklı bilim 
dallarından 29’u Sağlık Bilimleri alanında olmak üzere toplam 170 
araştırmacı bu programdan faydalanmıştır. Halen 2 farmakolog programı 
tamamlamış, 3 farmakolog programa devam etmektedir.  
TÜBA Eylül 1993'te yürürlüğe giren 497 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile kurulan yasası gereği, başbakana bağlı, tüzel kişiliği olan, bilimsel, idari, 
mali özerkliğe sahip bir kurumdur. Kuruluş amacı Türkiye'de tüm bilim 
alanlarında araştırmaları, bilimci kişiliğini, araştırıcılığı özendirmek; bu 
alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri, bilim ve araştırma 
alanına yöneltmek; Türkiye'deki bilimcilerin ve araştırmacıların toplumsal 
statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak ve bilim, araştırma 
standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım etmektir.  
Bu amaçlar doğrultusunda TÜBA çeşitli ödüller, araştırma destekleri 
vermektedir. Bunlardan “TÜBA GEBİP Bilim Bursu” son yıllarda oldukça 
rağbet gören bir programdır. 2006- 2007 yılı programına; 1 Ocak 1969 ve 
daha sonra doğmuş, Doktora (Sağlık Bilimlerinde Uzmanlık) derecesine 
sahip ve Türkiye'de çalışan veya Türkiye'de çalışma kararını vermiş bilim 
insanları başvurabilirler veya aday gösterilebilirler. Temelde başvuru 
dosyasında bazı resmi belgelerin dışında en önemli istenen belge adayın 
ileriye dönük üç yıllık dönem için Türkiye'de yapacağı araştırma programını 
açıklamasıdır. Adayları değerlendirmek üzere Akademi Başkanlığı 
tarafından Akademi üyeleri arasından ve/veya Akademi dışı uzmanlardan 
değerlendirme komiteleri oluşturulur. Komiteler referanslardan ve hakem 
görüşlerinden de yararlanarak adayları değerlendirir. Belirli bir eşik puan 
üzerindeki adaylar mülakata çağrılır. Mülakatta başarılı bulunanlar, 
değerlendirme puanları ile mülakat puanları dikkate alınarak komiteler 
tarafından sıralamaya tâbi tutulur. Toplam burs miktarı Akademi'nin yıllık 
bütçe olanakları çerçevesinde her yıl Akademi Konseyi tarafından 
belirlenmektedir ve ödüllendirme süresi ilke olarak üç yıldır. 
Bilim Bursu alanlar her altı ayda bir lisansüstü çalışmaları yönetmek dahil, 
bilimsel etkinlikleri ve yayınları hakkında TÜBA’ya ve TÜBA’ca atanan 
danışmanlarına ayrıntılı rapor verirler. Bursun sürdürülmesi veya 
durdurulması bu raporlar doğrultusunda Akademi Konseyi'nce karara 
bağlanır. Ayrıca bursiyerler yılda bir defa olmak üzere Akademi Konseyi 
tarafından belirlenen tarihte kabul edilir ve çalışmalarını diğer bursiyerler 
paylaşırlar.  
 Program özünde genç araştırmacıları teşvik eden, bilimsel aktivitelerini 
belli bir program, plan ve proje dahilinde yürütmelerini sağlayan, olumlu bir 
yaklaşımdır. Araştırmacının işi konusunda üç senelik yol haritasını 
belirlemesinde önemli rol oynamaktadır. Sağladığı maddi destek çok büyük 
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meblağlara ulaşmasada esnek faturalandırma imkanı nedeniyle son derece 
yararlı ve verimlidir. Bu nedenle programı tamamlayan bir bursiyer olarak 
genç farmakolog arkadaşlarıma programa başvurmalarını tavsiye ederim. 
Ayrıntılı bilgi için: http://www.tuba.gov.tr/odulgoster.php?odul=gebip_esaslar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

KONFERANS: THE MECHANISMS OF BRAIN 
INFLAMMATION  
[25.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 09:30-10:30]      
Dr. Giancarlo Pepeu 
Department of Pharmacology, University of Florence, 
Viale Pieraccini 6, 50139 Florence, Italy 
 
Brain inflammation is associated with many neurological diseases including 
Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease, multiple sclerosis, stroke, 
Huntington disease, traumatic brain injury, HIV dementia and even 
depression, and is reliably detected by the presence of activated microglia. 
Neuroinflammation is considered a double edge sword: it begins as a host 
defence mechanism aimed to neutralizing an insult and restoring normal 
structure and function but, if not regulated, it may result in a self 
propagating and deleterious process.  
Interest in brain inflammation arose strongly after epidemiological studies 
showing that long-term treatment with nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAIDs) for rheumatic diseases reduces the risk of AD, delays its 
onset or slows down its progression (see ref. in McGeer and McGeer, 
2007). The notion that inflammatory mechanisms could be involved in the 
pathogenesis of AD was present since the beginning of AD research and  an 
inflammatory response involving activated microglia surrounding the senile 
plaques has been constantly detected in the brain of AD patients and in 
animal models of AD (Eikelenboom et al. 2006).  
Intracerebral injection of β-Amyloid peptides (1-40, 1-42) (Aβ) in rodents, 
is associated with microglial cells activation and astrocytosis. Brain 
inflammation can be induced also by intraventricular infusion of 
lipopolysaccarides (LPS), and IL-1β or quisqualic acid intracerebral 
administration. Once activated, glial cells express inducible nitro oxide 
synthase (iNOS), cycloxigenase 2 (COX-2) and release proinflammatory 
factors such as prostaglandins (PGE2), interleukin IL-1β, tumour necrosis 
factor α (TNF α), nitro oxide (NO), excitatory amino acids, free radicals and 
complement components. Pivotal in the complex inflammatory reaction to 
Aβ deposition and plaque formation is the induction of phospho p38 MAP 
kinase (Giovannini et al, 2003). Neuroinflammation is thus considered an 
important pathogenetic element in the neurodegenerative process 
promoting a powerful self-sustaining and deleterious interaction among the 
cytokines, neurons and glia that make up the cytokine cycle (Griffin, 
2006). The inflammatory process is also involved in the degeneration of 
the cholinergic neurons responsible of the cognitive deficit in AD 
(Giovannini, 2003). In addition, neuroinflammation alters the coupling of 
neuronal activity with macromolecular synthesis implicated in learning and 
memory processes (Rosi et al, 2005).  
In accord with these findings, therapeutic strategies have been directed to 
reduce the level of inflammation. The administration of different NSAIDs to 
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transgenic mouse models of AD reduces the amyloid burden and the levels 
of neuroinflammation (see ref in McGeer and McGeer, 2007). Flurbiprofen, 
NO-releasing NSAIDs, and the COX-2 inhibitor rofecoxib attenuate the 
brain inflammation and the cholinergic damage induced by intracerebral Aβ 
administration in rodents (Giovannini et al. 2003; Prosperi et al, 2004). 
Nevertheless, most of the clinical trials of NSAIDs in AD patients have been 
unsuccessful. This failure and the discrepancy between epidemiological 
studies and clinical trials have not yet found a satisfactory explanation. 
Duration of the treatment and time of its beginning should be considered.  
Brain inflammation may also play a protective role as demonstrated by the 
finding that sustained IL-1β overexpression, engineered in a transgenic 
mouse model of AD, was accompanied by low levels of neuroinflammation 
and ameliorates Alzheimer plaque pathology. This effect presumably 
depends on enhancement of microglia-dependent plaque degradation 
(Shaftel et al. 2007). Moreover,  modulation of microglial activation 
underlies the clearing of brain Aβ deposits by immunotherapy against Aβ 
(Morgan, 2006). 
In conclusion, brain inflammation is a complex, multifactorial event whose 
role in the pathogenesis of AD and other neurodegenerative disease still 
needs to be fully understood before becoming a valid target for therapeutic 
interventions.     
Eikelenboom P. Veerhuis R, Scheper W, Rozemuller AJM, van Gool WA and 
Hoozemans JJM. The significance of neuroinflammation in understanding 
Alzheimer’s disease. J Neural Transm. (2006) 113: 1685-95. 
Giovannini MG, Scali C, Prosperi C, Bellucci A, Pepeu G and Casamenti F.  
Experimental brain inflammation and neurodegeneration as model of 
Alzheimer’s disease: protective effects of selective COX-2 inhibitors. 
Int.J.Immunopathol Pharmacol. (2003) 2: 31-40. 
Griffin WS Inflammation and neurodegenerative diseases. Am J Clin Nutr 
(2006) 83:470S-4S. 
 McGeer PL and McGeer EG. NSAIDs and Alzheimer disease: 
epidemiological, animal model and clinical studies. Neurobiol Aging (2007) 
28: 639-47. 
 Morgan D. Modulation of microglial activation state following passive 
immunization in amyloid depositing transgenic mice. Neurochem Int (2006) 
49: 190-4  
 Prosperi C., Scali C., Barba M., Bellucci A., Giovannini M.G., Pepeu G. and 
Casamenti F. Comparison between flurbiprofen and its nitric oxide-
releasing derivatives HCT-1026 and NCX-2216 on Aβ(1-42)-induced brain 
inflammation and neuronal damage in the rat. Int. J. Immunopathol. 
Pharmacol. (2004) 17: 317-30. 
Rosi S, Ramirez-Amaya V, Vazdarjanova A, Worley PF, Barnes CA, Wenk 
GL. Neuroinflammation alter the pattern of behaviorally induced Arc in the 
hippocampus. J. Neurosci.  (2005) 25: 723-731 
Shaftel SS, Kyrkanides S, Olschowka JA, Miller JH, Johnson RE and Banion 
MK. Sustained hippocampal IL-1β overexpression mediates chronic 
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neuroinflammation and ameliorates Alzheimer plaque pathology. J Clin 
Invest (2007) 117: 1595-603.   
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PANEL: KLİNİK VE FARMAKOLOJİK AÇILARDAN 
İLACA DİRENÇLİ EPİLEPSİLER 
[25.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 11:00-12:30]    
İlaca dirençli Epilepsilerde Modeller 
Dr. Filiz Onat 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul 
 
Epilepsi hastalarının yaklaşık % 30’unda, teşhisin doğru konulmasına, 
uygun antiepileptik ilaçla tedavi edilmesine ve tedavinin yakından 
izlenmesine rağmen nöbetler kontrol altına alınamaz. İlaca dirençli 
epilepsilerin altında yatan mekanizmalar günümüze kadar tam olarak 
ortaya konabilmiş değildir. Bu nedenle epilepsi nöbetleri için kullanılan 
antiepileptiğe uygun yanıt veren ve vermeyen yani ilaca dirençli olan ve 
olmayan modellerin ortaya konması daha etkin tedavi stratejilerinin 
geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu amaçla kullanılan modellerden birisi 
fenitoine cevap veren ve fenitoine dirençli “amigdala-kindled” Wistar 
sıçanlardır. “Kindling”, 1969’da ilk kez Godard tarafından ortaya konan ve 
elektriksel ya da kimyasal olarak belli uyarının uygulanmasıyla önce fokal 
başlayan daha sonra jeneralize olan epilepsi modelidir. “Kindling” sürecinin 
yerleştiği “kindled” sıçanlara fenitoin uygulandığında, stimulusla tetiklenen 
artdeşarj eşiğinin yükseldiği grup ilaca cevap veren, buna karşın fenitoin 
uygulandığında artdeşarj eşiği değişmeyenler ilaca cevap vermeyen grup 
olarak ayrılmışlardır. İlaca cevap vermeyen “kindled” sıçan modelinde 
sadece Fenitoin’in değil bir çok antiepileptik ilacın etkinliği belli oranlarda 
kaybolmuştur. Bu modelde antiepileptik etkinliğin kaybındaki oranlar 
şöyledir; Fenitoin % 100, Fenobarbital % 85, Valproat % 79, Felbamat % 
75, Topiramat % 61, Lamotrijin % 60, Gabapentin % 52, Karbamazepin % 
51. İlaca cevap vermeyen parsiyel epilepsi için diğer yaklaşım, farede 6-Hz 
psikomotor nöbet modelidir. Bu model 6-Hz minimal elektroşok nöbet 
modeli olarak da bilinir. Düşük frekanslı, 0.2 ms süreli kare dalgaların 
konvülsiyon oluşturan akım eşiğinin 2 katı akım şiddetiyle ve 3 saniye 
süreyle kornea elektrodları ile uygulanmasıyla, ön ekstremite klonusu, 
otomatizm ve stereotipi tarzında davranışlar ortaya çıkar. Genellikle 44 mA 
akım şiddeti uygulandığında çoğu antiepileptiğin antikonvülsan etkisi 
görülmez. Sadece Valproat ve Levetirasetam ile 6-Hz nöbetler engellenir. 
Klinik bulguları ve EEG paterni, ilaca cevap vermeyen parsiyel epilepsiler 
için bir model olduğunu koymuştur. Bunlar dışında post-status epileptikus 
ve kortikal displazi modelleri, düşük magnezyumlu entorinal-hipokampal 
dilim gibi in vitro modeller de mevcuttur. Bu modellerin çeşitli avantaj ve 
dezavantajları toplantı sırasında tartışılacaktır.   
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Dirençlilik kavramı üzerinde henüz bir konsensusa ulaşılmasa da genel 
olarak, en az iki major antiepileptik ilacın tolere edilebilecek maksimum 
dozda ve  yeterli süre içinde kullanılmasına karşın nöbetlerin kontrol 
edilemediği durum olarak tanımlanabilir.  Dirençli epilepsiler yaşa göre 
değişiklik gösterirler. Parsiyel epilepsiler daha sıklıkla karşımıza bu grup 
içinde çıkarlar. Erişkin çağda en sık görülen dirençli parsiyel epilepsi 
hipokampal sklerozla  birlikte olan mesial temporal epilepsilerdir. Ayrıca 
kortikal gelişimsel malformasyonlar (Kortikal Diplaziler, Sturge Weber 
Send, Tuberoz Skleroz…), tumorle ilişkili epilepsiler, santral sinir sistemi 
infeksiyonları, Travma, alkolun çok tüketildiği toplumlarda kronik alkolizm 
ve Alzheimer hastalığı gibi durumlar da ilaçla tevdisi güç tablolora yol 
açarlar. Çocukluk çağında ise; yenidoğan döneminde: Erken infantil 
epilepsiler : Ohtahara ve erken myoklonik ensefalopatiler, sütçocukluğu: 
West Send, Dravet Send, çocukluk: Lennox-Gastout send. Ve ergenlik: 
progresif myoklonik epilepsiler: Lafora hastalığı, MERRF..)  gibi durumlar 
sayılabilir.  Elbette etyoğatogenezleri birbirinden tamamen farklı olan bu 
durumlarda klinik yklaşım eğer cerrahi olarak çıkarılmaya elverişili kortikal 
bir lezyon gösterilebiliyorsa hastayı cerrahi girişim adayı olarak belirleyip 
bu şekilde değerlendirmeye almak veya vagal sinir stimulasyonu gibi 
palyatif yaklaşımlar uygulamaktır. Bu tablolar içinde deneysel çalışmalar 
açısından en uygun  durum mesiyal temporal lob epilepsisi ve kortikal 
displaziler olarak belirlenebilir.  Ancak bu tablolarda da çeşitli deneysel 
modeller bulunmakla birlikte insanlarda görülenlere tamamen eşdeğer 
olduğunu söylemek pek kolay olmayabilir.  Yine de en sıklıkla görülen ve 
şimdilik cerahi girişimden fayda gören bu durumları anlamak için geliştirilen 
deneysel modeller büyük oranda katkıda bulunmaktadır. 
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Giriş 
Epilepsi prevalansı hemen bütün toplumlarda genel nüfusta ortalama % 0.7 
- % 1  dolayında bulunmaktadır. Bu hastaların yaklaşık % 30 kadarını 
günümüz antiepileptik ilaçları (AEİ) ile istenilen düzeyde nöbet kontrolü 
sağlanamayan hastalar oluşturur. Sık nöbet geçirmeleri ve birden çok AEİ 
kullanmaları sonucu yaşam kaliteleri bozulmuş bu hastalar klinikte epilepsi 
ile uğraşan hekimlerin önde gelen sorunlarıdır.  AEİ’ler dirençli 
(farmakorezistan, refrakter) epilepsiler olarak adlandırılan bu grup 
hastaların küçük bir diliminde cerrahi tedavi, vagal stimülasyon yada beyin 
derin yapıları stimülasyonları gibi ilaç dışı yöntemlerle tedavi olanakları 
aranmakla birlikte, bu hastaların büyük bölümü hâlâ düşük bir tedavi 
şansına sahiptirler. Epileptik fenomenlerin, epileptogenezin ve  ilaçların bu 
fenomenleri etkileme mekanizmalarının anlaşılması oranında dirençli 
epilepsilerin tedavi olanağının da artacağı kuşkusuzdur. Yakın yıllarda genel 
olarak farmakogenetik ve özel olarak epilepsilerin genetiği alanlarında 
sağlanan önemli bilgi birikimi dirençli epilepsilerin nedenlerinin 
aydınlatılmasına katkı sağlarken bu tabloların tedavilerinde yeni umutlar 
doğurmuştur. 
Genel anlamda farmakogenetik, biyolojik ünitede oluşan genetik 
varyasyonlarının ksenobiotiklerin (ilaçların) yanıtlarına olan etkilerini konu 
alan bir farmakoloji alt dalı olarak tanımlanabilir. Daha sınırlı bir tanımı, 
ilaçların klinikteki tedavi edici etkilerinde ve yan etkilerinde görülen bireysel 
farklarda genetik  faktörlerin rolünün incelendiği farmakoloji alanı olarak 
verilebilir. Konuşmada yakın yıllarda önemli gelişmeler gösteren dirençli 
epilepsilerin farmakogenetiği alanındaki bilgiler iki planda gözden 
geçirilmiştir. Bunlar  ele alış sırasıyla: a- AEİ kinetiğini etkileyen genetik 
faktörler;  b- AEİ etkilerinin hedefi olan ve epileptik fenomenlerden 
sorumlu yapıların tedaviye yansıyan genetik varyasyonlarıdır. Bunlardan 
ilkinde ilaç taşıyıcı moleküller ve ilaç metabolize eden enzim sistemlerinin 
genetik yanı tartışılmış; ikinci grupta epilepsi nöbetinin ve epileptogenezin 
mekanizmalarındaki, yani AEİ’lerin etkileri için hedef oluşturan yapılardaki 
(nöronlardaki iyon kanalları gibi )  genetik varyasyonları ele alınmıştır. 
İlaç Taşıcı Proteinler ve Direnç Mekanizması  
İlaç taşıyıcı moleküler, gerek belli eksojen maddelerin organizmaya 
alınmalarında ve organizmadan atılmalarında, gerekse bazı endojen 
(transmeterler, metabolizma ürünleri gibi)  maddelerin organizmanın çeşitli 
hücrelerin içine yada dışına taşınma süreçlerinde rol oynayan hücre 
membranlarında yer almış belli işlevsel proteinlerdir. Bu konudaki ilk 
çalışmalar  1976 yılında Juliano RL ve Ling V’nin yayınladıkları deneysel 
çalışmalarına kadar geri gider. Yazarların Çin hamsteri over hücrelerinde 
kolşisin permeabilitesine dirençteki etkisini saptadıkları glikoproteine “P-
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glikoprotein” adını verdikten sonra, bu membran proteininin önemi, klinikte  
kemoterpiye  dirençli bazı kanser olgularında ilacın tümöral hücrelere 
ulaşmasındaki engelleyici rolünün gösterilmesiyle giderek artmış ve bu 
doğrultuda işlevi olan başka proteinler de bulunmuştur. Söz konusu 
proteinlerin merkez sinir sistemindeki (MMS) öncelikli işlevi   beyne ulaşan 
ve potansiyel olarak toksik lipofilik maddeleri (ilaçları) parankim 
kapilerlerinin lümenine ve beyin-omurilik sıvısına (BOS)  aktif olarak 
taşımakdır (efflux). Bu taşıyıcı proteinlerin değişik yapıda birçok tipi 
yayınlanmıştır. Bunlar başında çözünmüş taşıyıcı (Solute carrier, SLC) 
proteinler gelmektedir.  SLC proteinleri 40’tan fazla alt gen ailesinin 
oluşturduğu ve yaklaşık 300 genin kontrolüyle  sentezlenirler. Bu süper gen 
ailesinin ürünü SLC proteinleri taşımada rol aldıkları  molekül gruplarına 
göre: a- organik katiyonik taşıyıcıları, b- organik aniyonik taşıyıcıları, c- 
dipeptid taşıyıcıları, d- nükleosid taşıyıcıları, e- monokarboksilat taşıyıcıları 
olarak  sıralanırlar.  
İkinci grupta, yeni adlandırmada “ATP-binding cassette (ABC) familiy” 
olarak ifade edilen taşıyıcı proteinler bulunmaktadır ve bunların çeşitli 
organizmalarda 100’den fazla üyesi gösterilmiştir. İnsanda ABC 
proteinlerini oluşturan genlerin günümüze kadar 49 alt ailesi 
tanımlanmıştır. Bunlar arasında en fazla inceleneni, insanda merkez sinir 
sisteminde (MSS) bazı ilaçların hücrelerden ve hücreler arası bölmeden 
damar lümenine atılmasında  (efflux) taşıyıcı rolü oynayan P-glikoproteini 
(P-gp)  kodlayan  multidrug resistance MDR1(ABCB1) ile MDR2 (ABCB4)  
genleridir ve her ikisi de 7q21.1 kromozomunda yerleşiktir. MDR1(ABCB1) 
normal durumlarda MSS’de özellikle kan-beyin engelini oluşturan beyin 
kapiler endotellerinde ve kan-BOS engelini oluşturan koroid pleksus epitel 
hücrelerinde yer alır. MDR2 (ABCB4) ise ilaçlara direnç oluşması olayında 
rol almamakta ve safra kanalcıklarında fosfotidilkolin taşıyıcısını 
kodlamaktadır. Ayrıca, en azından 8 üyesi tanımlanmış ABCC (MRP) 
(multidrug-resistance asssociated  protein) gen ailesinin, başta ABCC1 
(MRP1) proteini;  olmak üzere, kodladığı taşıyıcı proteinler  P-gp ile benzer 
yerleşim ve işlevlere sahiptirler. (Löschler W and  Potschka H, 2002; Kwan 
P and Brodie MJ,2005; Remy S and Beck H, 2006, Szoeke CEI et al, 2006; 
Depondt C, 2006 Löscher W, 2007).  Dirençli epilepsi hastalarında bu 
taşıyıcı proteinlerin fizyolojik yerleşme noktaları dışında, başka bölge ve 
hücrelerde de ( sklerotik hipokampusta astrositlerde, displazik nöronlarda, 
tüberosklerozda balon hücrelerinde, vb.)  dışavurumları gösterilmiştir*. 
Taşıyıcı proteinler ile dirençli epilepsilerin ilaçla tedavisi konusundaki klinik 
ve deneysel çalışmalar genellikle iki planda sürdürülmektedir: 1- Taşıyıcı 
proteinlerin dışavurumu (expression); 2- Taşıyıcı proteinlerin gen 
polimorfizmi.     
AEİ’ler ve Taşıyıcı Proteinlerin Aşırı Dışavurumları  
 SLC proteinlerin aşırı dışavurum (overexpression) ve bunların polimorfizmi 
ile AEİ’lerin taşınmasındaki rolü konusunda nispeten  sınırlı çalışma 
bulunmaktadır. Valproik asidin, monokarboksilat (SLCO2A1) taşıyıcı 
proteininin  bir subtratı olduğu anlaşıldığında bu ilişkinin klinik önem 
kazanabileceği deneysel çalışmalarda ileri sürülmüş olmakla birlikte, 
günümüze kadar  bu konuda belli klinik kanıtlar sağlanmış değildir. Buna 
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karşılık, medikal tedaviye dirençli bazı kanserlerde P-glikoproteinin aşırı 
dışavurumunun gösterilmesinden sonra, ABC gen ailesinin bazı üyelerinin 
AEİ tedavisine dirençli epilepsi olgulardaki rolleri olduğunu gösteren ilk 
çalışma 1995 yılında Tishler DM ve ark.’nın Epilepsia dergisindeki 
yayınlarıdır. Bu çalışmada tedaviye dirençli nöbetleri olan hastaların cerrahi 
tedavileri sırasında alınan beyin dokusu örneklerinde, 19 hastadan 11’inde 
MDR1 mRNA düzeylerinin normalin 10 katından fazla bulunduğu, 14 
hastanın beyin kapiler endotelerindeki p-plikoprotein miktarlarının da 
normalden fazla olduğu; ayrıca, MDR1 bulunan nöroektodermal hücrelerin 
içindeki fenitoin konsantrasyonlarının MDR1 içermeyen hücrelerdekinin 
dörtte biri  dolayında saptandığını bildirilmişti. Bu ilk gözlemden sonra, 
yakın tarihe kadar yayınlanmış bir çok çalışmalarda, ABC ailesinden taşıyıcı 
proteinlerin ilaçları beyin parankim kapiler lümenine taşıma (efflux) rolleri 
ile bunların substratı olabilecek AEİ’ler konusunda   bildirilmiş    veriler 
Tablo-1’de özetlenmiştir. Bu tabloda özellikle  MDR1    geni ve     ürünü P-
glikoproteinin olası rolünün ön planda olduğu görülmektedir. 
*) DR1 ve kodladığı P-gp salgılama işlevi olan başka bir çok doku ve 
organda da yer almaktadır. Bunlar arasında adrenal korteks , bilier 
hepatositlerin lüminal yüzü, pankreatik duktus hücreleri, ince barsak 
mukozası büyük ve küçük hücreleri, proksimal renal tubulus hücreleri, 
testis ve plasenta ile hematopoetik sistemde progenitor hücreler ve CD8+  
sitotoksik T hücreleri başlıcalarıdır (Kwan P and Brodie MJ, 2005’ ye bak.) .   
TABLO-1. AEİ’LERE DİRENÇTE MMS’DE  ROL ALDIĞI DÜŞÜNÜLEN  
TAŞIYICILAR 
                                          Depondt C. 2006’dan değiştirilerek 

AEİ’ler                        İlaç Taşıyıcı proteinler 
Felbamat                     MDR1 
Fenitoin                      MDR1, MRP2, RLIP76 
Fenobarbital         MDR1 
Gabapentin         MDR1, LNAA 
Karbamazepin             MDR1, MRP2, RLIP76 
Lamotrijin                   MDR1, MRP2 
Pregabalin                   LNAA 
Topiramat                   MDR1 
Valproik asit               MRP 
 
         MDR1, “multidrug-resistance protein 1”; MRP, “multidrug-resistance 
asssociated  protein;  
          LNAA, large neutral amino acid transpoter,RLIP76, Ral interacting 
protein 76. Bu tabloda   yakın   
          yıllarda  konudaki  rolü tartışılan  “major vault protein” (MVP) ve 
“breast cancer resistant protein” 
         (BCRP) yer almamaktadır. Bunlar için metne bakınız.      
Tishler DM ve ark.’nın (1995) bu ilk çalışmasından sonra, başta  P-
glikoprotein mRNA’sı, veya P-glikoproteinin ve veya MRP1 VE MRP2’nin 
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proteinlerinin ilaca dirençli epilepsi  hastalarından alınmış beyin 
dokusundaki konsantrasyonlarının, kontrol olgularına göre artmış olduğu 
birçok başka çalışmada da ileri sürülmüştür (Sisodiya SM, Hefferman J, 
Squier MV 1999; Lazarowskyi A et al., 1999; Sisodiya SM et al., 2001; 
Dombrowski SM et al., 2001; Remy S et al., 2003; Aronica E et al., 2004; 
Kubota H et al., 2006; Halil Ak et al., 2007). Ayrıca, bu tabloda yer 
almayan, ABC ailesinden “major vault protein” (MVP)’lerin ve “breast 
cancer resistant protein” (BCRP)’lerin de epilepsi tedavisinde rastlanan 
direnç mekanizmalarında rol alması olası görülmektedir (Sisodiya S M et al, 
2003; Lazarowski AJ et al., 2006; Löscher W, 2007). Bunlardan başka non-
ABC taşıyıcı proteinlerinden olan “Ral interacting protein 76 (RLIP76)’nın da 
tedaviye dirençli epilepsilerdeki rolleri tartışılmaktadır (Awasthi S et al, 
2005; Soranzo N et al, 2007).    
AEİ’ler ve Taşıyıcı Protein Gen Polimorfizmi 
Bununla birlikte, MDR1/ABCB1 geni başta olmak üzere diğer taşıyıcı protein 
gen polimorfizmi ile taşıma işlevi aktivitesindeki değişme ve dirençli 
epilepsiler konusundaki veriler tartışmalı görünmektedir. Bu alandaki ilk 
çalışmalarda MDR1/ABCB1 geninin ekson 26’daki C3435T tek nukleotid 
polimorfizminde, TT genetipine göre,  CC genotipinin artmış P-glikoprotein 
işlevi (AEİ’leri beyin dokusundan beyin kapiler lümenine taşımanın artışı) ile 
birlikte olduğu ve AEİ tedavisine dirençli olgularda gözlendiği bildirilmiştir 
(Siddiqui A et al., 2003; Zimprich F, et al.,2004; Hung CC, Tai JJ, Lee MJ, 
Liou HH., 2005). Buna karşılık, yakın tarihli çalışmalarda  bu ilişkini 
bulunmadığı ileri sürülmüştür (Tan NC, et al., 2004; Sills GJ et al., 2005; 
Kim YO, et al., 2006; Leschziner G et al., 2006, Shahwan). Çinde yapımlı 
yeni bir çalışmada ise, C3435T polimorfizm olgularından  TT genotiplerinde 
dirençli epilepsiler anlamlı olarak daha sık görüldüğü, yani Siddiqui ve 
ark.(2003)’nın tam tersi bir sonuç verilmektedir.    
Diğer yandan, deneysel bazı çalışmalarda da AEİ’lerin etkisinin ilaç 
taşıyıcılarına ait genetik faktörlerce değiştirilebildiğini gösterir sonuçlar 
bildirilmiştir. Bazo-lateral amigdalaya elektriksek stimülasyonla oluşturulan 
satatus sonrası  spontan nöbetleri olan (kindled)  sıçanlarda fenobarbitale 
yanıt verenler ve vermeyenlerin, hippokampus dahil limbik yapılardaki P-
glikoprotein ekspresyonu immünohistokimyasal yöntemlerle incelendiğinde, 
yanıt alınmayan hayvanlarda P-glikoproteinin aşırı ekspresyonu 
bulunmuştur (Volk  HA, Löscher W, 2005). MRP2 geni silinmiş (MRP2-
noksan, transport deficient) Wistar sıçanlarda kindling yerleştirildikten 
sonra uygulanan fenitoinin beyinde toplanmasının, yabanıl tip sıçanlara 
göre, daha fazla olduğu ve MRP2-noksan sıçanların fenitoine daha duyarlı 
oldukları saptanmıştır (Poltchka H, Fedrowitz M, Löscher  W, 2003). Buna 
karşılık, çok yakın bir çalışmada “kindled” Wistar sıçanlarda fenitoine yanıt 
veren (duyarlı) ve vermeyen (dirençli) olanlar ayrılarak MDR1 (ABCB1) 
varyantları açısından incelenmiştir. Bilindiği gibi, kemiricilerde P-
glikoproteini MDR1geninin MDR1a ve MDR1b varyantları tarafından 
kodlanmaktadır. Beyin endotellerinde P-glikoproteinini kodlayan MDR1a 
varyantının polimorfizmi, kindled Wistar sıçanlarında, fenitoine yanıt 
verenler ve vermeyenler, “inbred” ve “outbred” olan hayvanlar da dikkate 
alınarak değerlendirildiğinde, bu dört grup arasında anlamlı bir fark 



 87 

bulunamamıştır (Baars C, Löscher W, Leeb T, et al.,  2006). Bu sonuçlar, 
bazı hayvan epilepsi modellerinde belli AEİ’lerin etkisini belirlemede belli 
taşıyıcı proteinlerin rolleri olabileceğini düşündürmektedir.  
AEİ’ler ve İlaç Metabolizması 
Epilepsilerin tedavisinde kullanılan ilk kuşak ilaçlardan olan fenitoine 
yanıtlardaki bireysel farklılığın metabolizması ile ilgili enzimlerdeki genetik 
varyasyonlardan kaynaklandığının ortaya konması AEİ’lerin 
farmakogenetiğine  dikkatlerin ilk çekildiği noktadır. Enzimolojik açıdan 
yaygın kullanılan günümüz ilaçlarının metabolizmalarına  bakıldığında, 
özellikle CYP450 enzim ailesinin rolünün ön plana çıktığı görülür.  
Karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, pirimidon, felbamat başta olmak 
üzere AEİ’lerin çoğunun metabolizmasında çeşitli CYP450 enzimleri rol 
almakta ve bu enzimlerin polimorfizmi ile söz konusu ilaçların tedavisinde 
belli sorunlar dikkati çekmektedir. Bu enzimler arasında, özellikle CYP2C9 
ve CYP2C19  enzimlerinin   polimorfizminin         başta fenitoin 
metabolizması için olmak üzere pratik açıdan önemli sonuçları olmaktadır. 
Bilindiği gibi, fenotoin I. faz metabolizması sırasında yaklaşık % 80 - % 90 
oranında CYP2C9 enzimi tarafından para-hidroksilasyona uğratılmakta ve 
p-HPPH ara metaboliti oluşmaktadır. CYP2C9 enziminin düşük aktivite 
özelliğindeki alellerine sahip bireylerde fenitoin intoksikasyonları 
oluşabilmektedir. Örneğin, 499  kişilik bir Türk topluluğunda  Aynacıoğlu AS 
ve. ark., tarafından gerçekleştirilmiş bir çalışmadabu enzimin sistein 144  
amino. asit varyantı (CYP2C9*2 ) ile lösine 359 (CYP2C9*3 ) varyantının 
alel frekansları incelenmiştir (Aynacioglu AS, Brockmoller J, Bauer S, et al, 
1999). Ayrıca, 101 kişilik bir gönüllü grubunda da polimorfizmin fenitoin 
metabolizmasına etkisi p-HPPH/PHT oranı üzerinden araştırılmıştır. 
Bunlardan, polimorfizm saptanmış 33 varyantta fenitoinin 
metabolizmasında farklı derecelerde zayıflık dikkati çekmektedir. Ayrıca, 
alınan fenioinin % 10- 20 kadarını metabolize eden CYP2C19 enziminin 
polimorfizminin de bu ilacın metabolizmasında zayıflığa yol açabildiği 
bildirilmiştir(Phillips HA, Scheffer  IE, Berkovic SF, et al., 1995). Fenitoin 
metabolizmasında esas enzim olan CYP2C9’un bu mutant alelleri olan 
kişilerde, yabanıl tipe sahip olan bireylere göre zayıflamış bir CYP2C9 enzim 
kapasitesi oluşmaktadır. Bir başka çalışmada 60 epilepsili hastada bu 
mutant alellerden en az birine sahip olanlarında fenitoini tedavi aralığında 
tutmak için mutasyonu olmayanlardakinden % 37 daha düşük dozda 
kullanmak gerekmiştir (van der Weide J, SteijnS LS, Van Weelden MJ, de 
Haan K, 2001). 
Buna karşılık, birçok AEİ’yi metabolize eden CYP3A4 izoformunun çeşitli 
poliformizm örnekleri yayınlanmış olmakla birlikte, bu genetik 
varyasyonların ilgili ilaçların klirensine yansıyan ve pratikte sorun oluşturan 
nitelikleri bildirilmemiştir. Aynı şekilde karbamazepin, fenobarbital ve 
fenitoin metabolizmalarının epoksid aşamasında rol alan “epoksid hidrolaz” 
(mEH) enzimin mutasyonlarının da bu AEİ’lerin yanıtlarında önemli bir 
etkisi görülmemiştir (Depondt C 2006). Glukuronidasyon sürecini katalize 
eden ”üridin difosfat glukuronoziltransferaz” (UGT)   enziminin 
varyantlarının, bu enzimin rol aldığı valproat metabolizmasına yansıyabilen 
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ve klinik önemi olabilecek ancak sınırlı bir etki söz konusudur 
(Krishnaswamy S et al., 2005).  
AEİ’ler ve Hedef yapıların genetik varyasyonları 
Doğrudan genetik bir yatkınlığa bağlı olduğu kabul edilen ve idiopatik 
başlığı altında toplanan epilepsiler bütün epilepsilerin yaklaşık % 30’unu 
oluşturmaktadır. Ayrıca edinsel faktörler ile ilişki olan semptomatik denen 
epilepsilerin oluşmasında da dolaylı genetik etkenlerin rolü bulunmaktadır. 
Nöronal uyarılabilmenin temel yapılar olan voltaj kapılı ve ligant kapılı iyon  
kanalları iktojenezde (epilesi nöbetinin oluşmasında) ve epilepsilerin 
oluşmasında (epileptogenezde) ve bir epileptik nöbetin ortaya çıkmasında 
(iktogenezde) başlıca rolü oynayan elemanlardır. Bir çok epileptik 
sendromun oluşmasında bu kanalların alt ünitelerinin mutasyonlarının 
sorumlu olduğu yakın yılların genetik çalışmalarında ortaya konmuştur. Bu 
konudaki ilk gelişme Phillips ve ark. (1995) tarafından otozomal dominat 
noktürnal frontal lob epilepsinin (ADNFLE) 20q13.2 kromozomu ile olan 
ilişkisinin gösterilmesi ile başlar. Aynı tarihte bu kromozomdaki nikotinik 
kolinerjik reseptörlerin α4 alt ünitesi M2 transmembran segmentlerinden 
birinde bir amino asit residüsünün  yanlış tanıma mutasyonu sonucu olduğu 
ilk kez  Avustralyalı geniş bir ailede gösterilmiştir (Steinlein OK et al., 
1995). Yakın tarihte iki ayrı grup 1 nolu kromozomdaki nöronal nACh 
reseptörünün β2 alt ünitesinin M2 transmembran segmentinde yeni 
mutasyonlar bildirmiştir (De Fusco et al., 2000 ; Phillips et al., 2001). Bu 
saptamaların ardından günümüze kadar otuza yakın epilepsi tablosunun 
monogenik bağlantısı ortaya konmuştur. Bugün  kullanılan başlıca AEİ’lerin 
etkili mekanizmaları dikkate alındığında önde gelen hedef yapıların başta 
nöron membranındaki belli iyon kanalları proteinleri ve nöronun değişik 
yapılarındaki kimyasal aşırıcıları olmak üzere, bunların, taşıyıcı proteinleri, 
sentez yada yıkım enzimleri olduğu görülür. Örneğin, karbamazepin, 
okskarbazepin, fenitoin, lamotrijin, topiramat ve zonisamid için, etki 
oldukları  düşünülen  başka ek nöronal mekanizmalar olmakla birlikte, 
epileptik nöbetleri engelleme için öncelikli  hedef yapı voltaj kapılı Na+ 

kanallarıdır ve T tipi Ca2+ kanalları etosüksimid için ve  voltaj kapılı Ca2+ 
kanalı α2δ alt ünitesi ise, pregabalin için hedef yapıları oluşturmaktadır 
(Depondt C, 2006). Klonazepam ve klobazam etkisini öncelikle GABAA 
reseptörü α alt ünitesi üzerinden, fenobarbital ve primidon ise, alt ünitesi 
belirlenmemiş olarak, yine aynı reseptör üzerinden  antiepileptik etkilerini 
gerçekleştirirler. 
Son yıllarda, yabanıl (mutasyona uğramamış) iyon kanalları üzerindeki 
inhibitör etkileri gösterilmiş karbamazepin ve fenitoin gibi AEİ’lerin, 
epileptik tablolarda rolü olduğu düşünülen mutasyona uğramış iyon 
kanalları üzerindeki etkilerinin farklı olabileceğini gösteren bazı çalışmalar 
dikkati çekmektedir. Otosomal dominant noktürnal frontal lob epilepsili 
(ADNFLE) mutant hastalardan alınan α4 nAChR alt ünitesi ile  normal 
kontrollerden alınmış α4 ve β2 nAChRs üniteleriyle  Xenopus oositlerinde 
yeniden oluşturulan nikotik kanalların asetil kolin (Ach) ile uyandırılan 
akımların karakteristiğine karbamazepin ve valproatın etkileri “voltage 
clamp” yöntemi ile incelenmiştir (Picard F, Bertrand S, Steinlein OK, 
Bertrand D, 1999). Bu inceleme sonucunda, yeniden oluşturulmuş mutant 
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nikotinik kolinerjik reseptörün  tedavi konsantrasyonlarındaki 
karbamazepinin inhibitör etkisine yabanıl reseptörden üç kez daha duyarlı 
olduğu bulunmuş, valproatın ise böyle bir etkisi gözlenmemiştir. Yakın 
tarihli benzer bir çalışmada, (Lucas PT ve ark. (2005) Na+  kanalı gen 
mutasyonun fenitoinin bu kanal üzerindeki inhibitör etkisini nasıl 
değiştirdiğini göstermişlerdir.  Bu araştırıcılar, çalışmalarında monogenik bir 
diğer epilepsi sendromu olan GEFS+ (generaized epilepsy with febril 
seizures plus)’dan sorumlu olduğu anlaşılmış voltaj kapılı Na+  kanalındaki  
mutasyona uğramış  β1 alt ünitesi ile Çin hamsteri over (CHO) hücresinde 
oluşturulmuş kanal modelinde fenitoinin inhibitör etkisi incelenmişler ve bu 
mutant alt ünite ile hazırlanmış kanal modeli üzerindeki fenitoin inhibitör 
etkisinin, yabanıl β1 alt ünitesi ile oluşturulmuş (normal) kanaldakine göre, 
önemli derecede azaldığını saptamışlardır. Bu sonuçlar, en azından bazı 
AEİ’lerin yanıtlarında hedef yapılardaki fonksiyonel proteinlerin gen 
mutasyonlarına bağlı olarak değişmeler beklenebileceğini göstermektedir. 
Diğer yandan, hippokampal sklerozda lobektomi sonrası nöbetleri devem 
eden dirençli olgularda hücresel prion proteininin (PrPc) geninin 171 
kodonunda oluşan bir alel varyantının (Asn�Ser) bulunduğu  (Walz R et 
al., 2003) ve  farelerde bu genin silinmesinin nöbet duyarlılığını artırdığı 
(Walz R et al., 1999; 2002) bildirilmiştir. 
Ayrıca, doğrudan farmakogenetik konusu ile ilgili olmamakla birlikte, 
immünolojik mekanizmaların da bazı epilepsilerin oluşmasında ve direnç 
mekanizmalarında olası rolünü araştıran yakın tarihli  çalışmalar dikkati 
çekmektedir. Örneğin, ülkemizde gerçekleştirilmiş yakın iki çalışmada 
hippokampal sklerozlu temporal epilepsi hastalarında HLA-DR4, HLA-DQ2 
ve HLA-DR7 gen gruplarının normal kontrollerden daha sık bulunduğu 
(Özkara C, Altıntas A, Yılmaz E, et al. 2002); buna karşılık, IL-1β ve IL-1α 
GEN polimorfizmlerinin, hippokampal sklerozlu temporal epilepsi hastalarda 
ve normal kontrol olgularında bulunuşu arasında istatistiksel bir fark 
bulunmadığı gösterilmiştir (Özkara C, Uzan M, Tanriverdi T, et al, 2006) .          
Sonuç 
Farmakogenetik alanında yakın yılların araştırmalarının getirdiği veriler, 
diğer ilaç tedavilerinde olduğu gibi, AEİ’ler ile tedavide de hem kuramsal 
hem de pratik bakımdan önemli bilgi artışı sağlamıştır. Bu veriler özellikle 
tedavinin hastanın genetik kalıbına göre özelleştirilmesi 
(bireyselleştirilmesi) hedefine ulaşabilmemiz açısından geleceğe umutlu 
bakmamızı haklı kılar niteliktedir.   
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Kardiyovasküler Olaylarların Önlenmesinde Statinler  
Dr. Sadi Güleç  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 

 
21. yüzyıl insanının bir numaralı ölüm nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır. 
Kalp ve damar hastalıklarının bir numaralı nedeni ise aterosklerozdur. 
İntravasküler ultrasonografi ile yapılan çalışmalar  50 yaşın üzerindeki 
asemptomatik bireylerin %85’inde koroner ateroskleroz bulunduğunu 
göstermektedir. Koroner ateroskleroz damar lümeninde kan akımını 
engelleyecek düzeyde darlığa neden olmadıkça organ perfüzyonunu 
etkilemeyecek ve semptom oluşturmayacaktır. Dolayısıyla ömür boyu bu 
halde kalması koşuluyla ateroskleroz korkulacak bir patoloji değildir. 
Aterosklerozu korkunç yapan olayın seyrine trombozun eklenmesi yani 
aterotromboz gelişmesidir. Koroner arterlerde yaygın olarak bulunan 
aterom plaklarının sessiz sessiz dururken birden rüptüre olması ve üzerine 
trombüs eklenmesi mümkündür. Trombüsün aterom plağı üzerine 
eklenmesi eğer koroner kan akımını ciddi derecede bozacak düzeyde bir 
darlık gelişimi ile sonlanırsa akut koroner sendrom (unstable angina 
pektoris, ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü veya ST elevasyonlu 
miyokard infarktüsü) gibi ölümcül bir tablonun ortaya çıkması 
kaçınılmazdır. Çok uzun bir zaman sürecine ihtiyaç varmış hissi uyandıran 
bu tablo plak rüptürü başladıktan sonraki 5-10 dakika içinde 
gerçekleşmektedir. Kısacası hiçbir şikayete neden olmayan basit bir aterom 
plağı 10 dakika içinde ölümcül bir tablonun gelişimine yol açabilmektedir. 
İşte aterotrombozun bu denli kendini belli etmeden, sinsice geliyor olması 
bizleri tedbirli olmaya, bu tablonun gelişimini kolaylaştıran risk faktörleriyle 
mücadeleye zorunlu kılar. Dislipidemi (LDL kolesterol yüksekliği, HDL 
kolesterol düşüklüğü) miyokard infarktüsü gelişimi için çok önemli bir risk 
faktörüdür. LDL kolesterol seviyesini düşürmede en etkili ilaçlar olan HmG 
CoA redüktaz inhibitörleri (statinler) keşfedildikleri günden itibaren 
hekimlerin koroner kalp hastalığıyla mücadelesine çok önemli destek 
sağlamışlardır. 1990’lı yılların ortalarında yayımlanan ilk çok merkezli, 
randomize klinik çalışmalar statinlerin kolesterol seviyesi yüksek olan 
koroner kalp hastalarında kardiyovasküler olay gelişimini azaltıp, sağ kalımı 
arttırdığını göstermiştir. Takip eden yıllarda kolesterolü yüksek olan sağlıklı 
bireylerde ve hatta kolesterolü yüksek olmayan, koroner kalp hastalığı da 
bulunmayan ancak sigara, hipertansiyon gibi çok sayıda risk faktörünün bir 
arada bulunduğu  bireylerde de statinlerin kardiyovasküler olay gelişimini 
azalttığı değişik çalışmalarda gösterilmiştir.  Bu özellikleriyle statinler 
koroner kalp hastalığından birincil ve ikincil korunmada ‘iyi ki varlar’ 
denilen ilaçlardan biri konumuna gelmişlerdir.  
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Statinlerin Pleiotropik Etkilerine Laboratuvardan 
Bakış 
Dr. Sönmez Uydeş Doğan 
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Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Kolesterol biyosentezinde hız kısıtlayıcı enzim olan 3-hidroksi-3-
metilglutaril Ko enzim A (HMG-KoA) redüktazın spesifik ve kompetitif 
inhibitörleri olan statinler  güçlü hipolipidemik etkileri ile koroner kalp 
hastalıklarının (KKH) oluşma riskini ve KKH’a  bağlı mortaliteyi 
azaltmaktadırlar (1). İlerleyen araştırmalar, statinlerin endotel 
fonksiyonunu iyileştirici, antitrombotik, antiaterosklerotik, antiinflamatuvar 
ve antioksidan etkiler gibi özellikle vasküler sisteme yönelik başka olumlu 
etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Başlangıçta bu etkilerin  plazma 
kolesterol düzeylerini düşürmeleri ile ilişkili olabileceği düşünülmüş ancak 
hayvan modelleri, izole organlar ve hücre kültürlerinde sürdürülen deneysel 
çalışmalar ile normokolesterolemik hasta gruplarında elde edilen sonuçlar  
statinlerin hipolipidemik etkilerinden bağımsız olarak pleiotropik etkiler 
oluşturabileceğini göstermiştir (2,3).  
Hiperkolesteroleminin damar düz kasının vazoaktif maddelere karşı 
reaktivitesini artırdığı buna karşın  endotel fonksiyonunu azalttığı 
bilinmektedir. Statin tedavisinin  hiperkolesterolemiye bağlı bozulmuş olan 
damar endotel fonksiyonunu geriye döndürürken vazokonstriktör 
maddelere karşı artmış olan düz kas reaktivitesini azalttığı gösterilmiştir 
(1).   Endotel hücre kültürlerinde statinlerin nitrik oksit (NO)’ in   sentezini  
artırdığını gösterilmesi  ise bu ilaçların vasküler tonüsü  direkt olarak 
modüle edebileceklerini ortaya koymuştur (4). Bu görüşü destekleyici 
olarak izole damar preparatlarında yapılan çalışmalarda statinlerin damar 
düz kasını gevşettiği gösterilmiştir (5,6). Laboratuvarımızda yürütülen 
benzer çalışmalarda da, atorvastatin, pravastatin ve serivastatinin  izole 
sıçan aortasında, ve atorvastatinin insan kaynaklı izole damar halkalarında  
(internal meme içi arteri ve safen ven) gevşetici etkilere neden olduğu 
gösterilmiştir (7,8).  Statinlerin damar düz kasını gevşetici etkileri plazma 
kolesterol düzeylerini düşürücü etkilerinden bağımsız olup mevalonat 
yolağının inhibisyonu ,  endotel kaynaklı vazodilatör maddelerin (NO ve 
prostasiklin) salınımı ve kısmen KATP kanal aktivasyonu  ile ilişkili 
görünmektedir. Bu deneysel bulgular statin uygulamasının insanlarda ön 
kol kan akışını artırdığını gösteren klinik çalışma ile desteklenmiştir (9). 
Statinlerin  NO sentezini artırıcı etkilerinde mevalonat yolağının 
inhibisyonunun yanısıra PI3 kinaz /Akt yolağı  aktivasyonunun da rol 
oynadığı  bildirilmektedir (4,6) . 
Statinlerin eNOS ve NO düzeylerini artırması aterosklerozlu hastalarda 
tromboz oluşum riskini azaltması açısından da önemlidir. Deneysel 
çalışmalarda statinlerin tromboksan A2 sentezini inhibe ettiği ve COX2 
enzim aktivasyonu ile antiagregan  özellikteki prostasiklinin sentezini 
artırarak antitrombotik etkiler oluşturduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, fibrinolitik 
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aktiviteyi artırıcı özellikleri tromboz oluşumunu engelleyici etkilerini  
güçlendirmektedir (2,3).  
Statinlerin pleiotropik etkilerine  genelde  kolesterolün öncül maddesi 
mevalonatın ve mevalonat yolağı ürünlerinin sentezinin engellenmesinin 
aracılık ettiği görülmektedir.    Mevalonat, kolesterol sentezinden önce 
oluşan ve hücre büyümesi ile hücre içi sinyal transdüksiyonunda önemli rol 
oynadıkları belirlenen farnesil pirofosfat (FPP) ve geranilgeraniol pirofosfat 
(GGPP) gibi isoprenoidlerin de öncül maddesidir.  GGPP’ın küçük G 
proteinlerinden Rho’yu i aktive ettiği ve bu aktivasyonun Rho’nun 
efektörlerinden biri olan Rho kinaz aracılığıyla hücre içi etkilere aracılık 
ettiği belirlenmiştir. Rho-Rho kinaz yolağının aktivasyonunun miyozin hafif 
zincir kinaz’ın (MHZK) defosforilasyonundan sorumlu olan miyozin fosfatazı 
fosforilleyerek inhibe ettiği ve böylece  vasküler düz kasın Ca++’a 
duyarlılığını arttırdığı öne sürülmektedir (10). Serotonin, fenilefrin, 
asetilkolin, endotelin-1, anjiotensin II, U46619, TxA2 gibi  bir çok 
vazokonstriktör maddenin vasküler düz kası kastırıcı etkilerine  Rho-Rho 
kinaz yolağının  aktivasyonun aracılık ettiği  ortaya konmuştur (11). 
Statinlerin damar düz kasında Rho kinaz aktivasyonunu engelleyerek 
vazokonstriktör ajanlara karşı reaktiviteyi baskıladığı düşünülmektedir. 
İzole sıçan aortasında noradrenalin, endotelin-1 ve potasyum klorür 
kasılmaları üzerinde atorvastatinin etkisini incelediğimiz çalışmamızda bu 
görüşü destekleyici bulgular elde edilmiştir (12).  İzole sıçan aorta 
halkalarının atorvastatin ile kısa süreli (30 dak) inkübasyonu bu ajanlarla 
elde edilen kasılma yanıtlarında konsantrasyon bağımlı ve istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde azalmaya neden olmuş ve bu inhibitör etki 
noradrenalin ve endotelin-1 ile oluşturulan kasılmalarda mevalonat ve GPPP 
varlığında geriye dönmüştür. Ayrıca, Rho kinazın spesifik bir inhibitörü olan 
Y-27632’nin atorvastatin ile benzer bir profilde spazmojen ajanlara karşı 
reaktiviteyi inhibe ettiği gözlenmiştir.  Rho kinaz’ın etkinliğinin  bir ölçütü 
olan myozin fosfataz enziminin MYPT alt biriminin fosforilasyon düzeyi 
Western blot tekniği ile değerlendirilmiş ve atorvastatin vasküler reaktive 
üzerindeki akut inhibitör etkisine MYPT fosforilasyonundaki azalmanın  
aracılık ettiğini belirlenmiştir (13). Öte yandan,  atorvastatinin potasyum 
klorür kasılmaları üzerindeki inhibitör etkisinde ise  voltaj bağımlı 
kanallardan  hücre içine kalsiyum girişini  engellenmesinin rolü olabileceği 
düşünülmüştür. Bulgularımıza paralel olarak, diğer çalışmalarda da 
statinlerin çeşitli vazokonstriktör ajanlara karşı vasküler reaktiviteyi 
azalttığı gösterilmiş ve bu etkilerine  mevalonat yolağı inhibisyonunun 
yanısıra voltaj bağımlı kalsiyum kanallarından Ca++girişinin  ve/veya hücre 
içi depolardan  Ca++ salınımının engellemesinin aracılık ettiği bildirilmiştir 
(14,15).          
Statinlerin damar dışı düz kaslar üzerindeki etkileri ise yeterince 
incelenmemiştir.  Laboratuvarımızda  izole sıçan gastrik fundus şeritleri 
üzerindeki yürütülen bir çalışmada atorvastatinin asetilkolin, serotonin ve 
potasyum klorür ile oluşturulan kasılmaları konsantrasyon bağımlı olarak 
inhibe ettiği belirlenmiş  ve gevşetici etkinin profilinin vasküler düz kası 
gevşetici etkilerine benzerlik gösterdiği gözlenmiştir (16).  Ancak, bu direkt 
gevşetici etkinin   mevalonat yolağı inhibisyonu ve nöronal ya da düz kas 
kaynaklı NO salınımını ile ilişkili olmadığı,  ayrıca KATP ve  voltaj bağımlı 
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Ca++ kanallarının kapatılması durumunda  değişmediği belirlenmiştir. Bu 
durumda atorvastatin düz kasın Ca++’a karşı duyarlılığı değiştirebileceği ya 
da hücre içi Ca++ düzeyini regüle eden ve sarkoplazmik retikulumda yer 
alan Ca++ depoları üzerine etkisinin olabileceği düşünülmüştür. Sıçan 
gastrik fundus şeritlerinin Ca++‘suz ortamda atorvastatin ile kısa süreli 
inkübasyonun (30 dak), Ca++’un,  asetilkolinin ve kafeinin kastırıcı etkilerini 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde inhibe ettiği gözlenmiştir. Benzer 
şekilde atorvastatinin özellikle yüksek konsantrasyonlarında Ca++ ATPaz 
inhibitörü siklopiyazonik asidin oluşturduğu kasılmaları engellediği ya da 
inhibe ettiği gözlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda atorvastatinin 
gevşetici etkisinin gastrik düz kasın  Ca++’a duyarlılığının azaltılması 
ve/veya hücre içinde Ca++ düzeyinin regülasyonunda rol oynayan 
mekanizmaların modülasyonu ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.  Statin 
grubu ilaçların gastrointestinal düz kası üzerinde direkt gevşetici etkilerinin 
olması özellikle gastrointestinal motilite bozukluklarında ya da bu sistemin 
spazm durumlarının tedavisinde önemli olabilir.  
Statinlerin ateroskleroz gelişimini önleyici özelliklerinin kolesterol sentezini 
engelleyici etkilerinin yanısıra antiiflamatuvar ve antioksidan etkileri ile 
ilişkili  olduğu  düşünülmektedir. Deneysel çalışmalarda statinlerin endotele 
monosit adhezyonunu engellediği, pro-inflamatuvar ve pro–aterojenik 
özellikteki sitokinlerin (MCP-1; monosit kemoatraktan protein-1, TNF-α; 
tümor nekrozis faktör-α) vasküler ekspresyonunu azalttıkları gösterilirken 
klinik çalışmalarda kolesterol düşürücü etkilerinden bağımsız olarak serum 
C-reaktif protein (CRP) düzeylerinde azalma oluşturdukları rapor edilmiştir. 
Bu antiiflamatuvar etkilerin yanısıra LDL–oksidasyonunu önledikleri ve 
süperoksit oluşumunu azaltarak NO’nun inaktivasyonunu engellemek 
suretiyle  antiaterosklerotik etki gösterdikleri bildirilmektedir. Statinlerin 
aterom plak stabilitesini artırmaları ve çeşitli büyüme faktörlerinin (b-FGF; 
Fibroblast büyüme faktörü; PDGF; trombosit kaynaklı büyüme faktörü) 
sentezini engelleyerek intimal proliferasyonu azaltmaları da direkt 
antiaterosklerotik etkilerine katkıda bulunmaktadır (2,3, 10).  
 
 
Deneysel hayvan modellerinde statinlerin antiinflamatuvar ve antioksidan 
etkileri nedeniyle kolit gibi inflamatuvar barsak hastalıklarında ya da 
nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile oluşturulan ileal ülserde yararlı 
etkilerinin olabileceği öne sürülmüştür (17,18). İlginç olarak, 
laboratuvarımızda yürütülen bir çalışmada atorvastatinin yüksek dozda 
akut (tek doz) ya da subkronik olarak (5 gün) uygulamalarının sıçanlarda 
indometazin ile oluşturulan gastrik ülseri şiddetlendirdiği gözlenmiştir. 
Atorvastatinin bu etkisinin mevalonat yolağı inhibisyonu ile ilişkili olmadığı 
ancak, iNOS’un ve artan nötrofil infiltrasyonunun bu etkiye aracılık 
edebileceği belirlenmiştir (19). Bir vaka takdiminde bildirilen ülserojenik 
etkiye karşın (20) bu deneysel çalışmamızda  atorvastatinin direkt 
ülserojenik etkisi görülmemiştir.  
İn vitro ve hayvan modellerinde yürütülen deneysel çalışmalarda ortaya 
konulan ve küçük hasta gruplarında yapılan klinik çalışmalar  ya da 
retrospektif incelemeler ile desteklenen bu  pleiotropik etkiler statinlerin  
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hipertansiyon,  konjestif kalp yetmezliği, iskemik inme, myokard infartüsü, 
unstabil angina, diyabet gibi çeşitli kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde 
hipolipidemik etkilerinden bağımsız olarak kullanımlarını  gündeme 
getirmektedir.  Ayrıca, antiinflamatuvar ve/veya antioksidan etkileri ile kolit 
gibi inflamatuvar barsak hastalıklarının, sepsis ve romatoid artritin,  
kognitif fonksiyonları iyileştirici özellikleri ile  Alzheimer ‘ın,  apoptozu 
indükleyici, angiogenezi azaltıcı ve metastazı inhibe edici  etkileri ile 
kanserin tedavisinde kullanımları araştırılmaktadır. Yapılacak ileri çalışmalar  
statinlerin pleiotropik etkilerinin potansiyel klinik önemini  belirleyici 
olacaktır.  
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FARMAKOLOG YETİŞMEDEN FARMAKOLOJİDE 
ARAŞTIRMADAN BAHSEDEBİLİR MİYİZ? 
YETİŞENFARMAKOLOGLARI ÜNİVERSİTEDE 
SANAYİDE ‘FARMAKOLOG’ OLARAK TUTABİLİYOR 
MUYUZ? 
Dr. Mehmet Melli  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 

 
Ülkemizde, özellikle üniversitelerde farmakologların dağılımının dengeli 
olduğunu ileri sürmek, olası değildir. Türk Farmakoloji Derneğinin yaptığı 
envanter çalışmasından elde edilen veriler, bazı anabilim dallarında 8 veya 
daha fazla farmakolog bulunurken, çoğunda 4 veya daha az farmakolog 
bulunduğunu göstermiştir. Dolayısıyla sorunu, farmakolog sayısının az 
olmasından çok, mevcut farmakologların üniversitede dengesiz olarak 
dağıldığı şeklinde saptamak daha gerçekçi olacaktır. Anabilim dallarında 
farmakologların az sayıda olması,  kaçınılmaz olarak gerek eğitimde ve 
gerekse araştırmalarda ciddi sorunlara neden olmaktadır. Buna karşın, 
anabilim dallarında farmakolog sayısının fazla olması ve özellikle bu 
farmakologların birçoğunun, profesör veya doçent kadrosunda olması, 
eğitim açısından olumlu olabilse de, araştırma açısından sorunlara neden 
olabilmektedir. Araştırma potansiyelinin artması; belirli  tecrübesi fakat 
aynı oranda fazla iş yükü olan kıdemli öğretim üyelerinin yanında 
uzmanların ve farmakolojide “tıpta uzmanlık öğrencisi” veya “yüksek lisans 
veya doktora öğrencisi” olarak lisansüstü eğitim gören öğrencilerin 
optimum sayıda olmasıyla mümkün olabilecektir. Buna karşın büyük 
şehirlerdeki üniversitelerde kadro bulmanın zorluğu, neredeyse 
imkansızlığı, yeni açılan üniversitelerde ise yeterli kadro olmasına rağmen, 
yetişmiş farmakologların burayı tercih etmemeleri; hem yeni farmakolog 
yetişmesini engellemekte, hem de mevcut farmakologların ülke çapında 
dengeli dağılması konusunda engel oluşturmaktadır. Bugün, özellikle tıp 
fakültelerinde TUS’u kazanarak farmakolojide uzmanlık eğitimine 
başladıktan kısa bir süre sonra başka bir bilim dalında ihtisasa başlayan ve 
hatta farmakolog olduktan sonra başka bir bilim dalında ihtisas yapan ve  
farmakoloji ailesinden kopan farmakologların sayısının fazla olması, bu 
sorunun açık göstergesidir. Ayrıca ülkemizde farmakologların üniversite 
dışında ilaç sanayinde ve kamuda yeterli istihdamının olmaması; lisansüstü 
eğitim için farmakolojinin tercih edilmemesinin nedenlerinden birisidir.  
Farmakologların sayısının az olması ve belki bundan da önemli bir sorun 
olarak,  gerek ülke çapında dağılımının ve gerekse bir anabilim dalı içinde 
akademik ünvanlarına göre dağılımının dengesiz  olması yanında, optimum 
donanıma sahip olmadan yetişen farmakologlar, sorunun derinleşmesine 
neden olmaktadır. Farmakoloji için gerekli yeterli bilgi ve beceri düzeyini 
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sağlamadan lisansüstü eğitimini tamamlayan genç araştırmacılar yeni 
açılan üniversitelerde görev almakta çok istekli olmamakta, görev alsalar 
dahi bu kurumlarda araştırma için gerekli altyapının kurulmasında, 
kurumsallaştırılmasında yeterli olamayabilmektedirler.  
Bu sorunların çözümünde ülkemizde yüksek öğretimin planlamasından 
sorumlu olan YÖK’ün gerek üniversiteler düzeyinde öğretim üyelerinin, ve 
bu arada farmakologların, dengeli dağılımını sağlayacak tedbirleri almasının 
ötesinde, bilim dalları içinde öğretim üyelerinin dengeli, bir başka deyişle 
“ters piramit” değil, “piramit” şeklinde dağılmasını sağlayacak tedbirler 
alması önemlidir. Farmakologların yaşama geçiremeyecekleri bu tedbirlerin 
dışında, Türk Farmakoloji Derneğinin lisansüstü farmakoloji eğitimi 
programını, ülkenin koşullarını da göz önüne alarak, güncelleştirmesi ve 
uygulanmasına olanak sağlayacak koşulları yaratması ve ayrıca yeni 
gelişmekte olan anabilim dallarındaki farmakologların eğitimine katkıda 
bulunacak mekanizmaları yaşama geçirmesi kaçınılmazdır.    
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Üniversitelerde Laboratuvar, Ekipman Olarak 
Araştırma Alt Yapısı Yeterli mi? 
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Bu sunumda ülkemizin değişik üniversitelerindeki Tıp, Eczacılık ve 
Veterinerlik fakültelerinin Farmakoloji Anabilim Dallarından Türk 
Farmakoloji Derneği tarafından 2007 yılında yapılan bir anketle toplanan 
teknik ekipman envanterleri hakkında bilgi verilecektir. Sunumda 
bahsedilecek olan önemli noktalar arasında anabilim dalında mevcut olan 
araştırma ve/veya hizmet altyapısı (in vitro izole organ banyosu sistemleri, 
in vivo deney düzenekleri, moleküler farmakoloji deney düzenekleri, 
elektrofizyoloji deney düzenekleri, klinik farmakoloji araştırma ve hizmet 
alanları, klinik toksikoloji araştırma ve hizmet alanları, ve bu tanımların 
dışında kalan hizmet alanları) ile anabilim dallarında bulunan cihazlar ve 
bunların sayısı yer almaktadır. Sonuç olarak Farmakoloji anabilim dallarının 
araştırma alt yapısı açısından yeterliliği ve anabilim dalları arasında 
işbirliğinin nasıl gerçekleştirilebileceği de tartışma konuları arasında yer 
alacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

FARMAKOLOJİ ARAŞTIRMALARI İÇİN PROJE 
DESTEKLERİ 
Dr. A. Tuncay Demiryürek 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Gaziantep 

 
Farmakoloji alanında çeşitli kurum ve kuruluşlar araştırma ve altyapı 
projelerini desteklemektedir. Bunların başlıcaları arasında üniversite 
bilimsel araştırma projeleri, TÜBİTAK, DPT, bilimsel dernekler (Beyin 
Araştırmaları Derneği gibi), ilaç firmaları (Novartis gibi) ile uluslar arası 
projeler (FP7 projeleri gibi) sayılabilir. Bu sunumda proje başvurularının 
değerlendirilmesinde rol aldığım TÜBİTAK projeleri ile Novartis Farmakoloji 
Dalı Araştırma Destekleri hakkında bilgi verilecektir. TÜBİTAK her yıl üç kez 
Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (SBAG) aracılığıyla 1001 kodlu Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başlığındaki projeler 
yanında, Hızlı Destek Programı (1002) ve yılda bir kez olmak üzere Kariyer 
Programı (3501) ile de projelere destek vermektedir. Bilimsel 
koordinatörlüğünün TÜBİTAK tarafından yürütüldüğü COST (European Co-
operation in the Field of Scientific and Technical Research) gibi programlar 
da bulunmaktadır ve COST aksiyonlarına katılım "proje esasına" göre 
olmaktadır. TÜBİTAK projeleri elektronik ortamda kabul edilmeye 
başlanmıştır. Novartis Farmakoloji Dalı Araştırma Destekleri ile ilgili 
açıklamalar hazırlanan broşür ve afişlerde duyurulmaktadır. TÜBİTAK 
projeleri için başvuru koşulları ve formlar çeşitli zamanlarda gözden 
geçirilip güncellenmekte ve web sitesinde yayınlanmaktadır. Başarılı bir 
proje başvurusu yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar 
aşağıda sıralanmıştır. Güncellenmiş formların kullanılmalı, formda belirtilen 
bölümler istendiği şekliyle doldurulmalı, gerekli yerlerde yayınlamış 
kaynaklar verilmelidir. Projenin orijinalitesi vurgulanmalı, amacı belirtilmeli 
ve bu amaca ulaşmada kullanılacak yöntemler açıklanmalıdır. Araştırıcıların 
önerilen yöntemlere hakimiyetleri ve araştırmayı yapabileceklerinin 
ispatlanması önemlidir. Dolayısıyla proje konusuyla ilgili daha önce 
araştırmacıların yaptığı yayınlar belirtilmeli özgeçmişte verilmelidir. Proje 
konusu ile ilgili ön bulgular sunulmalıdır. Bütçe mutlaka gerekçesi ile 
birlikte sunulmalı ve proforma faturalar eklenmelidir. Gerekli ise Etik Kurul 
izinleri başvuru öncesinde alınmalıdır. Proje önerisinin özgün değer, yaygın 
etki ve yapılabilirlik açısından başvuru yapılmadan önce gözden geçirilmesi 
faydalı olacaktır. Projenin kabul edilmesinden  sonra, projenin ekibinde, 
yönteminde veya satın alınacak makine/teçhizat veya sarf malzeme 
alımlarında yapılacak herhangi bir değişiklik için projeyi destekleyen 
kuruluşa başvurulması ve gerekli izinlerin alınması unutulmamalıdır. Kabul 
edilmiş ve yürürlükte olan projeler için de formata uygun ve zamanında 
gelişme ve sonuç raporlarının sunulmasına ve proje ile ilgili yapılacak tüm 
yayınlarda destekleyen kuruluşun belirtilmesine özen gösterilmelidir.  
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Araştırma ve Yayın Etiği Dikkate Alınmadan Yapılan 
Yayınların Farmakoloji Araştırmalarının Kalitesi 
Üzerine Etkisi 
Dr. Hakan S. Orer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Ankara 

 
Doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren Akademik yükseltmelerin yayın 
sayısı ile ilişkilendirilmesi, yayın sayısının artması için zorlayıcı bir sebep 
olmuştur. Bu durum, Türkiye adresli uluslararası yayın sayısında ciddi bir 
artışa yol açmış ve ülkemizin uluslararası sıralamalarda yukarı sıralara 
çıkmasını sağlamıştır (Tonta & Ilhan, 2002). 
Farmakoloji anabilim dalı adresli yayınlarda da 1993-2006 arası ciddi 
artışlar olmuştur. 2001-Ekim 2007 dönemi, ISI Web of Science 
veritabanında yazarlarından en az birisi farmakoloji anabilim dalı adresli 
toplam 1294 yayın sayılmaktadır. Bu yayınlardan 190 tanesi veterinerlik, 
154’ü eczacılık, 950’si tıp fakültesi farmakoloji anabilim dalları kaynaklıdır. 
Yıllar içinde farmakoloji yayınları 2005 yılı dışında kararlı bir artış eğilimi 
göstermekle 2002 ve 2006 yıllarında ise %50’lere varan artışlarla önemli 
sıçramalar yapmaktadır. Bu artışa rağmen, farmakoloji alanında Türkiye 
kaynaklı yayınlara alınan atıf sayıları düşük seviyelerdedir. Yılda alınan 
kümülatif atıf sayısı, 2006 için 2376’dır. Yayın kalitesinin bir ölçütü larak 
kabul edilen h-indeksi 1993’ten 2000 yılına kadar 10’dan 19’a yükselmiştir. 
Ancak, atamaların yayın sayısıyla ilişkilendirilmesi ile yayın kalitesinin 
artmadığı benzer puanlama sistemleri kullanan Tayvan, Güney Kore, Çin ve 
Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde gözlenen bir olgudur (Swinbanks, 
Nathan, & Triendl, 1997). Bu durum ayrıca, intihal ve uydurma yayın gibi 
bilim ve yayın etiği ihlallerini de artırmaktadır. 
Benzer bir eğilimin Türk farmakoloji bilimi için de tehdit edici nitelik 
kazanmaması için Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından bir 
komisyon kurularak, dernek üyelerinin uyması gereken “bilim ve yayın etiği 
kuralları” bir belge haline getirilmiştir (Anonim, 2007). Bu belge yapılacak 
ilk genel kurulda oylanarak tüm üyeler için bağlayıcı bir nitelik 
kazanacaktır. Etik kurallar, dernek üyeleri için adeta bir anayasa niteliği 
taşıdığından, tüm üyelerin bu sürece katılması ve doçentlik başvuruları ile 
akademik yükseltmeler için kurulan jürilerde yer alan üyelerin yapacakları 
değerlendirmelerde bu kuralları dikkate almaları son derece önemlidir. 
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Erişim tarihi 1 Ekim 2007, http://www.tfd.org.tr/tfd_etik.doc 
Swinbanks, D., Nathan, R., & Triendl, R. (1997). Western research 
assessment meets Asian cultures. Nature, 389, 113-117. 
Tonta, Y., & Ilhan, M. (2002). Contribution of Hacettepe University Faculty 
of Medicine to the world's biomedical literature (1988-1997). 
Scientometrics, 55(1), 123-136. 
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KAHVALTILI OTURUM: KİŞİYE ÖZEL İLAÇ 
TEDAVİSİNE ETİK AÇIDAN YAKLAŞIM        
[26.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 08:30-09:25]      
Ethical-Legal-Social Issues (ELSIs) Associated with 
Personalized Health Interventions: The Case of 
Pharmacogenomics and Nutrigenomics 
Dr. Vural Ozdemir  
Department of Preventive and Social Medicine, Bioethics 
Programs, Faculty of Medicine, University of Montreal, 
Montreal, Quebec, Canada.                          
Email: m.vural.ozdemir@gmail.com 
 
There is large inter-individual variability in outcome (benefits/risks) of 
health interventions such as drug therapy and dietary regimens for health 
risk reduction. This variability introduces significant uncertainty to health 
interventions and thereby markedly limits optimal delivery of health 
services. Individualized choice of medicines and diet through 
pharmacogenomics and nutrigenomics could thus benefit health and 
society in several important ways, for example, by reducing the incidence 
of adverse reactions or lack of adequate response to health interventions 
while tailoring drugs and nutrition to specific molecular targets underlying 
susceptibility to human diseases. Pharmacogenomics is the study of genetic 
factors in relation to variability in drug efficacy and safety. 
Pharmacogenomics is one of the first ‘-omics’ high throughput biomarker 
technologies introduced since 1990s. Nutrigenomics aims to individualize 
nutrition based on individual genetic make up. In comparison to 
pharmacogenomics, nutrigenomics is at an earlier stage of maturation. 
However, both pharmacogenomics and nutrigenomics share the goal of 
delivering personalized health interventions to the society. While these -
omics technologies are increasingly adopted, their research and clinical 
applications face important ethical-legal-social issues (ELSIs) such as 
pharmacogenomic therapeutic orphans, trepidations in data sharing and 
commercialization of clinical applications due to attendant fragmentation of 
the pharmaceutical market. Additionally, there are certain aspects of 
nutrigenomics research that may result in unique or unprecedented ELSIs. 
For example, nutrigenomics has a strong focus on public health and 
prevention/modification of ‘pre-disease phenotypes’ in apparently healthy 
individuals. Thus, in contrast to previous applications of genomics 
technologies where the goal is to distinguish existing disease from absence 
of disease, the aim of nutrigenomics is the discernment of nuanced 
differences in pre-disease states. This may result in unwarranted 
‘nosological flexibility’ in diagnostic use of nutrigenomics in clinical 
medicine. Socioethical engagement with -omics technologies is highly 
crucial because the study of ELSIs could influence and shape the 
personalization of health interventions while they develop, instead of 
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waiting until the science has already set its course and thus, contribute to 
society substantially more than what is achievable with post-hoc (i.e., after 
the fact) ethical inquiries.  
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KONFERANS: MICROCIRCULATION IN HEALTH 
AND DISEASE 
[26.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 09:30-10:30]     
Microcirculation in Health and Disease 
Dr. D. Neil Granger 
Department of Molecular & Cellular Physiology 
Louisiana State University Health Sciences Center-
Shreveport 
 
The microcirculation consists of a dynamic system of blood vessels that 
subserves the local metabolic needs of individual organs and also functions 
as a site for integration of a variety of physiological processes, including 
regulation of arterial pressure (arterioles), plasma volume (capillaries), and 
inflammation (venules). These intregrative functions of the 
microvasculature can be largely attributed to the responses of a single 
cellular component of the vessel wall, i.e., the endothelial lining. There is 
growing evidence that endothelial cell dysfunction contributes to the 
pathogenesis of a variety of diseases, including atherosclerosis, diabetes, 
stroke, hypertension and shock. A shared feature of the microvascular 
responses to these conditions is the assumption of an inflammatory 
phenotype by endothelial cells in all segments of the microvasculature, 
including arterioles, capillaries and venules. However, this phenotype is 
manifested differently in the different vascular segments. In arterioles, it is 
manifested as an impaired ability of the resistance vessels to dilate in 
response to endothelium-dependent dilators such as acetylcholine. In 
capillaries, the endothelial cell dysfunction is manifested as an impaired 
ability of the exchange vessels to maintain normal barrier function, 
potentially resulting in excess fluid filtration and interstitial edema. The 
endothelial swelling that accompanies some inflammatory states can 
promote the entrapment of activated, non-deformable leukocytes within 
the capillary lumen, leading to flow stasis and a reduction in the number of 
perfused capillaries. In venules, activated endothelial cells exhibit 
diminished barrier properties, which promotes the leakage of albumin and 
other plasma proteins into the interstitium. In addition, activated venular 
endothelial cells show an increased expression of adhesion molecules that 
mediate the rolling, firm adhesion, and emigration of leukocytes. The 
enhanced leukocyte adhesion is also accompanied by the accumulation of 
platelets in venules, which reflects both the direct binding of platelets to 
endothelial cells and the attachment of platelets to adherent leukocytes. As 
a result of the accumulation of platelets and impaired endothelial function, 
inflamed venules are also vulnerable to thrombus formation. Another 
consequence of endothelial cell activation that is not confined to any 
specific segment of the microvasculature is an increased production of 
reactive oxygen species (ROS).  NADPH oxidase appears to be a major 
source of the ROS that mediates the impaired endothelium-dependent 
vasodilation in arterioles and the enhanced recruitment of leukocytes and 
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platelets in venules of inflamed tissues. Evidence will be provided to 
demonstrate these microvascular phenomena in different animal models of 
disease. Mechanisms underlying the microvascular dysfunction will also be 
addressed.  
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PANEL: ENDOTEL DISFONKSIYONU 
[26.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 11:00-12:30]    
ENDOTEL DİSFONKSİYONUNA GENEL BİR BAKIŞ 
Dr. A. Tuncay Demiryürek  
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Gaziantep 

 
Endotel tabakası, kan akımının, koagülasyonun, fibrinoliz ve inflamasyonun 
kontrolünde önemli role sahiptir. Normal vasküler tonus, endotelden 
salıverilen vazokonstriktör ve vazodilatör mediyatörler arasındaki dengeye 
bağlıdır. Endotelden salıverilen nitrik oksit (NO) gibi mediyatörler vasküler 
düz kasın gevşemesi, trombosit aktivasyonu, adhezyon ve agregasyonun 
inhibisyonu, vasküler düz kas proliferasyonunun önlenmesi, lökosit 
adezyonunun inhibisyonu gibi olaylara neden olurlar. Endotel 
disfonksiyonu, NO salıverilmesindeki azalma, yıkımının artması veya 
vazokonstriktör mediyatörlerin salıverilmesindeki artışı sonucu endotele 
bağlı gevşemenin bozulması sonucu fiziksel ve kimyasal uyarıya yanıtta 
vasküler sistemin dilatasyon yeteneğinin bozulması olarak tanımlanabilir. 
Ayrıca, endotel disfonksiyonunda hücresel adezyon moleküllerinin 
ekspresyonu artmakta ve antikoagülan özellik de kaybolmaktadır. Endotel 
disfonksiyonu, bir çok kardiyovasküler hastalıkların prognozu, patogenezi 
ve gelişmesiyle ilgilidir ve bu konu ile ilgili çeşitli hastalıklarda araştırmalar 
sürmektedir. Endotel disfonksiyonunun erektil disfonksiyon, obezite, 
diyabet ve insülin rezistansı, iskemi-reperfüzyon hasarı, kalp yetmezliği, 
preeklampsi, siroz, dislipidemi gibi çeşitli patolojilerle ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Stabil anjina pektorisli hastalarda endotel fonksiyon 
bozukluğunun miyokardiyal iskemiyi artırdığı bilinmektedir. Homosistein, 
lipoprotein(a), asimetrik dimetilarjinin, endotelin-1, E-selektin düzeylerinin 
artışı gibi çeşitli risk faktörlerinin yanında genetik yatkınlık da endotel 
disfonksiyonu gelişimine katkıda bulunabilir. Endotel fonksiyonunu 
belirlemede klinikte kullanılan çeşitli yöntemler olmasına karşın, brakial 
arter endotel fonksiyonunun akım-aracılıklı dilatasyonunun ultrason ile 
ölçümü noninvasif standart bir yöntem olarak yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Koroner anjiografi sırasında intrakoroner asetilkolin testi 
ise endotel disfonksiyonunu belirlemede kullanılan invasif bir yöntemdir. 
Teorik olarak endotel fonksiyonu çeşitli şekillerde düzeltilebilir: a) endotel 
disfonksiyonunun nedeninin tedavisi ile, b) NO’yu artırmakla, c) NO 
inhibisyonunu bloke etmekle. Koroner arter hastalığı olanlarda endotel 
fonksiyonunu geri döndürmek için terapötik stratejiler araştırılmış ve lipit 
dürücü ilaçlar, antioksidanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, 
L-arjinin, östrojenler, kalsiyum kanal blokörleri gibi farmakolojik 
müdahalelerin faydalı olduğu gösterilmiştir. Bu panelde endotel 
disfonksiyonunun ateroskleroz, hipertansiyon ve sepsisdeki rolü 
değerlendirilecektir.  
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ATEROSKLEROZ VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU 
Dr. Zeliha Kerry 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
İzmir 

 
Arteriyoskleroz, koroner kalp hastalığı, miyokard infarktüsü, anjina pektoris 
ve serebral damar hastalığında da olduğu gibi, arter duvarının kalınlaşıp 
esnekliğini yitirdiği durumu tanımlayan genel bir deyimdir. Ateroskleroz ise, 
genel anlamda, büyük ve orta büyüklükteki damarların iç yüzünde 
kolesterol ve lipid içeren aterom plaklarının oluşması ile karakterize olan bir 
arteriyoskleroz durumudur. Günümüzde ülkemizde ve tüm dünyada 
meydana gelen ölümlerin %50’sinden ateroskleroz ve ona bağlı olarak 
gelişen komplikasyonlar sorumlu tutulmaktadır. Aterosklerozun insan 
sağlığını tehdit eden özelliklerinin ortaya konması, hasta ve hasta 
yakınlarına psikolojik ve sosyal sorunlar yüklemesinin yanı sıra neden 
olduğu sağlık problemlerinin maliyetinin çok büyük boyutlara ulaşması, 
uzun zamanlardan beri, hastalığın önlenmesi ve denetim altına alınması 
yönündeki çabaların artmasına neden olmuştur. Günümüzde artık 
ateroskleroz ile ilişkili risk faktörlerinin (sigara içme, hipertansiyon, diabet 
ve yüksek plazma kolesterol düzeyleri gibi) büyük bir bölümü bilinmekte ve 
erken aterosklerotik lezyonların gelişimi ile ilişkili mekanizmaların 
aydınlatılmasına çalışılmaktadır.  
Ateroskleroz ilk kez 1850’lerin sonlarında Virchow tarafından “hücrelerin 
katılımı ile gerçekleşen proliferatif bir damar hastalığı” olarak 
tanımlanmıştır. O yıllardan günümüze dek- 150 yıldan fazla süredir- 
aterosklerotik plak oluşumunun karmaşık yapıdaki hücresel ve moleküler 
temelini araştırmaya yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır ve bu 
araştırmalar sürdürülmektedir. Ateroskleroz oluşumundaki temel 
mekanizmayı açıklamaya yönelik çeşitli hipotezler öne sürülmüştür; 
hasara-yanıt hipotezi, lipoprotein retansiyonu hipotezi ve oksidatif 
modifikasyon hipotezi en fazla kabul görenleri oluşturmaktadır. 
Aterosklerotik süreç genel anlamda aşağıdaki olayları içerir; 
i. Değişen prostasiklin (PGI2) ve nitrik oksid (NO) sentezinin 
eşlik ettiği endotel disfonksiyonu gelişir. 
ii. Endotel disfonksiyonu adezyon moleküllerinin ekspresyonunu 
tetikler. Bu da monositlerin yapışmasını ve lümenden intima tabakasına 
göçünü başlatır. 
iii.  Düşük dansiteli lipoproteinler (low density lipoprotein, LDL) 
damar duvarına taşınır. Endotel hücreler, monosit/makrofajlar LDL’yi 
okside ederek okside LDL (OxLDL) oluştururlar (lipid peroksidasyonu). 
iv. Makrofajlar reseptör-aracılı endositoz ile OxLDL’yi alarak 
köpük hücrelerini oluştururlar. OxLDL’nin alınması makrofajları aktive 
ederek proinflamatuvar sitokinlerin salıverilmesine neden olur (Lektin 
benzeri okside düşük dansiteli lipoprotein reseptöründen, Lectin-like 
Oxidized Low-Density Lipoprotein Scavenger Receptor, LOX–1, aşağıda 
ayrıntılı olarak söz edilecektir). 
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v. Köpük hücreleri ve T lenfositlerin subendotelyal dokuda 
birikmesi yağ izlerinin oluşumuna neden olur. 
vi. Aktive olan trombositler, makrofajlar ve endotelyal hücreler 
sitokin ve büyüme faktörlerinin salıverilmesine neden olarak damar düz kas 
hücrelerinin proliferasyon ve migrasyonuna neden olurlar; bunun yanı sıra 
konnektif doku bileşenlerinin de birikimine yol açarlar. Bu inflamatuvar ve 
fibroproliferatif yanıt lipidçe zengin bir çekirdek üzerinde yoğun bir fibröz 
plağın oluşumuna neden olur (ateromatoz plak). 
Endotel disfonksiyonu 
Endotel kaynaklı nitrik oksid (NO), endotelyal NO sentaz (eNOS) tarafından 
L-argininden sentez edilir. NO damar gevşemesi, düz kas hücre migrasyon 
ve proliferasyonu ile trombosit agregasyonunun inhibe edilmesi gibi 
kardiyovasküler sistemde son derece önemli fonksiyonların 
düzenlenmesinde yaşamsal bir rol oynar. Deneysel ve klinik çalışmalardan 
elde edilen bulgular ışığında endotelyal NO fonksiyonlarındaki bozukluk 
endotel disfonksiyonu olarak tanımlanır. eNOS/NO yolağındaki 
disfonksiyonun ateroskleroz başta olmak üzere çeşitli kardiyovasküler 
hastalıkların erken bir göstergesi olduğu kabul edilmektedir. Biyokimyasal 
olarak endotelyal NO yapımı üç farklı düzeyde düzenlenir; eNOS gen 
ekspresyonu, eNOS enzim aktivitesi ve NO’nın yıkılımı. Bu nedenle bu 
mekanizmalardan herhangi birinde oluşabilecek fonksiyon bozukluğu 
endotel disfonksiyonuna neden olabilecektir. Diğer yandan ateroskleroz 
gelişiminde oksidatif stresin rolünün önemi açısından, eNOS kenetsizlenme 
mekanizmasının, reaksiyonunun ko-faktörü tetrahidrobiyopterin (BH4) 
eksikliğinin, endojen eNOS inhibitörü olan asimetrik dimetilarginin (ADMA) 
artışının endotel disfonksiyonuna neden olduğuna ilişkin görüşler giderek 
önem kazanmaktadır.   
LOX–1 Reseptörü 
OxLDL’nin aktivasyonuna bağlı olarak oluşan endotel disfonksiyonunun 
ateroskleroz patojenezinde anahtar bir aşama olduğu düşünülmektedir. 
Yukarıda da kısaca belirtildiği gibi OxLDL stimulasyonuna yanıt olarak 
endotel hücrelerinden nitrik oksid (NO) salıverilmesinin azaldığı, adezyon 
moleküllerinin eksprese olduğu, kemoatraktanların ve büyüme faktörlerinin 
salıverildiği bilinmektedir. Daha sonra, makrofajlar tarafından alınan 
OxLDL’ler köpük hücreler oluştururlar. OxLDL’lerin düz kas hücrelerinin 
migrasyon, proliferasyon ve farklılaşmasında rol oynadığı da bilinmektedir. 
OxLDL etkilerini hücreler üzerinde bulunan ve “süpürücü reseptör” adı 
verilen reseptörler ile oluşturur. Endotel hücrelerde bulunan ve OxLDL’nin 
en önemli reseptörü lektin-benzeri OxLDL reseptör-1’dir (LOX-1). Monosit 
ve makrofajlara özgü süpürücü reseptörlerden farklı olan LOX-1 reseptörleri 
yapısal olarak C-tip selektin ailesine ait olan bir membran proteinidir. 
Damar endotelinde ve damarsal açıdan zengin organlarda eksprese 
edilmektedir. LOX-1 reseptörünün keşfinden günümüze dek patolojik ve 
fizyolojik önemini açığa çıkarmak üzere çok sayıda araştırma yapılmıştır. 
LOX–1 ekspresyonun yapısal olmadığı oksidatif,  proinflamatuvar ve 
mekanik uyaranlara yanıt olarak arttığı bildirilmiştir.   
Perkütanöz transuminal koroner anjiyoplasti (Percutaneous Transluminal 
Coronary Angioplasty, PTCA) 
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Koroner arter bypass graft ameliyatlarına (coronary artery bypass grafting, 
CABG) alternatif olarak kabul edilen PTCA ilk kez 1978 yılında Gruentzig 
tarafından uygulanmıştır. Günümüzde de tüm dünyada her yıl 500 000 
civarında hastaya bu operasyon uygulanmaktadır. Ancak akut kapanma 
(restenoz) ve ilk andaki başarısızlık oranı çok düşük de olsa uzun süreli 
komplikasyonlar açısından restenoz hala bir sorun olmayı sürdürmektedir. 
Restenoz balon dilatasyonu yapılan damar bölgesinde damarın 
daralmasıdır. Uygulamadan hemen sonra gelişir ve belirtilerin tekrarı ile 
birlikte artar. Restenozun tam olarak mekanizması henüz 
aydınlatılamamıştır ancak hastalar arasında değişkenlik göstermekle birlikte 
arter duvarının yeniden modellenmesi (remodeling) ile intimal hiperplazinin 
bileşenlerini oluşturduğu bilinmektedir. Restenozu incelemek üzere çeşitli 
hayvan modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller aracılığı ile restenozun 
hücresel gelişim mekanizmaları konusunda yoğun bilgiler elde edilmiştir. 
İnsanda ve deneysel hayvan modellerinde yapılan çalışmalar restenozun 
karakteristik histolojik özelliğinin neointimada düz kas hücre birikiminin 
olduğunu göstermektedir. Balon hasarı başlangıçta medyal düz kas hücre 
ölümü ile birlikte gelişir ve bunu aşağıda özetlenen olaylar izler; 
i. Trombositler ve lizize uğrayan hücrelerden salıverilen büyüme 
faktöleri tarafından medyal düz kas hücrelerinde proliferasyon başlar, 
ii. Trombosit-kaynaklı büyüme faktörü başta olmak üzere 
kemoatraktanlara yanıt olarak medyal düz kas hücreleri intimaya göç eder, 
iii. İntimal düz kas hücrelerinde proliferasyon gelişir, 
iv. Sentetik bir fenotipe dönüşen düz kas hücrelerince kondroitin 
sülfat ve hyalüronan gibi ekstraselüler matriks moleküllerinin yapımı artar, 
v. Matriks metaloproteinazlar tarafından ekstraselüler matriksin 
aşırı yıkımı ile vasküler yeniden modellenme gelişir. 
Bu olayların bir birleşimi olarak meydana gelen ve sonuçta luminal 
daralmaya neden olan olay ve bunun yanı sıra bu süreçte her aşamada rol 
oynayan faktörlerin anlaşılabilmesi restenozun terapötik yaklaşımında yeni 
hedeflerin belirlenebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında 
balon hasarı sonrası salıverilen mitojenler ve kemoatraktanlara verdikleri 
yanıt olarak medyal düz kas hücrelerinin farklılık gösterdiği açıktır. Düz kas 
hücrelerinin proliferasyonu ve fenotipik modülasyonu restenozun deneysel 
modellerinde arteriyal yanıtın en önemli özelliklerini oluşturmaktadırlar  
 
Hayvan modelleri 
Restenozun mekanizmasını aydınlatmaya yönelik olarak gerçekleştirilen 
deneysel çalışmaların büyük çoğunluğu sıçan ve tavşan karotid arteri 
kullanılarak uygulanmıştır. Kullanılan bu arterlerin çapının insan koroner 
arterinden daha az olması nedeniyle bir anjiyoplasti kateteri kullanılması 
mümkün olmamış, bu çalışmaların büyük çoğunluğunda bir Fogarty 
embolektomi kateteri kullanılmıştır. Tam olarak bir de-endotelizasyon 
(endotelsizleştirme) oluşturabilmek için, kısmen şişirilmiş bir kateterin arter 
yatağında tekrarlanarak çekilmesi gerekmiştir. Bu anlamda arter duvarının 
maruz kaldığı kuvvet büyüklük ve doğası açısından klinik uygulamada 
gerçekleştirilenden farklılık göstermektedir. Bir diğer sorun ise, koroner 
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anjiyopasti daha önceden var olan bir hastalığa karşı arterleri dilate etmek 
için uygulanırken, deneysel hayvan modelleri kullanılan çalışmaların 
bulgularının normal arterleri yansıtması ile ilişkilidir. 
Balon hasarı ile ilişkili olarak tavşan ilyak arter modeli ilk kullanılan 
deneysel yöntemlerden birisidir. Anjiyoplasti sonrası oluşan akut histolojik 
bulgular insanda anjiyoplasti sonrası gözlenen bulgulara benzer. Ayrıca 
büyüklük ve yapı açısından da tavşan ilyak arteri insan koroner arterine 
benzerlik göstermektedir. 
Deneysel Veriler 
Yukarıda verilen bilgiler ışığında çalışmamız ateroskleroz gelişiminde 
oksidatif stres, intimal hiperplazi ve LOX–1 ekspresyonunun önemi esas 
alınarak tasarlanmıştır. Bu amaçla, tavşan ilyak arterinde anjiyoplasti 
dilatasyon kateterinin 6, 8, 4 ve 10 atmosferlik basınçta 1 dk süreyle 
şişirilmesiyle oluşturulan balon hasarı sonrasında LOX-1 ekspresyonu 
üzerine oksidatif stresin ve bir antioksidan olan taurinin etkileri 
incelenmiştir. Protokol gereği, balon hasarı oluşturulan tavşanlara glutatyon 
(GSH) sentezinin selektif bir inhibitörü olan bütiyonin sülfoksimin (BSO) 15 
gün boyunca cilt altına enjekte edilmiştir (75 mg/kg). Tedavi grubuna ise 
içme suyu içinde % 1 oranında taurin verilmiştir. LOX-1 ekspresyonu ilyak 
arter örneklerinde immünohistokimyasal ve real time PCR (RT-PCR) 
kullanılarak saptanmıştır. Balon hasarı oluşturulan grupta LOX–1 gen 
ekspresyonu kontrol grubuna göre 6.61 kat artmıştır (p<0.05, ANOVA 
sonrası Tukey Testi, n=4). Balon hasarı sonrası BSO alan grupta ise kontrol 
grubuna göre 15.2 katlık bir artış saptanmıştır (p<0.001). Taurin, 
ekspresyondaki bu artışı yaklaşık % 46 oranında azaltmıştır. Bu sonuçlar 
LOX–1 ekspresyonunun oksidatif stres ile düzenlenebildiğini ve bir 
antioksidan olarak taurinin ateroskleroz ve balon anjiyoplasti sonrası oluşan 
restenoza karşı önleyici ve/veya koruyucu bir etki oluşturabileceğini 
düşündürmektedir. 
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* İşbu konuşma metni “Yılmaz G ve Güç MO (2000) Vasküler endotel ve 
infeksiyon. Cerrahi İnfeksiyon’da (Editörler: İ Sayek, A Çoker, S 
Sökmen) s: 42-54”künyeli yayın çerçevesinde hazırlanmıştır.  
Endotel, vazoaktif mediatörler salivererek ve yüzeyinde proteinler eksprese 
ederek, damar tonusunu ve geçirgenligini denetler, koagulasyonu ve 
trombüs olusumunu düzenler, lökositlerin damar duvarina adezyonunu ve 
inflamasyon alanina göçünü saglar. Bu sayilan süreçler, inflamasyonun 
temel basamaklarini olusturur. Tüm bu nedenlerle endotel, inflamasyonda 
anahtar rol oynar.  
Inflamasyon ise zarar verici etkeni ve haraplanmis dokuyu sinirli bir alanda 
tutmak yoluyla, organizmayi korumaya yönelik bir süreçtir. Genellikle 
konagin yararina isleyen bu durum, uzun süren ya da siddetli 
enfeksiyonlarda endotel, monosit ve makrofaj kaynakli sitokinler ve 
mediyatörler araciligiyla, organizma zararina yaygin bir inflamatuvar cevap 
olusturabilir. Bu yaygin inflamasyon, “systemic inflammatory response 
syndrome" (SIRS) olarak adlandirilir ve sadece enfeksiyonlar degil, travma, 
yanik, ilaç reaksiyonlari, pankreatit, otoimmün hastaliklar da bu klinik 
tabloya neden olabilir. Bu durum, devam etmesi halinde çoklu organ 
yetmezligine ve ölüme neden olur. Bu süreçte endotel, nötrofile ve 
patojene bagli hasarin hem hedefi hem de efektör organidir. 
INFLAMASYONUN HEDEFI OLARAK ENDOTEL 
Birçok viral, bakterial, protozoal enfeksiyonlar ve infektif patojenlerin 
ürünleri dogrudan ya da dolayli olarak endotel hücrelerinde hem islevsel 
hem de morfolojik degisikliklere neden olurlar. 
Viral Enfeksiyonlar ve Endotel 
Virüsler, endotel hücrelerini dogrudan infekte ederek ya da onlarla 
etkilesime girerek sitokin üretimini artirirlar ya da degistirirler. Örnegin, 
Ebstein-Barr virüs (EBV) ve sitomegalovirus (CMV), endotel hücrelerini 
infekte ederek interlökin-6 (IL-6) üretimini artirirlar. Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) ile infekte hastalarin beyin omurilik 
sivilarinda monosit kemotaktik protein-1 (MKP-1) düzeyleri yüksek 
bulunmus, ayni hastalarin beyin endotel hücrelerinde immünreaktif MKP-1 
gösterilmistir. HIV-1 enfeksiyonunda, infekte monositlerle endotel 
hücrelerinin etkilesimi, virüs replikasyonunu, dogrudan hücre temasi ve 
endotel kaynakli sitokinler araciligiyla artirmaktadir. Tüm bunlar, endotel 
hücrelerinin viral infektif patolojilerde aktif rol aldigini göstermektedir. 
Riketsial Enfeksiyonlar ve Endotel 
Rickettsia rickettsii ve Rickettsia conorii, yaygin vasküler inflamasyonla 
karekterize lekeli ates hastaligina neden olurlar. Bu mikroorganizmalar 
endotel hücresine girerek çogalir, hücre geçirgenligini etkiler ve adezyon 
moleküllerinin ekspresyonuna neden olurlar. Özellikle, R. conorii endotel 
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hücrelerinde IL-1? üretimini artirir ve IL-1?’nin endotelde artmasi, IL-8 ve 
IL-6’nin sentezinde artisa yol açar. Riketsianin etken oldugu 
enfeksiyonlarda endotel, sitokin üretimini düzenleyerek lekeli ates 
patogenezine katkida bulunur. 
Bakteriyel Enfeksiyonlar ve Endotel 
G (+) ve G (-) bakteriler ve bunlarin ürünleri, endotel hücreleriyle 
etkilesirler ve sitokin üretimini artirirlar. Bu etkilesim sepsisin bazi yerel ve 
sistemik etkilerinden sorumludur. Staphylococcus aureus, endotel hücreleri 
tarafindan hücre içine alinarak IL-1 ve IL-6 üretimine neden olur. 
Endotoksin, Gram (-) bakterilerin hücre duvarindan elde edilen, büyük 
miktarda lipopolisakkarit (LPS) ve degisen miktarda hücre duvari parçalari 
içeren bakteri ürünüdür. Insanlarda yapilan bir çalismada, kisa süreli 
endotoksin maruziyetinin, endotelde elektron mikroskopuyla gösterilebilir 
morfolojik lezyon olusturmaksizin, endotele bagli damar gevsetici yanitlari 
48 saat boyunca bozdugu ve bu yanitlarin tamamen düzelmesinin 7 gün 
aldigi gösterilmistir. Bu durum, endotele ait islevsel bir bozuklugu gösterir 
ve “endotelyal donakalma” olarak adlandirilir. Bakteriyel endotoksin G (-) 
sepsisin temel sorumlusudur. Sepsisteki hipotansiyon, miyokardiyal 
depresyon, koagülasyon bozukluklari temel olarak endotel hücrelerinin LPS 
ile aktivasyonundan ya da LPS’nin artirdigi IL-1 ve tümör nekroz faktör 
(TNF) gibi sitokinler araciligiyla olmaktadir. LPS bu etkilerini, LPS baglayici 
protein ile birleserek, reseptörü olan CD14 üzerinden gösterir. Her ne kadar 
LPS endotel hücrelerini dogrudan etkilese de gerçekte endotel aktivasyonu, 
LPS’nin aktive ettigi mononükleer fagositlerce üretilen sitokinlere baglidir. 
Öte yandan, bakteri toksinleri, birçok diger endotel patolojilerine yol 
açarlar. Bunlardan biri hemolitik üremik sendromdur. Hemolitik üremik 
sendrom, çocuklarda ve yenidoganda akut böbrek yetmezliginin en sik 
nedenidir. Escherichia coli’ye ait verotoksinin (VT) bu tabloya yol açtigi 
saptanmistir. VT, IL-1 ve TNF ile sinerjistik çalisarak, endotelde, galaktozil 
transferazi artirir. Bu durum, galaktozil transferazin ürünü olan 
globotriaozilseramid’in endotel yüzeyindeki ekspresyonunun artisina neden 
olur. Bu yolla endotel hücreleri, proinflamatuar ve protrombojenik özellikler 
kazanir. Böbrek damar yatagi gibi bazi damar yataklarinin endotel 
hücrelerindeki VT reseptör ekspresyonunun çoklugu, bu hastaliktaki seçici 
organ tutulumunu açiklar. 
Parazitik Enfeksiyonlar ve Endotel 
Parazitik enfeksiyonlardan Plasmodium falciparum’un ölümcül bir 
komplikasyonu olan vasküler tutulumla karekterize serebral malaryada, 
sitokinlerin endotelde neden oldugu degisikliklerin, hastaligin patogenezine 
katkida bulunduguna dair güçlü kanitlar bulunmaktadir. Bu hastalikta 
artmis TNF düzeyleri, endotel hücrelerinde yapiskanlik degisimine ve 
serebral damarlarda eritrosit tutulumuna neden olmaktadir. 
INFLAMATUAR YANITIN DÜZENLENMESINDE ENDOTEL 
Endotel hücreleri, enfeksiyon ve inflamasyondan dogrudan ya da dolayli 
olarak etkilendikleri gibi, inflamatuvar hücrelerle, doku arasina yerleserek, 
inflamatuvar reaksiyonun hasarlanmis ya da infekte bölgede kalmasini 
saglarlar ve bu yolla saglam dokuyu korurlar. Endotel, lokal inflamasyon 
yanitini, vasküler tonusu ve lokal kan akimini düzenlemek, damar 
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geçirgenligini artirmak, protrombojenik yüzey olusturmak ve lökositlerin 
damar disina çikislarini saglamak yoluyla düzenler. 
Vazodilatör Mediyatörler 
Prostasiklin 
Bu mediatörlerden biri, trombin, histamin, süperoksit radikalleri ve 
lökotrien C4 (LTC4) uyarimiyla endotelde arasidonik asitten sentezlenen 
prostasiklindir (PGI2). PGI2 vazodilatör ve antiagregan etkilidir. Vasküler 
düz kasta, PGI2, reseptör aracili adenilat siklaz aktivasyonuna yol açar ve 
sonuçta, hücre içi protein kinazlari fosforilasyonla aktive ederek gevsemeyi 
saglar. Inflamatuar yanitta artan birçok sitokin, endotelden saliverilen 
vazokonstriktör ve vazodilatör mediyatörlerin düzeylerini etkiler. Örnegin, 
TNF ve IL-1 ile uyarilan endotel hücrelerinin PGI2 saliverme cevaplari 
uyarilmamis hücrelere göre daha fazladir. 
Nitrik Oksit (NO) 
Endotel hücreleri tarafindan üretilen diger bir vazodilatör nitrik oksittir 
(NO). NO endotelde ve birçok hücrede L-arjininden nitrik oksit sentaz 
(NOS) araciligiyla sentezlenen, yapisinda eslenmemis bir elektron 
bulundurmasi nedeniyle yüksek oranda reaktif bir moleküldür. NO 
organizmada hem fizyolojik hem de patolojik birçok süreçte rol oynar. NO 
damar düz kasinda guanilat siklazin artmasina ve protein kinaz 
aktivasyonuna yol açarak vazodilatör etki gösterir. NO’nun L-arjininden 
sentezinde, nöronal (nNOS), endotelyal (eNOS) ve indüklenebilir (iNOS) 
olmak üzere üç degisik yapida enzim yer alir. Bunlardan nNOS ve eNOS 
yapisal enzimlerdir ve düsük düzeylerde NO sentezleyerek , çesitli fizyolojik 
olaylarin sürdürülmesini saglarlar. iNOS ise endotoksin gibi çesitli zararli 
uyarilarla etkin hale gelerek patolojik olaylarda rol oynar. Enfeksiyonda NO, 
makrofaj ve nötrofiller gibi savunma hücreleri tarafindan üretilerek 
mikroorganizmalarin yok edilmesini saglar. G(-) enfeksiyonlarda ve 
sepsiste NO, endotoksinin iNOS’u aktive etmesi  sonucunda yüksek 
düzeylerde üretilir. G(-) sepsiste artmis NO düzeylerinin, noradrenaline 
vazokonstriktör yaniti, in vivo ve ex vivo azalttigi gösterilmistir. Bu 
durumun, endotoksemide görülen vasküler hiporeaktivite olusumuna büyük 
bir katkisi vardir. 
Adenozin 
Adenozin de endotel hücreleri tarafindan sentezlenen vazodilatör bir 
maddedir. Ayni zamanda nötrofil ve trombosit adezyonunu engeller. 
Adenozin düz kasta kendi reseptörüne baglanarak adenilat siklazi aktive 
eder, siklik adenozin monofosfat (cAMP) artisina yol açar, sitozolik 
kalsiyumu azaltir ve vazodilatasyona neden olur. 
Endotel Kaynakli Hiperpolarize Edici Faktör 
1988’de, endotel kaynakli, asetilkolin, bradikinin ve P maddesinin 
uyarimiyla saliverilen, damar düz kasini hiperpolarizasyonla gevseten, 
NO’dan farkli özellikler gösteren, kimyasal yapisi bilinmeyen bir faktörün 
varligi tanimlanmistir. "endothelium-derived hyperpolarizing factor (EDHF)" 

olarak adlandirilan bu faktör, özellikle küçük çapli rezistans arterlerinde, K
+

 
geçirgenligini artirarak hücrede hiperpolarizasyona yol açar, bu durum 



 115 

voltaja bagimli kalsiyum kanallarinin açilma olasiligini azaltir ve sonuçta 
hücre içi kalsiyum azalarak vazodilatasyon saglanir. EDHF, büyük 
konduktans arterlerinde NO’nun vazodilatör etkinligine katkida bulunurken, 
küçük rezistans arterlerinin tonusunun ana belirleyicisidir. 
Vazokonstriktör Mediyatörler 
Damar tonusu, endotel tarafindan yalnizca vazodilatör faktörler araciligiyla 
degil, vazokonstriktör faktörlerle de düzenlenir. Endotel kaynakli 
vazokonstriktörlerin özellikle hipertansiyon, diabetes mellitus, vazospazm 
ve reperfüzyon hasari gibi patolojik olaylarda vasküler tonusa etkili 
olduguna dair güçlü kanitlar vardir. Bu vazokonstriktör faktörler; 
tromboksan A2 (TXA2), endotelin-1, anjiyotensin II, trombosit aktive edici 

faktör (PAF), trombosit kaynakli büyüme faktörü (PDGF), prostaglandin H2 

ve serbest oksijen radikalleri olarak siralanabilir. 
Bunlardan PAF, sitokinlerin uyarimi sonucu endotelden saliverilir ve doza 
bagli olarak vazokonstriksyon ya da vazodilatasyon yapar. PAF, ayni 
zamanda nötrofil kemotaksisi, endotel-hücre adezyonu, dogrudan 
trombosit aktivasyonu yaparak sistemik inflamatuvar yaniti tek basina 
olusturabilir. 
Endotelin-1, bilinen en güçlü vazokonstriktör maddedir. 21 aminoasitli 
endotelin peptid ailesindendir. Preproendotelin ve proendotelin olarak 
sentezlenerek endotelin dönüstürücü enzimle aktif formuna dönüstürülür. 
Trombin, trombosit ürünleri, adrenalin, arjinin-vazopressin, kalsiyum 
iyonoforu A23187, endotel hücrelerinden endotelin-1 saliverilmesini uyarir. 
Endotelin-1, damar düz kas membraninda yer alan reseptörüne baglanarak 
fosfolipaz C yi aktive eder. Hücre içi inositol fosfatlar ve diaçilgliserol 
seviyesi yükselir. Inositol-3-fosfat, hücre içi kalsiyumu konsantrasyonunu 
artirarak, diaçilgliserol, protein kinaz C yi aktive ederek  vazokonstriksyon 
olustururlar.  
Endotel tarafindan sentezlenen diger bir vazokonstriktör TXA2dir. TXA2, 
arasidonik asit metabolizmasinin bir ürünüdür. Diger bir arsidonik asit 
ürünü olan PGI2 nin antiagregan ve vazodilatör etkilerinin tersi olarak 

vazokonstriksiyona ve trombosit agregasyonuna yol açar. Endotel 
tarafindan sentezlenen bu vazokonstriktör faktörlere ragmen inflamatuvar 
süreçte endotel aktivasyonunun son etkisi vazodilatasyondur. 
SEPSİS HEMODİNAMİSİ 
Sepsis, sistemik inflamatuvar yanitin invaziv enfeksiyonla olusan özel bir 
hali olarak tanimlanabilir. Sepsisin karekteristik hemodinamik bulgulari, 
artmis kardiak output, sistemik vazodilatasyona bagli azalmis periferik 
rezistanstir. Sepsiste, vasküler rezistans, dolasimdaki yüksek katekolamin 
düzeylerine ragmen düsüktür ve vazoaktif ajanlara karsi cevapsizlik söz 
konusudur. In vivo, siçanlarda yapilan bir çalismada endotoksin verilmesini 
takiben 60. ve 90. dakikalarda mezenterik ve renal kan akimlari ölçülmüs, 
her iki damar yataginda, endotokseminin, noradrenalinin yaptigi 
vazopressör etkiyi azalttigi bulunmustur. Sepsiste, fazla miktarda 
sentezlenen NO nun vasküler reaktivite bozuklugunun temel nedeni 
olabilecegi, endotoksemik siçanlardaki vasküler yanitsizligin, bir NOS 
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inhibitörü olan L-NMMA (N
G

-monometil-L-arjinin) ile düzelmesi nedeniyle 
düsünülmüs, ancak baska çalismalar, NO nun bu olayda kismen rol 
oynadigini ve baska faktörlerin de katkisinin olabilecegini göstermistir. 
Sepsis, tüm damar yataklarinda vazodilatasyona neden olmaz, mezenterik 
vasküler yatak gibi bazi damar yataklarinda rezistansi artirarak kan akimini 
azaltir. Bu hemodinamik bozukluklar, sistemik ve mikro dolasimda dagilim 
bozukluklariyla seyreder. Bu durum sepsiste, azalmis kan akimina bagli 
hipoksinin ve doku oksijenasyon bozuklugunun organ hasarinin 
nedenlerinden biri olabilecegini  gösterir. 
VASKÜLER PERMEABILITE 
Vasküler permeabilite artisina bagli doku ödemi, inflamasyonun klasik 
bulgularindan biridir. Inflamatuvar ajanlarin, sitokinlerin ve nötrofillerin, 
endotel hücre yapisinda olusturduklari hasar sonucunda vasküler 
permeabilite artmaktadir. Hücre içi kalsiyum derisimini artiran fibrin, 
trombin, histamin gibi maddeler, endotel hücrelerinde kontraksiyona neden 
olur ve hücrelerin birbirlerinden ayrilmasina yol açarlar. Hücresel 
kontraksiyon , kisa sürelde ve hizla gerçekleserek sivi ve proteinlerin 
damar disina çikmasina olanak tanirken, hücre çikisina izin vermez. Bu 
sekilde olusan sivi ekstravazasyonu, kan stazina neden olur ve yavaslayan 
kan akimi sayesinde endotele lökosit adezyonu artar. 
TNF, IL-1 ve IFN? gibi sitokinler, endotel hücre iskelet yapisini degistirerek, 
gecikmis ancak sürekli bir vasküler geçirgenlik artisina neden olurlar. 
Benzer biçimde LPS infüzyonu, sigir endotel hücrelerinde hücre içi 
baglantilarin genislemesi, hücre kontraksiyonu, hücre membraninin 
kirismasi (ruffling) gibi yapisal degisiklikler yapar. Endotel hücrelerinin 
lökositle temasiyla, hücre içi kalsiyumun arttigi bilinmektedir. Kalsiyum, 
endotel hücre kontraksiyonunda ve hücrelerin birbirinden ayrilmasinda 
ikincil haberci olarak görev yapar. Bu endotel haraplanma mekanizmasinin, 
SIRS in komplikasyonu olan akut respiratuar disstres sendromunda rol 
oynayabilecegi düsünülmektedir. Sepsiste dogrudan damar hasari da 
vasküler permeabiliteyi etkiler. Septik hayvanlardan alinan damar 
segmentlerinde yapilan elektron mikroskopik çalismalarda, endotel 
hücrelerinin internal elastik laminadan ayrildigi ve endotel hücreleri 
arasinda bosluklar olustugu gözlenmistir. Endotele yapisan lökositlerin 
erken degranülasyonunun, proteolitik enzimler ve oksijen radikalleri 
araciligiyla endotel hasarina ve vasküler permeabilite artisina katkida 
bulundugu düsünülmekle birlikte, bu konuda dogrudan bir kanit yoktur. 
TROMBOZIS VE KOAGÜLASYON 
Dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) ve mikrovasküler trombüs 
olusumu, sistemik inflamatuvar yanitin komplikasyonlaridir. Bu 
komplikasyonlar, büyük oranda endotel kaynakli normal antikoagülan ve 
antiagregan yanitin bozulmasina baglidir. Saglam endotel hücreleri üç farkli 
mekanizmayla antikoagülasyon saglarlar. Birincisi, endotel hücrelerinden 
protein-S sekresyonu ve endotel yüzeyinde trombomodülin ekspresyonu, 
protein-C'yi aktive ederek, trombin olusumunu önler, buna ek olarak 
aktiflesmis protein-C, doku plasminojen aktivatörü inhibitörünü 
parçalayarak plasmin olusumuna ve fibrinolizise neden olur. Ikincisi, 
endotel hücre yüzeyi ile iliskili heparin sülfat, antitrombin III ile serin 
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proteaz inaktivasyonu saglar. Son olarak, endotel hücreleri PGI2 ve 
adenozin  sentezleyerek trombosit agregasyonunu engeller. TNF ve IL-1 
sistemik inflamatuvar yanitin önemli mediyatörleridirler. Saglam endotel 
hücrelerinin bu mediyatörlere maruz kalmasi, bazal antikoagülan ve 
antiagregan etkiyi azaltir ve yeni prokoagülan, protrombojenik özellikler 
ortaya çikarir. TNF ve IL-1, trombomodülin ekspresyonunu ve aktif protein-
C olusumunu baskilayarak koagülasyonu kolaylastirici etki gösterirler. Ayni 
maddeler, doku plasminojen aktivatörü sentezini azaltir, doku plasminojen 
aktivatörü inhibitörünü artirirlar. Ek olarak, protein-C sentezinin TNF ve IL-
1 ile baskilanmasi, doku plasminojen aktivatörü inhibitörünün etkinligini 
artirir. Ayni zamanda inflamatuvar sitokinler, doku faktörü sentezini 
artirarak, ekstrinsik koagülasyon mekanizmasini da aktive ederler. Bu 
degisiklikler, denetimsiz bir prokoagülan aktiviteye yol açar. 
Nötropenik farelerde endotoksine bagli DIC görülmemesi, nötrofillerin SIRS 
de koagülopatiye katkilari oldugunu düsündürmektedir. Nötrofiller, E-
selektin ve PAF eksprese eden endotel hücrelerine yapisirlar ve serbest 
oksijen radikalleri olustururlar. Serbest oksijen radikalleri, doku hasarindan 
sorumlu elastazi inhibe eden alfa-1-proteazi ve alfa-2-makroglobulini 
inaktive eder. Bu durum, inflamasyon alaninda endotel hücrelerinde elastaz 
aracili hasara yol açarak, kontrolsüz bir koagülasyona neden olur. 
TNF ve IL-1 endotel hücrelerinde prokoagülan etki göstermelerine ragmen 
trombositler üzerine etkileri açik degildir. Her iki sitokin de antiagregan 
PGI2 nin endotelde sentezini artirirken, trombosit adezyonu ve 
agregasyonu aktivatörü PAF'in sentezini de artirirlar. Birçok inflamatuvar 
ajan, von Willebrand faktörün (vWf) endotelden degranülasyonuna neden 
olur. LPS ve TNF infüzyonu, saglikli insanlarda plazma vWf düzeylerini 
artirir. Artmis vWf, mikrotrombüslerin olusumuna yol açarak, lokal doku 
iskemisi ve hipoperfüzyonuna bagli organ yetmezligine neden olur. 
ENDOTEL ve ADEZYON MOLEKÜLLERI  
Post kapiller venül endoteline lökositlerin adezyonu, inflamatuvar süreçte 
kritik bir safhadir. Bu evrede, bir çok biyolojik düzenleyici mekanizma, 
savunmayi en güçlü sekilde yapmak ve en az hasari yaratmak için görev 
alirlar. Inflamasyonda üretilen sitokinler ve kemotaktik faktörler, lökosit 
marjinasyonunu, lökositlerin endotel boyunca yuvarlanmasini, lökositlerin 
endotele sikica tutunmalarini ve transendotelyal migrasyonunu saglayan 
adezyon moleküllerini sentezletir. Endotel, inflamasyonun bu evrelerinde de 
rol oynar. 
Selektinler 
Selektinler, hücre yüzeyinde yer alan bir grup glikoproteindir. Selektinler, 
endotel yüzeyinde lökosit marjinasyonunda ve endotel boyunca lökosit 
yuvarlanmasinda önemli islevler üstlenirler. E-selektin, P-selektin ve L-
selektin olmak üzere üç degisik yapidadir. Yapisal homoloji gösterirler. Her 
üçünün de, amino ucunda C-tipi lektin içeren proteinler yer alir. C-tipi 
lektin, bu protein yapilarin karbonhidratlara baglanmasini saglayarak, hücre 
adezyonunda rol alir. Selektinlerden E ve P tipi endotelde, L tipi lökosit 
yüzeyinde bulunur. 
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P-selektin, trombositlerin ? granüllerinde ve endotel hücrelerinde Wiebel-
Palade cisimciklerinde depolanir. Yüzey ekspresyonu, TNF?, histamin, 
trombin, kompleman, serbest oksijen radikalleri ve lökotrienler ile uyarilir. 
Uyarim sonrasi yirminci dakikada maksimum yüzey ekspresyonu gözlenir 
ve birinci saatin sonunda ekspresyonu azalir. E-selektin, LPS, TNF? ve IL-1 
ile aktive edilmis endotelde eksprese olur. Ancak E-selektinin hücre içi 
deposu olmadigindan ekspresyonu de novo mRNA ve protein sentezi 
gerektirir ve endotel yüzeyinde uyaridan iki saat sonra görülür. E-selektin 
normal kan akimi kosullarinda, lökositlerin endotele gevsek tutunmalarini 
saglar, lökositlerin endotel boyunca yuvarlanmalarina ve endotele 
adezyonuna katkida bulunur. Monoklonal anti-E-selektin antikorlarinin, 
lökositlerin adezyonunu ve yuvarlanmasini  tama yakin inhibe ettigi 
gösterilmistir. 
P-selektinin ligandi, P-selektin glikoprotein ligand-1 (PSGL-1), monosit, 
nötrofil, natural killer hücreler ve hafiza T hücrelerinde bulunur. Sialik asit 

ve Lewis X (Le
x
) gibi karbonhidrat yapilar içeren müsin benzeri 

transmembranal bir proteindir. Bu karbonhidrat yapidaki bilesenler, P-
selektin adezyonu için gereklidirler. Lökosit adezyon bozuklugu tip-II (LAD-

2) de hastalarda sialil-Le
x
 ligandinin sentezi bozuktur. Bu hastalarda 

yetersiz lökosit yuvarlanmasi ve adezyonu gözlenir. Bu durum, lökosit 
marjinasyonunu bozar, damar duvarindaki kullanima hazir lökosit sayisini 
azaltir. Hastalarin bakteriyel bir enfeksiyona karsi lökositoz yaniti gecikir. 
Rekürren bakteriyel enfeksiyonlar görülür. 
P-selektin, inflamasyon ve trombogeneziste, lökosit, trombosit ve endotel 
arasindaki etkilesimi düzenleyerek rol oynar. P-selektin geni silinmis 
farelerde, lökositlerin damar disina çikisinin ve yuvarlanmasinin bozuk 
oldugu, E ve P-selektin geni birlikte silinmis farelerde de rekürren 
enfeksiyonlarin sik oldugu gözlenmistir. P-selektin, koagülasyon ve 
trombosit islevlerinin regülasyonunda da rol oynar. P-selektin, 
monositlerden doku faktörü sentezini, PSGL-1 araciligiyla baslatir. Önemi 
bilinmemekle birlikte, trombosit aktivasyonu esnasinda, P-selektinin 
sitoplazmik ucu hizli fosforilasyon ve defosforilasyon gösterir. Bu durumun, 
trombosit aktivasyonu esnasinda hücresel haberlesmeye katkisi oldugu 
düsünülmektedir. Sebeklere anti-P-selektin antikoru uygulamasinin, 
deneysel olarak olusturulmus trombüs modelinde, inflitre lökosit sayisini 
azalttigi ve fibrin depolanmasini önledigi gösterilmistir. 
P-selektinin, uzamis doku hasarinda, makrofajlarin hasarli bölgeye 
toplanmasinda temel bir rol oynadigina dair güçlü kanitlar vardir. P-selektin 
geni silinmis farelerde olusturulan peritonit modelinde, kirksekizinci saatte 
peritonda toplanan  makrofaj sayinin deney öncesine göre degismedigi, 
ayni islem uygulanan yaban tip farelerde ise üç kat daha fazla makrofaj 
toplandigi gösterilmistir. Iltihabi barsak hastaliklarinda, hasarli barsak 
bölgelerinde P-selektin ekspresyonu daha fazladir. Bu durum, P-selektinin 
uzamis inflamasyonda etkin oldugunu gösterir. 
İmmünoglobulin Süpergen Ailesi 
Endotel lökosit etkilesiminde yer alan diger bir hücre adezyon molekülü 
grubu immünglobülin süpergen ailesidir. Bu grupta intercellular cell 
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adhesion molecule-1 (ICAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-
1) ve platellet-endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM) bulunur. 
Bunlardan en iyi bilineni ICAM-1 bir membran glikoproteinidir. Birçok 
hücrede ve endotelde yapisal olarak yer alir. ICAM-1, tüm lökositlerde yer 
alan ?2 integrin kompleksine ait leukocyte function associated antigen-1 
(LFA-1) e ve monosit ve nötrofillerde yer alan mac-1 e baglanir. ICAM-1 in 
endotelden ekspresyonu, sepsisin mediatörleri olan TNF?, IL-1? ve IF? 
tarafindan artirilir. Sebeklerde yapilan bir çalismada, TNF injeksiyonunu 
takiben altinci ve dokuzuncu saatte ICAM-1 ekspresyonu artmis ve 
yirmidördüncü saatte plato düzeyine ulasmistir. Septik bir ajana karsi 
lökositlerden ?2 integrin kompleksi (CD11 ve CD18) eksprese olur. ICAM-1 
ve ligandlari arasinda siki baglanma meydana gelir. Bu baglanma 
lökositlerin endotel hücreleri arasindan dokuya geçislerini saglar. Bu süreç, 
immün sistemin etkin çalismasinda önemlidir. Klinikte islevsel ?2 integrin 
yokluguyla seyreden leukocyte adhesion deficiency  tip-I (LAD-I) de 
hastalarda rekürren enfeksiyonlar görülür. 
Çözünebilir Adezyon Molekülleri 
Sitokinlerle uyarilmis endotel hücre süpernatanlarinda, E-selektin ve ICAM-
1 in çözünebilir formlari gösterilmistir. E-selektin, saglikli insanlarda 
serumda düsük düzeyde bulunurken septik hastalarda yüksek düzeyde 
bulunmustur. P-selektinin de aktif ve çözünebilir bir formu plazmada 
gösterilmistir. Çözünebilir adezyon moleküllerinin fonksiyonlari tam olarak 
bilinememektedir. Çözünebilir adezyon moleküllerinin, hücre adezyonunda 
membrana bagli sekillerle kompetetif inhibisyona girerek düzenleyici rol 
oynadigi ya da sitokinler gibi görev yaptiklari düsünülmektedir. Ayrica 
çözünebilir E-selektinin kemoatraktan islevi oldugu gösterilmistir. 
Gelecekte, çözünebilir adezyon moleküllerinin düzeylerinin ölçümü, klinik 
uygulamalarda, endotel kaynakli patolojik süreçlerin degerlendirilmesinde 
kullanilabilir. E-selektin, yalnizca endotel kaynakli olmasi nedeniyle bu 
konuda güçlü bir adaydir. 

 
 

INFLAMASYONDA JUKSTAKRIN SINYALLER ve NÖTROFIL 
TRANSMIGRASYONU 
Uyarilmis endotel hücreleri parakrin ve endokrin sinyal iletiminde görevli 
birçok inflamatuvar mediyatörler saliverirler. Bunlar, IL-1, IL-6, IL-8 gibi 
sitokinler, GM-CSF ( granulocyte macrophage colony stimulating factor), G-
CSF ( granulocyte colony stimulating factor), M-CSF ( macrophage colony 
stimulating factor) gibi hücre çogalmasini uyarici faktörler  ve gro? ve 
monosit kemotaktik protein gibi kemotaktik maddelerdir. Bunlara ek olarak 
PAF gibi endotelden saliverilen mediatörler, inflamatuar süreçte, yan yana 
hücre haberlesmesi ve aktivasyonunda rol oynarlar (Jukstakrin sinyalleme). 
Hücre yüzeyinde eksprese olduklarinda, PAF gibi jukstakrin mediatörler, 
bazi özel efektör hücreleri baglayarak ve aktive ederek etkili olurlar. Çogu 
kez jukstakrin mediatörlerle baglanan hücreler, birbirlerini aktive ederler. 
Buna “cross-cellular activation“ denir. Bu süreç inflamasyonda hücrelerarasi 
haberlesmeyi saglar. 
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Inflamatuar ortamda olusan mediyatörler, E-selektin, P-selektin ve PAF'in 
endotelde up regülasyonuna yol açarlar. Selektinler, endotel boyunca 
lökosit yuvarlanmasina katkida bulunurlar, fizyolojik akim sartlarinda 
nötrofillerin aktivasyonuna neden olmadan endotel duvarina toplanmalarini 
saglarlar. Yavaslayan lökosit akimi, aktiflesmis endotelden saliverilen 
jukstakrin mediyatörlerle lökositlerin aktive olmalarina olanak tanir. Bu 
durum, PAF gibi jukstakrin bir mediatörle hücre etkilesimini kolaylastirir. 
Lökositlerin PAF ile etkilesimi hücre içi kalsiyumu artirir,  hücre içi kalsiyum 
derisiminin artmasi, nötrofillerde yüzey adezyon molekülleri olan ?2 
integrinlerin sayilarinin ve baglanma afinitelerinin artmasina ve L-selektinin 
lökosit yüzeyinden dökülmesine yol açar. Lökosit yüzeyindeki bu 
degisiklikler, hücre yuvarlanmasini durmasiyla ve endotele hücrelerin sikica 
yapismasiyla sonlanir. Lökositlerin endotel hücrelerine E-selektin 
araciligiyla baglanmasi, endotel hücrelerinde, hücre içi kalsiyum derisimini 
artirarak endotel aktivasyonuna neden olur. Aktive olmus endotel 
hücrelerinin yüzeyinde, ICAM-1 in ekspresyonu artar ve adezyon 
kuvvetlenir. Endotel hücreleri hücre içi kalsiyumun artmasiyla retrakte 
olurlar, hücrelerarasi bosluklar olusur, vasküler permeabilite artar ve 
nötrofillerin damar disina çikislari kolaylasir. Parakrin uyarim ve “cross 
cellular activation”, nötrofillerin ve endotel hücrelerinin aktivasyonunda, 
nötrofil adezyonunda ve ekstravazasyonunda önemli basamaklari 
olustururlar. 
SIRS PATOGENEZINDE ENDOTEL HÜCRELERININ ROLÜ 
Endotel, makrofaj ve polimorfonükleer hücre etkilesimi, inflamatuvar 
cevabin önemli bir safhasini olusturur. Endotel hücrelerinin yüzeyinden 
adezyon moleküllerinin çok miktarda ekspresyonu, endotel hücreleriyle 
lökositlerin inflamasyon alanindan uzakta da etkilesime girmelerine yol 
açar. Yapiskan özellikler kazanan ve aktive olan nötrofillerin, bu bölgelerde 
erken degranülasyonu, endoteli ve bazal membrani tahrib ederek, sivi ve 
protein ekstravazasyonuna bagli ödeme ve organ hasarina neden olur. 
Birçok inflamatuar durumda, endotel, kendi hasarina bizzat katkida 
bulunur. Endotel hücrelerinde ICAM-1 ekspresyonunun, lökositlerin neden 
oldugu hasari artirdigi in vitro olarak gösterilmistir. Hayvan deneylerinde, 
ICAM-1 ekspresyonunun sepsise bagli organ hasarini artirdigi gösterilmistir. 
ICAM-1 geni silinmis fareler, G (+) ve G (-) sepsisin ölümcül etkilerine 
dirençlidir. Monoklonal anti-E-selektin antikorlar, sitokinle uyarilmis endotel 
hücre kültürlerinde, lökosit adezyonunu ve migrasyonunu engellerler. Bu 
bulgular endotel kaynakli adezyon moleküllerinin, inflamasyonla seyreden 
patolojik süreçlere katkilarini göstermektedir. 
SIRS da, endotel hücrelerinin uyaranlara karsi normal yanitlari degismistir. 
SIRS’taki hastalarin dermal mikrovasküler yataklarinda E-selektin 
ekspresyonu, sagliklilarla ayni düzeyde bulunmus, ancak TNF uyarisinin bu 
hastalarda, E-selektinin ekspresyonunu, saglikli kontrol grubuna göre daha 
fazla artirdigi gözlenmistir. Bu durum, SIRS’da E-selektin ekspresyonunun 
önceden hazirlandigini (priming) gösterir. Aksine P-selektin, hastalarda TNF 
uyarisiyla artmazken, sagliklilarda artmistir. Endotel hücrelerinin uyaranlar 
karsisindaki davranislarinin SIRS’da degismesi, vasküler yataklarda normal 
endotel lökosit iliskisini bozarak organ hasarina yol açabilir. 
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Hipertansiyon ve Endotel Disfonksiyonu 
Dr. Fehmi Mercanoğlu 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Endotel hücrelerinin vasküler bir bariyer olmanın ötesinde önemli 
fonksiyonel özelliklere de sahip olduklarının ortaya konulması; 
kardiyovasküler hastalıkların fizyopatolojilerinin anlaşılması ve 
yorumlanmasında bir dönüm noktası olmuştur1. Organizmanın en büyük 
endokrin organı kabul edilen endotel dokusu, ürettiği veya sentezine dolaylı 
olarak katıldığı vazo-aktif maddeler vasıtasıyla vasküler tonusun 
korunmasının yanısıra, koagülasyon ve trombozun dengelenmesi ve 
vasküler inflamatuar sürecin kontrolünü de gerçekleştirir (Şekil 1). Bu 
fonksiyonların farklı yöntemlerle ölçülebilir hale gelmesi, bir taraftan 
fizyopatolojik mekanizmaların klinik kardiyovasküler olaylarla ilişkilerinin 
incelenmesine imkan sağlamış; diğer yandan da aterosklerotik sürecin çok 
önceden öngörülmesine, prognozunun tayinine ve tedavi seçeneklerine yeni 
yaklaşımlar getirmiştir. 
 

 
Şekil 1. Vasküler endotelin fonksiyonları ve bu fonksiyonların başlıca 
medyatörleri 
Klasik ateroskleroz risk faktörleri ve nisbeten yeni ortaya çıkartılan 
hiperhomosisteinemi, postprandial hiperglisemi, fibrinojen yüksekliği gibi 
aterojen faktörlerin hemen tamamı endotel fonksiyonlarını bozmaktadır. 
Major bir risk faktörü olan hipertansiyon da endotel disfonksiyonu ile 
birliktedir2. Hipertansiyonun son organ hasarının söz konusu olduğu 
koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık ve kalp yetersizliği gibi 
klinik tablolarda endotel disfonksiyonu daha belirgin hale gelmektedir. 
Hipertansiyondaki endotel disfonksiyonundan sorumlu temel mekanizmanın 
artmış oksidatif stres sebebiyle nitrik oksit (NO) aktivitesindeki azalma ile 
ilişkili olduğu gösterilmiştir3,4. Yanısıra esansiyel hipertansiyonda güçlü 
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vazokonstriktif aktiviteye sahip olan olan endotelin-1’in plazma düzeyleri 
artmıştır5. Dolayısıyla; hipertansiyonda vasküler yapıdaki denge 
vazokonstriksiyon, koagülasyon ve trombozda artma ve proliferasyon 
lehine bozulmaktadır. Söz konusu süreç uzun dönemde vasküler 
“remodeling” (yeniden yapılanma)’ya yol açmaktadır. Vasküler yapıdaki 
fonksiyonel bozukluklara anatomik değişikliklerin eklenmesi, 
hipertansiyonun sürekli ve çoğu zaman progresif nitelik kazanması ile 
sonuçlanmaktadır. Hipertansiyon ve endotel disfonksiyonu arasındaki 
ilişkide hangisinin neden, hangisinin sonuç olduğu halen tartışmalıdır. 
Bununla birlikte, preeklampsi gibi bazı hipertansif tablolarda klinik tablo 
ortaya çıkmadan önce endotel fonksiyonlarının bozulduğu ve bunu 
hipertansiyonun takip ettiği gösterilmiştir6.   
Endotel disfonksiyonu ve hipertansiyon ilişkisindeki diğer bir özellik endotel 
disfonksiyonunun prognostik önemi ile ilgilidir. Çok sayıdaki çalışma endotel 
disfonksiyonunun –hipertansiyonun varlığından bağımsız olarak- 
kardiyovasküler olayları öngörmedeki önemini vurgulamaktadır7,8. Benzer 
şekilde; hipertansiyondaki endotel disfonksiyonunun derecesi arttıkça 
kardiyovasküler olayların gelişme riskinin de arttığını gösteren sınırlı veri 
mevcuttur9. Bununla birlikte, gerek uzun süreli takip çalışmalarının 
güçlüklerinden kaynaklanan sınırlamalar, gerekse hipertansiyon ve endotel 
disfonksiyonu arasında her zaman güçlü bir kantitatif korelasyonun 
olmaması; yukarıdaki bulguların yorumlanmasında daha dikkatli olunmasını 
gerektirmektedir. Bu konudaki diğer bir zorluk hipertansiyonun tek başına 
bir risk faktörü olarak değerlendirilme güçlüğüdür. Gerçekten de hipertansif 
hastaların çoğunda (>%80) bir veya daha risk faktörü hipertansiyona eşlik 
etmektedir. Dolayısıyla, risk faktörlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi yerine 
toplam risk yükünün dikkate alınması daha doğru bir yaklaşımdır. Nitekim, 
ilgili konu total risk profili ve kardiyovasküler olay açısından 
değerlendirildiğinde; endotel disfonksiyonunun yüksek riskli hastalarda 
klinik aterosklerotik hastalığın belirmesinden çok önce ortaya çıktığı 
görülmektedir10,11 (Şekil 2). Bu bulgu yüksek risk profiline sahip kişilerde 
prognozun öngörülmesinin yanısıra, risk azaltıcı tedbirlerin daha erken ve 
daha etkili uygulanmasına imkan verecek potansiyele sahiptir. 
Endotel disfonksiyonunun risk azaltıcı veya riski ortadan kaldıran 
girişimlerle tamamen düzelip düzelmeyeceği diğer bir araştırma konusudur. 
Risk azaltıcı tedbirlerin önemli bir kısmının endotel disfonksiyonunu azalttığı 
veya tamamen düzelttiği gösterilmiştir. Endotel disfonksiyonunu düzelttiği 
gösterilen girişimlerin başlıcaları sigaranın bırakılması; L-arginin, statin 
tedavisi, antioksidan ilaçlar ve renin-anjiyotensin-aldesteron sistemi 
inhibitörleri ile tedavidir12,13,14,15,16. Antihipertansif ajanların önemli bir kısmı 
endotel fonksiyonlarını düzeltmektedir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim 
inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri, kalsiyum kanal blokerleri ve 
nebivolol gibi bazı beta-blokerlerin endotel fonksiyonlarına olumlu etkileri 
gösterilmiştir17,18,19. Endotel disfonksiyonunun antihipertansif tedavi ile 
önemli ölçüde düzeldiği gösterilen hipertansif hastalarda uzun dönemde 
kardiyovasküler  olayların daha az görüldüğüne ilişkin sınırlı veri 
mevcuttur20. Antihipertansif tedavinin endotel fonksiyonlarına etkisi ve bu 
etkinin kardiyovasküler olayları öngörmedeki değeri daha geniş çalışmalarla 
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araştırılmaktadır. İlgili çalışmaların hipertansiyon tedavisine önemli 
açılımlar getirmesi muhtemeldir.   

 
 

 
 
 
Şekil 2. Bilinen eski ve yeni risk faktörleri ile bilinmeyen bazı aterojen 
faktörler klinik aterosklerotik hastalığın (inme, koroner arter hastalığı, 
periferik arter hastalığı vs.) ortaya çıkmasından önce en dotel 
fonksiyonlarını bozmaktadır. Dolayısıyla, endotel disfonksiyonu 
aterosklerotik sürecin ilk görüntüsüdür. 
Sonuç olarak, endotel disfonksiyonu ve risk faktörleri ile ilgili çok sayıda 
çalışmanın varlığına rağmen, hala açıklığa kavuşturulması gereken hususlar 
mevcuttur. Endotel fonksiyonlarının ölçülmesinde çok sayıda yöntemin 
varlığı, non-invazif yöntemlerin tekrarlanabilmesindeki problemler ve 
prognozun öngörülmesine ilişkin araştırmalar için oldukça uzun takip 
sürelerinin gerekliliği söz konusu çalışmaları kısıtlayan başlıca faktörlerdir. 
Konuyla ilgili müteakip çalışmaların ateroskleroz fizyopatolojisinin daha iyi 
anlaşılmasındaki katkılarının yanısıra, özellikle koruyucu kardiyovasküler 
tedavi imkanlarını daha da geliştirmesi çok muhtemeldir.   
 

Endotel ve Kardiyovasküler Risk 

Klasik Risk Faktörleri 

 

Diyabetes mellitus 

Dislipidemi 

Sigara  

Hipertansiyon 

Yaşlanma......... 

Yeni Risk Faktörleri 

 

İnfeksiyon/inflamasyon 

Fiziksel inaktivite 

Post-prandiyal durum 

Homosistein 

Abdominal obesite......... 

Genetik ve çevre faktörleri 

Endotel Disfonksiyonu 

Vazomotor tonusun  

bozulması 

Pro-trombotik  

durum 

Pro-inflamatuar  

durum 

Arter duvarında  

proliferasyon 

Aterosklerotik lezyon oluşumu ve progresyonu 

Plak aktivasyonu ve rüptürü 

Tromboz ve ve vazospazm sebebiyle iskemi 

? 
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PANEL: ANJİOJENEZ ve ANTİANJİOJENİK 
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ANJİOJENEZ                                                                 
Dr. İbrahim H. Güllü 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Medikal Onkoloji B.D. Ankara 
 
Anjiojenez, varolan damarların dallanması olarak tanımlanır. Fizyolojik  
anjiojenez,  yara iyileşmesi, embriyogenez, menstrüel siklus ve gebelik gibi 
durumlarda gerçekleşirken, patolojik anjiojenez ise başta tümörler olmak 
üzere kollajen doku hastalıkları (romatoit artrit vb.), retinopatiler ve 
psöriasis gibi hastalıklarda meydana gelir [1]. Ancak günümüzde anjiojenez 
kelimesi tümör gelişimi ile birlikte anılmaktadır. 
Tümör dokusunda gerçekleşen bu patolojik anjiojenez, 1970’lerden sonra 
onkoloji için bir ilgi konusu olmuştur [2]. Gelişen teknolojiyle birlikte 
anjiojenezin mekanizmaları anlaşılmaya çalışılmış ve anjiojenez, metastaz 
basamakları içinde öncelikli yerini almıştır [3].    
Hızlı büyüyen tümörler, tümör kitlesi 1-2 mm3’lük hacme ulaştıktan sonra 
oksijen ve besin desteği sağlayabilmek için anjiojenezi uyarırlar. Tümörler 
yeni damar yapımını gerçekleştiremedikleri taktirde etraf damarlardan 
difüzyonla beslenir ve en fazla 0,5 – 1 cm3’lük hacme kadar büyüyebilirler. 
Bu hacimden sonra çoğalmaları ve metastaz yapabilmeleri için anjiojenez 
gereklidir [2].  
Anjiojenez, çevresel ve genetik değişimlerin etkisiyle anjiojenik faktörlerle 
inhibitör faktörler arasındaki dengenin anjiojenez aktivatörleri lehine 
kaymasıyla gelişir. Tümörlerin büyümesi ve invazyon yapması için gereken 
en önemli adımdır ve çeşitli basamaklardan oluşur:  
Vazodilatasyon (Bu aşamada VEGF ve NO önemlidir) 
Bazal membran ve matriks yıkımı  
(MMP ler önemlidir: Tip-IV kollagenazlar, gelatinazlar, MMP-2 ve -9 rol alır)   
Endotel hücrelerinin proliferasyonu ve migrasyonu 
Lümen oluşumu (tüp formasyonu) 
Maturasyon (Angiopoetinler rol alır) 
aşamalarını içerir.   
Tümör ilişkili anjiojenezin bu basamakları; spesifik büyüme faktörlerine, 
endotel hücre reseptörlerinin  aktivasyonuna ve endotel hücrelerinin 
çoğalma kapasiteleri ile buna aracılık eden hücre dışı matriks 
komponentlerine bağlıdır. Bu ajanları anjiojenik ajanlar olarak 
adladırabiliriz.  
Anjiojenik Ajanlar; 
Anjiojenezde birçok ajan rol alır. Bu ajanlar tümör hücreleri, monosit ve 
fibroblast gibi ortamdaki diğer hücrelerden yada kollajen matriksin yıkımı 
sonrasında açığa çıkabilirler [4]. 



 127 

Bazı önemli anjiojenik faktörler tablo 1 de özetlenmiştir. 
                   Tablo 1-   Önemli Anjiojenik Faktörler  

ANJİOJENİK FAKTÖRLER 

Vascular Endothelial Growth Factor  (VEGF) 

Basic Fibroblast Growth Factör (bFGF / FGF-2) 

FGF-1, FGF-3,  FGF-4 

Transforming Growth Factor - α (TGF-α) 

Epidermal Growth Factor 

Hepotocyte Growth Factor / Scatter Factor  
( HGF/SF ) 

Transforming Growth Factor - β (TGF-β) 

Tumor Necrosis Factor - α   (TNF-α) 

Platelet Derived Growth Factor ( PDGF ) 
 

 
VEGF: 
 Anjiojenik moleküller içinde en önemlisi ve üzerinde en çok durulanı 
Vascular Endotelial Growth Factor (VEGF)’ dür [4]. Vascular Permeability 
Factor (VPF) olarak ta bilinir. Önceleri iki ayrı  yapı zannedilirken aynı 
protein oldukları gösterilmiştir ve daha çok VEGF olarak adlandırılmaktadır. 
VEGF homodimerik, heparin-binding glikoprotein yapısında bir molekül olup 
çeşitli alt grupları tanımlanmıştır. VEGF’in VEGF A, B, C, D, E, ya da 
aminoasit sayılarına göre VEGF121, VEGF165, VEGF189, VEGF206 ve VEGF145 
olarak adlandırılan isoformları bulunmaktadır [5].  
VEGF, biyolojik aktivitesini temel olarak üç reseptörü ile gerçekleştirir. 
Tirozin kinaz yapısında olan bu reseptörleri VEGF-R1 (flt-1), VEGF-R2 (flk-
1/KDR) ve VEGF-R3 (flt-4) olarak sıralanabilir. Bunlardan VEGF-R1 ve R2 
endotel hücreleri üzerinde iken VEGF-R3 lenf damarları üzerinde 
bulunmaktadır [6-8]. VEGF reseptörlerinin aktivasyonu; fosfolipaz-C, 
fosfoinositol-3 kinaz ve ras GTPaz aktivatör proteinleri gibi bir dizi hücre-içi 
sinyal iletim proteinlerini fosforile ederek endotel hücrelerinin çoğalmasını, 
farklılaşmasını ve göçünü sağlar[9]. Nitric oxide (NO) ise anjiojenezin 
VEGF-bağımlı bir mediyatörüdür. VEGF’in NO sentez enzimi üzerindeki 
uyarıcı etkisi sonucu oluşan NO, damar genişlemesi ve endotel hücre 
migrasyonunda rol alır[10-12]. Başta RAS, SRC ve HER-2 onkogenleri 
olmak üzere VEGF düzeyi; p53 gen mutasyonu, IL-1β, IL-6, IL-10, IL-13, 
FGF-4, PDGF, TGF-β, IGF-1, TNF-α ve NO gibi birçok endojen ajan ile 
düzenlenmekte ve tümör hücrelerinde VEGF ekspresyonu artmaktadır [13]. 
Düşük glikoz seviyesi, oksidatif stres ve özellikle hipoksik ortamda düzeyi 



 128 

hızla artan hypoxia-inducible transcription factor-1 (HIF-1) de VEGF 
salınımında etkili rol oynamaktadır[14]. Ayrıca VEGF, muhtemel temel 
anjiojenik faktör olma özelliğinin yanında, VEGF’ e maruz kalan damarlarda 
endotel hücreleri arasında fenestrasyon, vesiküler organeller ve 
transselüler gap oluşumuna olanak sağlayarak vasküler permeabiliteyi de 
artırır[9,15,16]. Endotel hücreleri için migratuar özelliğininin yanısıra VEGF; 
hücre-dışı matriks yıkımından sorumlu olan matriks metalloproteazlar ile 
urokinaz ve doku-tipi plazminojen aktivatörlerinin salınımını da uyarır [17]. 
Böylelikle tümör invazyonu ve metastazını da kolaylaştırır.  
VEGF’in anjiiojenezdeki fonksiyonlarını şu şekilde özetleyebiliriz: 
damar geçirgenliğini arttırır, 
proteolitik aktiviteyi artırır, 
endotel hücre göçünü ve proliferasyonu arttırır, 
diferansiyasyon ve maturasyonda rol alır. 
VEGF reseptörlerine benzer olarak bir diğer grup reseptör tirozin kinaz 
üyesi de yeni damar oluşumuyla ilgilidir. Bu grup, endotele özgü Tie 
(Tyrosine kinase with Immunoglobulin and Epidermal growth factor 
homology) reseptör ailesi olarak bilinir. Tie1 ve Tie2 reseptörleri selektif 
olarak endotel hücreleri üzerinde bulunur ve embriyonik vasküler yapının 
oluşumu için gereklidirler[18]. Bu reseptörler endojen anjiojenez aktivatörü 
olan Angiopoietin-1 (Ang-1)’ in reseptörleridir. Ang-1 kapiller damarları 
güçlendirir, perisitleri stabilize ederek endotel hücre yaşam süresini arttırır 
ve yeni oluşan vasküler yapıyı güçlendirir[19]. Ang-1, Tie2 reseptörü için 
doğal bir agonist iken Ang-2, endotel hücreleri için antagonist etki gösterir. 
Ang-1, VEGF gibi endotel hücreleri için mitojenik etki göstermeden, endotel 
hücrelerinin kendi aralarındaki ve çevredeki düz kas, perivasküler alan yada 
ekstraselüler matriks ile olan ilişkisini güçlendirir. Ang2 ise Ang1’e ters etki 
olarak damarları destabilize eder ve yeniden damar yapılan bölgelerde 
artmış olarak bulunur. Belki de Ang2’nin bu destabilizör etkisi tümör 
dokusundaki vasküler yapıyı VEGF gibi mutajen ajanlara daha duyarlı 
kılmaktadır [20]. 
PDGF; Thymidine Phosphorilase etkisi gösterir ve timidini timine 
defosforilleyerek serbest radikal oluşumunu artırmak süretiyle anjiojenez 
genlerini aktive eder [21]. 
bFGF:  
Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2, bFGF) ise bir diğer heparine bağlanan 
anjiojenik proteindir. FGF, endotel hücrelerinde çoğalma ve epiblast 
hücrelerinin endotel hücrelerine farklılaşmasını sağlar. Ayrıca bFGF, 
doğrudan veya dolaylı olarak, endotel hücre aktivitesini düzenler. Potent bir 
endotel hücre stimülatörü olan bFGF; endotelde migrasyon, proliferasyon 
ve tüp formasyonundan sorumludur[22]. bFGF ile VEGF’in anjiojenez 
üzerinde sinerjistik etki gösterdikleri bilinmektedir[23]. Fakat bFGF’siz 
ortamda yapılan fare deneylerinde damar oluşumunun gözlenmesi, bFGF’in 
özellikle erişkin vasküler yapının korunması ve yara iyileşmesinde etkili 
olduğunu düşündürmektedir[24]. PDGF ve bFGF de heparine bağlı peptid 
yapıda büyüme faktörleri olarak VEGF gibi tirozin kinaz reseptörleri üzerine 
etki eder ve dimerizasyon, otofosforilasyon neticesinde mitogen activated 
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protein kinaz (MAPK) gibi intrasellüler kinazların aktivasyonunu sağlarlar. 
Böylece activator protein-1 (AP-1) gibi transkripsiyon faktörleri uyarılarak 
mitojenik etkili genlerde cevap oluşturulur. PDGF’in özellikle yüksek gradeli 
glial tümörlerde overeksprese olduğu bilinmektedir [25].  
TGF- β:  
Transforming Growth Factor- β (TGF-β), tümör anjiojenezindeki rolünü 
endotel hücreleri üzerindeki kemotaktik etkisi ile gerçekleştirir. Bunu 
Tenascin gibi, endotel hücrelerinin yapışmasını ve göçünü sağlayan matriks 
proteinlerinin yapımını artırarak gerçekleştirir. Bu sayede tümör 
hücrelerinin invazyon ve metastazına da olanak sağlamaktadır. Ayrıca VEGF 
ve VEGF reseptörlerinin ekspresyonunu da uyararak anjiojenezde 
proliferasyon aşamasında da rol alır[26].  
EGF & TGF-α:  
Epidermal Growth Factor ve TGF-α ise yine bir tirozin kinaz reseptörü olan 
EGF reseptörlerine bağlanırlar. Her ikisi de endotel hücreleri için mitojenik 
etki göstererek anjiojenezi uyarırlar[27].  
SF/HGF:  
Endotel hücrelerinde proliferasyon ve migrasyonda rol alan diğer bir sitokin 
ise Scatter factor/hepatocyte growth factor (SF/HGF)’dür. Etkisini c-Met 
protoonkogeni ürünü olan bir transmembran tirozin kinaza yüksek affinite 
ile bağlanarak gerçekleştirir [28]. 
Bu faktörlerinin etkisinde tümör dokusunda meydana gelen damar yapısı, 
fizyolojik anjiojenezdeki damar yapısından farklıdır. Tümör dokusundaki 
damar yapısının hücre dizilimi düzensiz, hücreler heterojen ve anarşiktir. 
Anormal bazal membran oluşumu ve geniş porlar bulunur.  
Tümör hücresi-Endotel hücresi (füzyon hücre kavramı)  
Hızlı büyüyen metastatik tümörlerde oksijen ve besin desteği yeni 
oluşturulan damarlarca karşılanır. Bu yeni damar oluşumunun (anjiojenez), 
gerek tümör hücrelerinden gerekse tümör hücrelerinin tetiklediği 
fibroblastlardan tümör mikroçevresine salınan anjiojenik uyaranların 
etkisinde varolan endotel hücrelerinin proliferasyonu ile gerçekleştiği 
bilinmektedir. Ancak Streubel ve arkadaşlarının B-hücre lenfomalı 
hastalarda yaptıkları bir çalışmada, tümör hücrelerinde gözlenen 
kromozomal translokasyonların [t(8;14)] ve sayısal kromozomal 
anomalilerin bir kısım endotel hücrelerinde de bulunduğu gösterilmiştir[29]. 
Neoplastik anjiojenezde görev alan endotel hücrelerinin genetik içeriğinin 
tümöre özgü değişimler göstermesi, tümör damar yapılanmasının karmaşık 
ve bilinmeyen yönleri olduğuna işaret etmektedir. Bu değişim, temelde 
hematopoietik öncül hücrelerin hem lenfoma hem de endotel hücrelerine 
farklılaşabilme özelliğinden kaynaklanabileceği gibi, apoptotik tümör 
hücrelerinin endotel hücrelerince fagositozu sonucunda genetik kodun 
aktarımıyla da gerçekleşebilir. Ancak, bu çalışmada olduğu gibi mozaik 
yapılanma gösteren neoplastik damar odaklarının bulunması, tümör 
hücrelerinin direk olarak yada endotel hücrelerine farklılaşarak yeni damar 
oluşumuna katılabilecekleri fikrini doğurmuştur [29,30]. 
Anti-anjiojenik Tedaviler   
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Vücutta her sistemde olduğu gibi bu sistemin de inhibitörleri mevcuttur ve 
anjiojenez, aktivatörleri ile inhibitörleri arasındaki dengeye bağlı olarak 
aktive veya inhibe olmaktadır. Anjiojenik faktörler ile anti-anjiojenik 
faktörler arasındaki  bu denge, tümör dokusu gibi hızla çoğalan hücrelerin 
bulunduğu bir ortamda, hücrelerin çoğalması ve yaşam sürelerinin uzaması 
için temel unsur teşkil eden anjiojenez lehine bozulmaktadır. Bu noktada 
anjiojenezin inhibisyonu için değişik stratejiler öne sürülmüştür. Bu 
stratejiler; anjiojenik faktörlerin inhibisyonu, doğal anti-anjiojenik 
faktörlerin uygulanması (Endostatin, Angiostatin vb.), endotel hücrelerinin 
inaktivasyonu, yeni damarların hücre dışı matriks ile etkileşimini bozacak 
moleküllerin uygulanması (matriks metalloproteinaz inhibitörleri) şeklinde 
özetlenebilir.  
Tümörler, anjiojenik faktörlerin üretimiyle karakterize dokular 
olduklarından, bunların ekspresyonunun ya da etkilerinin inhibisyonu tümör 
anjiojenezinin baskılanmasında indirek ancak etkili bir yaklaşımdır. Öncelikli 
hedefler içinde en çok tercih edilenler VEGF ve VEGF reseptörleridir. 
VEGF’in endotel hücreleri üzerinde bulunan transmembran tirozin kinaz 
reseptörlerine bağlanması ile tetiklenen sinyal yolu, birçok seviyede farklı 
açılardan inhibe edilerek VEGF in etkinliği önlenebilmektedir[31,32]. Bu 
amaçla anti-VEGF stratejileri geliştirilmiştir. Bu stratejiler VEGF ve VEGF'in 
endotel hücreleri üzerinde bulunan VEGFR-1/Flt-1 ve VEGFR-2/Flk-1 gibi 
tirozin kinaz bağımlı reseptörleriyle ilişkilidir[33]. Bu amaçla; 
Soluble rekombinant Flt-1 reseptörleri,  
Anti-VEGF Antikorları (rhuMab VEGF, Bevacizumab, Avastin® ; VEGF-trap) 
Anti-VEGFR antikorları  
Küçük molekül ağırlıklı VEGFR inhibitörleri (SU5416, SU6668, SU11248, 
PTK787, ZD6474, CP-547,632 ) 
Anti-VEGF gen modaliteleri geliştirilmiştir . 
VEGF sistemi aynı zamanda monoklonal antikorlarla yada spesifik tirozin 
kinaz inhibitörleri aracılığıyla VEGF’in reseptörleri hedef alınarak da inhibe 
edilebilir. Bunlar anjiojenezde direk veya indirek olarak rol alan VEGFR-1 
(flt-1), VEGFR-2 (Flk-1), Tie-1 ve Tie-2 gibi reseptörleri hedef alan küçük 
moleküllerdir. Bunların içinde ise en önemlisi, özellikle tümör dokusunda 
endotel hücre proliferasyonu ve kemotaksisinden sorumlu olan Flk-1 
(VEGFR-2)’ dir[34]. SU5416 temelde VEGFR-2 (Flk-1/KDR) reseptörlerini 
hedef alarak reseptör bağımlı tirozin kinazı inhibe eden sentetik, küçük 
molekül ağırlıklı ve etkili bir angiogenez inhibitörüdür. Sunitinib  (sutent),  
Sorefenib (Nexavar) ve Vatalanib diğer VEGFR kinaz inhibitörleridir. IMC-IC 
11 (Imclone) da VEGFR-2 yi hedef alan bir antikordur. Yapılan birçok 
çalışmayla epidermal karsinom, fibrosarkom, gliom, akciğer ca, meme ca, 
malign melanom ve prostat kanseri gibi kanserlerde angiogenezi inhibe 
ederek tümör kitlesinde belirgin küçülme sağladığı gösterilmiştir [35].  
Anjiojenezin vücutta doğal inhibitörleri vardır. Bu potent inhibitör 
ajanlardan yapıları izole edilmiş olan Trombospondin, Angiostatin, 
Endostatin ve İnterferonlar anti-anjiojenik tedavide kullanılmaktadır. 
Thrombospondin-1; endojen olarak üretilen bir endotel hücre inhibitörüdür. 
Büyük bir protein olmasına rağmen TSP-1’in anti-anjiojenik etkisi proteinin 
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N-terminal kısmında bulunur. Bu nedenle ABT-510 gibi TSP-1 proteininin 
aktif kısmını taklit eden rekombinant proteinler üretilmiştir.  
Endostatin ve Angiostatin; her ikisi de endotel hücrelerinde apoptozu 
indükleyen ve migrasyon ve proliferasyonu önleyen endojen anti-anjiojenik 
faktörlerdir. Endostatin kollajen XVIII’in 20kDa’luk, angiostatin ise 
plazminojenin 38 kDa’lık fragmanıdırlar. Rekombinant Endostatin’ in i.v. 
bolus enjeksiyonları sonrasında hiçbir yan etki görülmemiş olması umut 
verici olmuştur[36]. İnterferonlar; immünomodulatör, antiviral, ve anti-
anjiojenik özellikleri olan doğal sitokin ailesidir. Anti-anjiojenik aktiviteleri 
ilk kez, hayat kurtarıcı olarak çocukluk hemangiomalarında gösterilmiştir. 
Anjiojenezi, endotel hücreleri üzerinde antimitotik ve antimigratuar etkiyle 
birlikte parankimden bFGF salınımını önleyerek bloke ederler[37].  Diğer 
endojen anjiojenez inhibitörlerini ise maspin, angiopoietin, protamin, 
retinoik asit ve de özellikle farklı bir etkiyle angiogenezi inhibe eden 
endojen matriks metalloproteaz inhibitörleri (TIMP’ler) olarak sıralayabiliriz. 
Ayrıca, eski bir antiemetik ajan olan Thalidomide (NSC 66847) de 
günümüzde anti-angiogenik bir ajan olarak faz III aşamasında 
kullanılmaktadır. Yüksek doz kemoterapi sonrasında relaps gözlenen 
multiple myelomlu hastalarda yapılan çalışmalarda da önemli sonuçlar 
veren  Thalidomide, antitümör etkisini anjiojenik büyüme faktörleri olan 
bFGF ve VEGF'i inhibe ederek gerçekleştirmektedir[38]. Aspergillus 
Fumigatustan elde edilen sentetik bir mantar anoloğu olan Fumagillin (AGM 
1470), in vitro ortamda DNA sentezini inhibe ederek endotel 
proliferasyonunu ve kapiller-benzeri tüp oluşumunu engeller. Hayvan 
modeli çalışmalarında AGM 1470'in angiogenezi inhibe ederek tümörün 
büyümesini baskıladığı gösterilmiştir[39]. Thalidomide ve Fumagillin gibi 
doğrudan endotel büyümesini inhibe eden ilaçlara, halen faz II klinik 
çalışmaları devam ve damar ağını hedef alan  Squalamine ve Combrastatin 
de  eklenebilir. Vitaxin ise subkutan uygulanan bir monoklonal antikordur. 
Sadece çoğalmakta olan endotel hücreleri üzerinde eksprese olan ve 
endotel hücrelerinin hücre dışı matriks ile ilişkisini düzenleyen integrin 
αvβ3’ü hedef alır. Bu adezyon reseptörünün hedef alınmasıyla anjiojenezde 
önemli birçok basamak olan hücre göçü, farklılaşması, proliferasyonu inhibe 
edilmekte ve apoptosis uyarılmaktadır. Vitaxine ek olarak EMD121974 
(Cilengitide), SCH221153 te diğer anti-integrin ajanlardır[40,41]. 
Anti-invaziv Tedavilerin Anti-anjiojenik etkileri 
Metastazın en önemli basamaklarından olan invazyonun basamaklarını da 
hedef alan tedaviler denenmektedir. Özellilkle hücre adezyon 
moleküllerinden olan ve anjiojenezde de görev alan İntegrin’e ve 
reseptörüne yönelik tedaviler hücre-hücre, hücre-matriks ilişkisini 
etkileyerek invazyon ve angiogenez gelişimini bozarlar. Bu reseptörler 
aracılığıyla metastazın bu iki önemli basamağını birden hedef alan anti-
integrin stratejileri geliştirilmiştir. Bu grupta anti-integrin antikorları, 
Vitaxin (LM 609) ile küçük molekül ağırlıklı integrin antagonistleri, EMD-
121974, MoAb 17E6 ve Salmosin bulunmaktadır. Mab LM 609, av- β3’ün  
ligandıyla ilişkisini bloke ederek hücre adezyonunu engeller. Malign 
tümörlerde artan bFGF ve TNF-� gibi angiogenik moleküller de Vitaxin ile 
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inhibe edilerek, yeni oluşan damar hücrelerinde apoptosis uyarılmakta ve 
neticede tümör kitlesinde belirgin bir küçülme sağlanmaktadır [42].  
İnvazyon ve metastazda önemli bir diğer basamak olan bazal membran ve 
extrasellüler matriks komponentlerinin yıkımı, yeni damar oluşumuna 
ortam hazırlamak için de gereklidir. Bu amaçla, proteolitik enzimlerin 
(MMPs) endojen kaynaklı inhibitörlerinin (TIMPs) yanısıra rekombinant 
inhibitörleri sentezlenebilmiştir. Özellikle TlMP-l 'in gerek rekombinant, 
gerekse TlMP-1 cDNA'sının genetik olarak transfüzyonu yoluyla faz III 
çalışmalarında kullanılmasına başlanmıştır[43]. 
Öte yandan çeşitli sentetik MMP inhibitörleri de klinik çalışma aşamalarına 
gelmişlerdir. Bulunan ilk sentetik MMP inhibitörü Batimastat (BB-94)'tır. 
Batimastat; angiogenezde, tümör büyümesinde ve metastaz gelişmesinde 
MMP-1, MMP-2, MMP-3 ve MMP-9 üzerinden etkili bir inhibitördür. Geniş 
spektrumlu antimetastatik bir ajan olmasına rağmen yerini yapıca aynı olan 
ancak alternatif olarak suda çözünebilen ve dolayısıyla oral kullanım 
özelliğine sahip Marimastat (BB 2516)’a bırakmıştır. Diğer kullanılan 
moleküller arasında köpek balığı kıkırdağından elde edilen Neovastat ile AG 
3340, BAY 129566 ve de oral tetrasiklin analogları olan CMT 3N'lerden 
COL-3 ve Metasiklin bulunmaktadır [43-45].  
İnvazyon sırasında tümör hücresinin migratuar özellik kazanmasını 
sağlayan motilite faktörlerine karşı da bazı tedaviler geliştirilmektedir. 
Genistein ve Tyrophostin mesane kanserlerinde tümör hücrelerinin 
motilitesini durdurmaktadır[46]. Carboxiamide-amino-imidazol (CAI) 
bileşiği de over kanserlerinde autocrin motility factor ile uyarılan hücre 
motilitesini ve hücre adezyonunu geri dönüşümlü olarak inhibe etmektedir.  
Anjiojenez ve Genetik  
Tümör gelişimi genetik ve çevresel faktörlere bağlıdır. Tümör oluşumu 
sırasında yapılan genetik çalışmalar tümörün çok basamaklı bir 
mekanizmayla geliştiğini düşündürmüştür. Onkogenlerin aktivasyonu ve 
tümör supressör genlerin inaktivasyonuna paralel olarak anjiojenez, 
invazyon ve metastazın gelişmesinde de genetik faktörler belirleyici bir role 
sahiptir. 
Yukarıda bahsedilen ajanlara ek olarak metastazın herbir basamağında 
görev alan birçok gen tanımlanmıştır. Onkogenler bu genlerden bir gruptur. 
Örnek olarak mutant RAS ve RAF-MAP kinazın aktivasyonu birçok farklı 
tümör hücresinde metastatik fenotip ile sonuçlanmaktadır[47]. MET, 
SERINE/THREONINE KİNAZ; MOS and RAF, TYROSINE KINASES SRC, FMS 
and FES gibi onkogenlerin ektopik ekspresyonları da transfekte hücrelerde 
yine metastataz ile sonuçlanmaktadır.  
Metastazı, kaskadın farklı yerlerinde inhibe eden metastaz baskılayıcı 
(supressor) genler de bulunmuştur. Bu genlerin birçoğu metaztaz gelişimini 
hücre proliferasyonunu inhibe etmeden önlemektedirler. Bu genlerden en 
ilgiinç olanı nm23’tür. Yüksek metastatik özelliği bulunan tümör hücre 
serilerinde nm23 cDNA’ ları daha düşük seviyelerde iken; daha az 
metataztaz özelliği olan hücrelerde izlenen daha yüksek nm23 seviyeleri, 
nm23’ün metastazı baskıladığını ortaya koymuştur [48].  
Anjiojenez ve RNA interferans 
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Fonksiyonel genomik ve proteomik yaklaşımlar kanser araştırmalarında ve 
kanser tedavisinde yeni açılımlar sağlamaya başlamıştır[49]. Güçlü 
teknolojik gelişmelerin etkisi altında kanser araştırmaları daha önce 
ulaşılamayan düzeylere çıkmıştır. Bunun son örneği genlerin fonksiyonlarını 
selektif olarak anlamamıza yarayan ve post-transkripsiyonel gen 
ekspresyonunun susturulmasını sağlayan RNA interferans mekanizmasıdır 
[50,51]. Bu mekanizmada rol alan mikroRNAlar ile exojen olarak 
üretilebilen siRNAlar, bir çok genin fonksiyonunun anlaşılmasına olanak 
sağladığı gibi; kanser gelişim basamaklarında görev alan başta VEGF, uPA, 
COX-2, integrin ve reseptörü gibi selektif anjiojenik ajanlar olmak üzere 
tümör gelişimde rol alan genlerin ekspresyonlarının inhibisyonunu da 
sağlamaktadır [52-56]. Bu sayede anti-kanser tedavide selektif yan etkisi 
daha az yeni gelişmeler sağlanmaya başlamıştır[57]. Henüz araştırma 
aşamasında olsa da solid tümörlerde ve retinoblastomada anjiojenezi 
önleyen etkileyici sonuçlar elde edilmiştir [58,59]. Bu sayede, anjiojenezin 
önlenmesinde siRNA aracılı tedavi stratejileri de gelişmektedir[51]. 
 
Günümüzde metastaz gelişiminde rol alan birçok basamak ve moleküler 
ajan bulunmuş olsa da, henüz tümör metastazının mekanizmaları tam 
olarak anlaşılabilmiş değildir. Son yıllardaki kanser araştırmalarıyla 
anjiojenez  mekanizmalarının kısmen de olsa aydınlatılmasıyla, bu 
mekanizmaları hedef alan anti-anjiojenik tedaviler geliştirilmeye başlanmış 
ve bu tedavi modalitelerinin konvansiyonel tedavilere eklenmesi gündeme 
gelmiştir. Ancak anjiojenez gelişimi, tümör gelişen hastalarda halen 
prognostik önemini korumakta ve kansere karşı verilen savaşta önemli bir 
hedef olmaya devam etmektedir. 
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Embriyonik yaşam sırasında organogenez, erişkinlerde ise yara iyileşmesi 
ve ovulasyon gibi süreçler anjiogeneze bağımlıdır. Doğal anjiogenez 
inhibitörleri bu fizyolojik fonksiyonların kontrollü olarak ilerlemesini 
sağlarken, kanser, ateroskleroz, diabetik retinopati gibi patolojik 
durumlardaki anjiogenezi de sınırlandırarak belirli ölçüde koruyucu etki 
gösterirler (1). 
Kanserli hücre gelişiminde onkogen aktivasyonu ve tümör süpresör genlerin 
kaybının belirleyici olduğu, bu şekilde proliferasyon ve apoptozis arasındaki 
dengenin proliferasyon lehine bozulmasıyla ölümcül bir tümör gelişmesine 
yol açtığı bilinmektedir. Ancak, primer bölgede veya metastazlarıyla ölüme 
yol açabilecek boyuttaki bir tümör kitlesinin oluşumu için kontrolsüz hücre 
proliferasyonu tek başına yetersizdir. Anjiogenez olmadan, bir tümör odağı 
en fazla 1 mm3 hacme kadar büyüyebilir, bu mikroskopik boyuttaki 
tümörler de konakçıları için zararsızdır (2;3). Gerçekten de, klinik olarak 
saptanabilir boyuttaki bütün tümörlerde, hatta bazı hematolojik 
malignansilerde, onkogenler aracılığıyla artmış anjiogenez varlığı da 
gösterilebilir. Anjiogenezin etkin bir şekilde önlenebilmesiyle, kanser 
hücrelerinin mikroskopik odaklarla sınırlandırılmış ve bireye zarar vermeyen 
bir hastalık boyutunda tutulabileceği ümit edilmektedir. Gerçekten de çoğu 
erişkin bireyde birden fazla organda mikroskopik, anjiogenezi 
gerçekleşmediği için in situ kalmış kanser odakları gösterilebilir, bunların 
ancak 600’de biri anjiogenik fenotip geliştirerek klinik olarak önemli bir 
tümör haline gelirler (4). 
Kanserli hücreler tarafından kullanılan mikrovasküler endotelyal hücreler, 
kanser tedavisinde önemli ikincil hedefler oluştururlar ve genetik olarak 
stabil olmaları avantaj sağlayabilir. Dolayısıyla da hem kanser hücresini, 
hem de endotelyal hücreyi tedavi etmek, tek başına kanser hücresini tedavi 
etmekten daha etkili olabilir.  
Anti-anjiogenik faktörler 
Anti-anjiogenik etkisi ilk gösterilen ajan düşük doz interferon-α olmuştur 
(5). Sonradan platelet factor 4, tetrahidrokortizol ve 1990’larda bir 
fumagillin analoğunun potent anti-anjiogenik etki gösterdiği saptanmıştır 
(6). Anjiostatin, plazminojenin internal bir fragmanı olup, anti-anjiojenik 
özellik göstermeyen bir molekülün enzimatik olarak parçalanmasıyla, bu 
etkiyi sağlayabilen bir peptidin ortaya çıkabileceğini gösterilmesi önemli bir 
aşamadır (7). Benzer şekilde, endostatin de kollajen XVIII’in bir fragmanı 
olup, bazal membran kollajeninin bir anjiogenez inhibitörü içermesi 
açısından önemlidir (8). Günümüzde 20’den fazla endojenik anjiogenez 
inhibitörü tanımlanmıştır (Tablo 1).  
Tumstatin tip IV kollajenin α3 zincirinde yer alan ve 232 amino asitten 
oluşan bir antianjiogenik moleküldür (9). Genetik olarak modifiye edilerek 
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tumstatin üretemez hale getirilmiş farelere tümör implante edildiğinde 
mikrodamar dansitesi belirgin olarak artmakta ve tümör büyümesi 3 kat 
hızlanmaktadır. Farmakolojik olarak tumstatin replasmanı yapılmasıyla 
tümör büyüme hızı normal farelerdekinden de aşağı düşmektedir. 
Endostatin ve trombospondin-1 üretemeyen farelerde de benzer (%250-
300) şekilde artmış tümör büyüme hızı gözlenmektedir. Hem tumstatin, 
hem de trombospondin-1’in yokluğu halinde tümörler 4-5 kat daha hızlı 
büyümektedir. İlginç olan ise, bu tümörlerde hücre proliferasyon hızının 
temelde aynı kalmasıdır. Anjiogenez inhibitörlerinin tümör baskılayıcı gen 
ürünleri gibi davrandığı düşünülebilir. Onkogen aktivasyonu artmış 
anjiogenezle sonuçlanırken, p53 gibi tümör baskılayıcı genlerin de VEGF 
veya HIF-1 gibi anjigenetik faktörleri inhibe etmek ve trombospondin-1 gibi 
anjiogenez inhibitörlerinin ekspresyonunu arttırmak gibi etkileri olduğu 
bilinmektedir (10). Bu haliyle de anjiogenez karsinogenezin ayrılmaz bir 
parçası olarak diğer mekanizmalarla bütünleşmiş haldedir.  
Tip XVIII kollajenin 20 kD’luk bir fragmanı olan endostatinin farelerde 
ekspresyonunun arttırılması, implante edilen tümörlerin büyüme hızının 
1/3’e düşmesiyle sonuçlanmaktadır (11). İlginç olarak, Down sendromlu 
insanlarda da 21. kromozomun 3. bir kopyası olması sonucu, kan 
endostatin düzeyleri, bu farelerinkine benzer şekilde, normalin 1,6-2,0 katı 
düzeyindedir. Down sendromlu hastalar insanlar içinde kansere karşı en 
dayanıklı olanlardır ve kanser insidansı beklenenin %10’undan azdır. 
Benzer şekilde, Down sendromlu hastalar, diabetik retinopati ve 
ateroskleroz açısından da avantajlıdır. Diabet insidansı bu hastalarda 
sağlıklı bireylerinkine benzerdir, ancak 40 yıllık diabet sonrasında dahi 
retinal neovaskülarizasyon gelişmemektedir (12).  
Endojenik anjiogenez inhibitörleri, neoplastik olmayan patolojik 
neovaskülarizasyon durumlarında da rol oynayabilir. Örneğin, tip XVIII 
kollajen ve bir fragmanı olan endostatin, aterosklerotik damarlarla pratik 
olarak ortadan kalkmıştır. Aterosklerotik plakların büyümesi anjiogeneze 
bağımlıdır ve endostatin uygulaması plak neovaskülarizasyonu engeller ve 
plak büyümesini %85 yavaşlatır (13). Endostatinin aterom plağı içinde LDL 
birikimini engelleyici etkisi olduğu da gösterilmiştir.  
Vasküler endotelyal büyüme faktörünün regülasyonu 
Anjiogenezdeki kilit molekül konumundaki VEGF’in regülasyonu karmaşık 
bir süreç olup, hipoksi, onkogen ve tümör baskılayıcı genlerde bozukluklar, 
transkripsiyon faktörleri, inflamatuar aracılar ve hatta mekanik güçler gibi 
pek çok değişken içerir. Bunlar arasında, hypoxia-inducible factor (HIF)-1α 
önemli bir moleküldür. Büyük bir tümörün derinliklerinde olduğu gibi, 
hipoksik şartlar altında HIF-1α HIF-1β birleşerek transkripsiyon faktörü 
özelliği taşıyan bir dimer oluşturur. Bu da VEGF geninin promoter bölgesine 
bağlanarak anjiogenik faktörlerin salınımına yol açar (14). Oksijen 
basıncının normal olduğu şartlar altında ise HIF-1α von Hippel-Lindau (VHL) 
proteini ile etkileşir ve metabolize edilir. VHL geninde fonksiyon kaybına yol 
açan mutasyonların renal hücreli karsinom ve bazı başka vasküler 
tümörlerin gelişimine yol açtığı bilinmektedir (15). Bu haliyle VHL, 
anjiogenez regülasyonunda önemli rol oynayan bir moleküldür.  
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Aktive olmuş VEGF, VEGFR-1 ve VEGFR-2 şeklinde adlandırılan iki tip 
reseptöre bağlanır.  Her iki tip reseptör de temel olarak vasküler endotelyal 
hücreler üzerinde yer alır, dolayısıyla da VEGF’in etkileri büyük ölçüde bu 
hücreler ile sınırlıdır (16). VEGFR-1 VEGF’e VEGFR-2’ye göre daha yüksek 
affinite ile bağlansa da, ilgili yolakları aktive edecek tirozin kinaz aktivitesi 
daha düşüktür. Dolayısıyla da VEGF’in proliferatif ve anti-apoptotik etkileri 
daha çok VEGFR-2 aracılığıyladır, VEGFR-1’in temel fonksiyonunun VEGF 
düzeyini sınırlamak olduğu düşünülmektedir (17). Serumda çözünür halde 
dolaşan bir VEGFR-1 formu tanımlanmıştır, bu da dolaşımdaki VEGF 
düzeyinin düzenlenmesinde rol almaktadır. Tümör anjiogenezinde VEGF, 
tümör hücrelerinin yanı sıra, fibroblast veya makrofajlar gibi tümörü infiltre 
eden diğer hücreler tarafından da salınır (18). Tümör içindeki endotelyal 
hücreler sağlıklı dokulardaki endotel hücrelerine göre birkaç kat daha fazla 
VEGFR-2 eksprese ederler (19).   
VEGF’in etkilerinin baskılanması ile tümörü besleyen damarların regresyonu 
ile tümöre ulaşan oksijen ve besin miktarının azalacağı, bu şekilde de 
kanser hücrelerinin nekroza uğrayacağı düşünülmekteydi. Bu teori halen 
geçerliliğini sürdürse de, asıl etki mekanizmasının oldukça farklı olduğu 
ortaya çıkmıştır. VEGF inhibisyonu tümör damar yatağının normalleşmesine 
yol açmakta, hem mikrodamar dansitesini azaltmakta, hem de perisitlerin 
damarlardan patolojik olarak ayrılmalarının önüne geçmektedir (20). Bu 
değişiklikler sonucunda vasküler permeabilite azalmakta ve tümör içindeki 
interstisyel basınç düşmektedir, böylece de kemoterapötik ajanların tümöre 
penetrasyonu artmaktadır (21). Bevasizumab gibi bir anti-VEGF antikorun 
tek başına anti-tümöral etkinliğinin kısıtlı olmasına rağmen, kemoterapi ile 
kombinasyonu halinde yanıt oranları ve sağkalıma anlamlı katkıda 
bulunması da, bu son teoriyi desteklemektedir.  
Anti-anjiogenik tedavilere örnekler 
Kanser tedavisinde kullanılan çok çeşitli anti-anjiogenik ajanlar olmakla 
birlikte, şu ana kadar en etkileyici sonuçlar dolaşımdaki VEGF’i bağlamaya 
yönelik monoklonal antikorlar ve VEGFR-2’nin tirozin kinaz aktivitesini 
inhibe eden küçük moleküller ile elde edilmiştir.  
Bevasizumab VEGF-A ve bütün izoformlarına yönelik bir rekombinan 
humanize monoklonal antikordur. Tek ajan etkinliği sınırlı olmakla birlikte, 
kemoterapi ile kombinasyonunun metastatik kolorektal kanser ve ileri evre 
küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında sağkalımı uzattığı 
gösterilmiştir (22;23).  
Küçük molekül tirozin kinaz inhibitörleri olan sunitinib ve sorafenib de 
VEGFR yanında Kit, PDGFR gibi başka molekülleri de inhibe etmektedir. 
Oral yolla kullanılan bu iki ajan da, metastatik renal hücreli karsinom 
tedavisinde etkili bulunmuştur. Sunitinib ayrıca imatinibe dirençli 
gastrointestinal stromal tümörlere karşı da etkilidir.  
Bevasizumab, ranibizumab, pegaptanib gibi bazı anti-anjiogenik tedaviler 
yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi retinal neovasküler hastalıkların 
tedavisinde de denenmektedir (24). 
Talidomid dolaşımdaki VEGF düzeyini azaltıcı ve endotelyal hücre 
öncüllerinin üretimini baskılayıcı özelliğe sahip bir ajandır (25). Son yıllarda 
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multipl myelom tedavisinde kullanılmaya başlanan bu ilaç, günümüzde ilk 
tercih edilecek tedavi haline gelmiştir .  
Konvansiyonel kemoterapinin dozlama şemasını düzenleyerek tümör 
vasküler yatağındaki endotel hücrelerinin apoptoza uğramalarını sağlamak 
bir diğer etkili anti-anjiogenik yaklaşım olarak dikkat çekmektedir. 
Kemoterapi genellikle tolere edilebilen maksimum dozda, 2-3 hafta arayla 
uygulanır ve arada kemik iliği ve diğer organlara olan toksisitenin 
düzelmesi beklenir. Anti-anjiogenik veya diğer adıyla metronomik tedavide 
ise daha sık aralarla, daha düşük dozda ilaç uygulaması yapılır. Bu şekilde 
toksisite de daha düşük olmakta, tedavisiz geçen aralar kısalmaktadır. 
Siklofosfamid, 5-fluorourasil, paklitaksel, etoposid, lipozomal doksorubisin 
gibi ajanların bu şekilde uygulanmasının ilaca dirençli tümörlerde bile etkili 
olabileceği gösterilmiştir (26).  
Bugün için anjiogenez inhibitörlerinin kullanımındaki temel amaç, kanseri 
kronik, kontrol altında tutulabilir bir hastalık haline getirmektir. Uzun 
dönemdeki amaçlardan biri ise, anjiogenez biomarkerları geliştirmek ve bu 
şekilde kanser anatomik veya klinik olarak kendini göstermeden çok önce 
tedavisine başlayabilmektir.  
Tablo 1. Dolaşım veya ekstraselüler matrikste bulunan endojen anjiogenez 
inhibitörleri 

İnhibitör Klinik araştırmalar 
Alfastatin  
Anjiostatin  
Arresten  
Anti-trombin III (kısaltılmış)  
Canstatin  
Endostatin Faz II 
Fibulin-5  
Histidinden zengin glikoprotein fragmanı  
İnterferon-β Faz III 
Maspin  
2-metoksiestradiol Faz II 
PEX  
Pigment epitel kökenli faktör (PEDF)  
Platelet faktörü 4 (PF4)  
Semaforin 3F  
sFlt-1  
Tetrahydrocortisol Faz III 
Trombospondin-1 ve -2 Faz II 
TIMP-2  
Troponin I  
Tumstatin  
Vazostatin  
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Anjiojenik süreç tümör dokusunda hücrelerin hızla çoğalması, invazyonu ve 
sağ kalımlarının uzaması için önemli faktörlerdendir. Anjiojenezin bu 
özellikleri kanser tedavisinde antianjiojenik ilaçların kullanımını önemli hale 
getirmiştir. Endojen anjiojenik faktörler vücutta antianjiojenik faktörler ile 
dengede bulunur. Tümör dokusunda denge anjiojenez lehine 
bozulmaktadır.  
Antianjiojenik etkisi olan yeni bir ilaç adayı belirli basamaklardan geçer. İlk 
olarak hedef molekül ya da yolak (örneğin büyüme faktörü reseptörü, 
sinyal iletimi, kritik bir enzim, v.b.) tespit edildikten sonra etken madde 
fonksiyonel aktivite için test edilir (örneğin reseptör inhibisyonu, mRNA 
inaktivasyonu, sinyal iletiminin inhibisyonu, enzim aktivitesinin inhibisyonu, 
v.b.). Bu tür esseyler potansiyel olarak etkili olduğu düşünülen aday 
moleküller için hızlı tarama metodu olarak da kullanılabilir. İkinci aşama 
aday molekülün endotel hücre göçünü ve çoğalmasını inhibe ettiğinin 
gösterilmesidir.  Civciv korioallantoik membran bu konuda etkinliği 
gösterilmiş ucuz bir essey olduğu için tarama testi olarak kullanılabilir. 
Anjiojenik ya da antianjiojenik özelliğin gösterildiği altın standart “kornea 
esseyi”dir. Normalde damarsal bir yapısı olmayan korneada artmış 
damarsal yapının azalması nicel olarak gösterilebilir. Yavaş ilaç salıveren bir 
polimer içerisine yerleştirilmiş aday molekül kornea mikrocebine yerleştirilip 
anjiojenik etkisi bilinen standart bir faktöre karşı antianjiojenik etkisi titre 
edilebilir [1]. Daha sonraki aşamalarda in vitro antianjiojenik özelliği 
gösterilmiş molekülün etkinliği ve tümör gelişimi üzerindeki etkileri in vivo 
deney hayvanları ve insan üzerinde çalışılır.  
Antianjiojenik tedavide aşağıdaki yaklaşımlar kullanılmaktadır.  
Endojen anjiojenik faktörlerin inhibisyonu  
Endojen antianjiojenik faktörlerin uygulanması 
Endotel hücre inaktivasyonu 
Hücre dışı matriks yapısını etkileyen ilaçlar 
Gen tedavisi yaklaşımları 
Nanopartikül uygulamaları  
Endojen anjiojenik faktörlerin inhibisyonu  
Damar Endoteli Büyüme Faktörü (VEGF), reseptörünün (VEGFR) ya da 
reseptör sonrası tirozin kinaz aracılığla  oluşan sinyal yolunun inhibisyonu 
ile antianjiojenik etkinlik sağlanmaktadır [2]. Son yıllarda VEGF’e yönelik 
monoklonal antikorlar kullanıma girmeye başlamıştır. rhuMab VEGF 
antianjiojenik özelliği olan rekombinant insan monoklonal VEGF 
antikorudur. Bu antikorun serum VEGF seviyelerini düşürdüğü ve farklı 
tümörlerde büyümeyi inhibe ettiği bulunmuştur. Metastatik kolorektal 
kanserli hastalarda yapılan bir faz III çalışmada monoklonal VEGF 
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antikorunun uygun kemoterapi protokolüne kombine edildiğinde hastalarda 
sağ kalımın önemli oranda arttığı, tümör ilerlemesinde azalmanın olduğu ve 
tromboembolik komplikasyonlarda herhangi bir artış olmadığı tespit 
edilmiştir. VEGF-trap, Faz I çalışmaları devam eden ve monoklonal 
antikorlara göre VEGF’e olan affinitesi daha yüksek olan spesifik VEGF 
antogonistidir. Cilt altı uygulanışı ise bir diğer önemli avantajıdır. VEGF ve 
reseptör inhibisyonu ile ilişkili ilaç geliştirmesine yönelik klinik çalışmalar 
devam etmektedir. 
Endojen anjiojenik faktörlerin uygulanması  
Endojen sentez edilen antianjiojenik maddelerden olan trombospondin, 
angiostatin, endostatin ve interferonlar tedavide kullanılmaktadır [3].  
Endotel hücre inaktivasyonu  
TNP-470, talidomid, vitaksin, EMD121974, SCH221153 ve Medi-552 bu 
grup içerisinde bulunan antianjiojenik özelliği olan ilaçlardır [4]. 
Hücre dışı matriks yapısını etkileyen ilaçlar 
Hücre dışı matriksin yıkımı, endotel hücrelerinin invazyonu ve yeni oluşacak 
damarlar için ortam sağlanması açısından önemli bir mekanizmadır [5]. 
Matriks metalloproteazların spesifik inhibitörleri ilaç olarak kullanılmaktadır. 
Gen tedavisi yaklaşımları 
Son yıllarda tümör dokusunda aşırı sentezlenen maddelerin antikorları 
kullanılarak özgüllüğün sağlandığı gen tedavisi yaklaşımları uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu şekilde antianjiojenik özelliği olan ürün ya da genin özgül 
olarak tümör dokusu tarafından alınıp antianjiojenik özellik göstermesi 
hedeflenmiştir [6,7].  
Nanopartikül uygulamaları  
Nanometre düzeyinde partikülleri içeren antianjiojenik özelliği olan ilaçların 
karaciğer, dalak ve diğer organlar tarafından tutulumu tümör hücresine 
oranla daha az olmaktadır. Bu yaklaşım ilaçların daha seçici olarak tümör 
hücresi tarafından alınmasına olanak vermektedir [7-9].    
Son yıllarda antianjiojenik tedavi yaklaşımnda gen tedavisi ve nanopartikül 
uygulamalarına yönelik çalışmalar dikkati çekmekle birlikte bu ilaçların in 
vivo etkinlikleri ileri klinik çalışmalarla ortaya çıkacaktır.    
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Başta düz kas olmak üzere kontraktilite özelliği gösteren yapıların kasılması 
için hücre içi Ca2+ seviyelerinin hayati öneme sahip olduğu bugün çok iyi 
bilinmektedir. Ne var ki, Ca2+’un düz kas kasılmasını düzenleyen tek faktör 
olmadığı, bunun yanı sıra diğer bir takım mekanizmaların da var olabileceği 
şimdilerde anlaşılmaktadır. Buna ilişkin ilk gözlemler, düz kaslarda agonist 
(örneğin fenilefrin, karbakol vd.) stimülasyonu ile oluşturulan maksimum 
kasılmaların, çoğu kez depolarizasyonla (örneğin yüksek K+ ile) indüklenen 
maksimum kasılmalardan daha fazla olmasıdır. Buna dayanarak reseptör 
aracılı mekanizmanın daha verimli çalıştığı önerilmiştir. Ancak bu verimlilik 
mekanizmasının detayları son zamanlarda aydınlatılmaya başlanmıştır.  
Sitoplazmik serbest Ca2+ düzeylerindeki artış, düz kas kasılmasının ana 
tetik mekanizmasını oluşturmaktadır. Ancak, hücre içi Ca2+ düzeylerinin 
monitorize edildiği çalışmalar göstermiştir ki, hücre içi Ca2+ düzeyleri ile 
myozin hafif zincir fosforilasyon derecesi ve buna bağlı kasılma gücü her 
zaman birbiriyle paralellik göstermemektedir (De Feo ve Morgan, 1985). 
Hücre membranındaki reseptörlerin agonistler tarafından stimüle edilmeleri 
sonucunda oluşan sinyal birbirinden farklı en az 2 heterotrimerik G 
proteinine aktarılır. Sinyal, Gq/11 tipi G proteinine aktarılırsa, bu takdirde 
fosfolipaz C (fosfoinozitidaz) enzimi aktive edilir. Bunun sonucunda hücre 
membran öğesi olan fosfatidil inozitol 4,5-difosfat hidroliz olarak 
diaçilgliserol (DAG) ve inozitol-3-fosfat (IP3) meydana gelir. DAG, protein 
kinaz C’nin aktivasyonu üzerinden bir takım hücresel etkilere (kalsiyum 
duyarlaşması dahil) neden olurken, IP3 endoplazmik retikulumdan Ca2+ 
açığa çıkmasına neden olur. Kalsiyum kritik konsantrasyona ulaşınca 
myozin hafif zincir kinaz enzimini (MLCK) aktive eder. Bu enzim myozin 
hafif zinciri (MLC) fosforile ederek kasılma olayını başlatır. Ancak hücre içi 
kalsiyum düzeylerinin monitorize edildiği ve aynı zamanda kasılma 
yanıtlarının ölçüldüğü çalışmalar, hücre içi kalsiyum düzeylerinin düşmesine 
rağmen başlatılan kasılma olayının sürdürülebildiğini göstermiştir. Bu 
durum, kalsiyumdan bağımsız ilave bir mekanizmanın/mekanizmaların 
olabileceği ihtimalini gündeme getirmiştir. Nitekim daha sonra yapılan 
çalışmalarda gerçekten de hücre içi kalsiyum düzeylerinin düşmesine 
rağmen kasılmanın sürdürülmesini sağlayan bir Ca2+ duyarlılığı 
mekanizmanın (Ca2+-sensitization) var olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
yolaklardan biri ve belki de en önemlisi, Rho/Rho-kinaz yolağıdır (Somlyo 
ve Somlyo, 1994). Esasında kalsiyum duyarlaşmasına kaktı sağlayan bu 
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yolak dışında başka yolaklar da bulunmaktadır (örneğin protein kinaz C, 
tirozin kinaz ve fosfatidilinozitol-3 kinaz gibi). Ancak bütün Ca2+ 
duyarlaştırıcı yolaklar ya myozin hafif zincirin direk fosforilasyonu ve/veya 
myozin fosfataz enzim inhibisyonu üzerinden fosforile olmuş myozin hafif 
zincir düzeylerini artırarak Ca2+ ile başlatılmış kasılma, hücre göçü, hücresel 
şekil değişikliği vs gibi hücre iskeleti aktini ile gerçekleştirilen olayların 
idame edilmesini sağlarlar (Fukata vd., 2001). Çünkü söz konusu olaylar 
için fosforile edilmiş myozin hafif zincire ihtiyaç vardır. Myozin fosfataz 
inhibisyonu, fosforillenmiş myozin hafif zincir düzeylerinin kümülatif olarak 
artışına öncülük etmektedir. Bu derlemede başlıca Ca2+-duyarlaştırıcı yolak 
olan Rho/Rho-kinaz yolağının karıştığı fizyolojik ve patofizyolojik olaylar 
hakkında genel bilgiler verilecektir. 
Düşük Molekül Ağırlıklı G Proteinleri (Small G proteins) 
Rho Proteinleri: Küçük G proteinleri moleküler kütleleri 20-40 kilodalton 
olan monomerik G proteinleridir. Mayalardan insanlara kadar bütün ökaryot 
hücrelerde bulunan ve 100’den fazla üyeye sahip bir büyük aileyi 
oluştururlar (Casey ve Seabra, 1996). Bu büyük aile yapısal olarak en az 
beş alt aileye ayrılır. Bunlar: Ras, Rho, Rab, Sar1/Arf ve Ran aileleri. Küçük 
G proteinleri sentezlendikten sonra lipidler ile posttranslasyonel 
değişikliklere uğrarlar. Bu lipid yapıları genellikle, palmitoil, farnesil ve 
geranilgeranil’dir ve bunların hücre membranına ve düzenleyicilere 
bağlanmaları ve alt effektörlerini aktive edebilmeleri için gereklidir (Gong 
ve diğ., 1996). Hidroksimetilglutaril Ko-A redüktaz inhibitörü statinler, 
başta Rho proteinleri olmak üzere diğer bir takım küçük G proteinlerinin 
aktive olmalarını, yukarıda bahsedilen geranilgeranil oluşumunu 
engelleyerek, inhibe ederler. Memelilerde Rho alt ailesine ait yaklaşık on 
üye bulunmaktadır. Bunlar: Rho A, B, C, D, E ve G izoformları, Rac (1 ve 2 
izoformları), Cdc42 ve TC10dur. 
Rho proteinleri (RhoA ve diğerleri) GDP-bağlı iken inaktif halde bulunurlar 
ve lizofosfatidik asid (LPA) veya sfingozin-1 fosfat (S1P) gibi ajanlarla 
stimüle edildiklerinde GTP-bağlı hale geçip aktive olurlar (Liao ve diğ., 
2007). Rho aktivitesini kontrol eden başlıca 3 protein tanımlanmıştır. 
Bunlar,  
1. GEP veya GEF (Guanin nükleotid değiş-tokuş proteini veya 
faktörü). Rho’nun aktive olmasını sağlarlar.  
2. GDI (Guanin nükleotid disosiyasyon inhibitörü) negatif 
düzenleyicidir ve Rho’dan GDP’nin ayrışmasını ve GTP bağlanmasını, 
dolayısıyla onun aktive olmasını önler. 
3. GAP (GTPaz aktive edici proteinler) da negatif düzenleyicidirler. 
Rho-GTP’yi inaktif hali olan Rho-GDP şekline dönüştürürler.  
Rho’nun aktivasyonunda hız kısıtlayıcı basamak, GDP-bağlı form’dan 
GDP’nin ayrılmasıdır. Rho/Rac/Cdc42 proteinleri normal şartlar altında 
sitozolde GDI ile birleşmiş halde inaktif olarak bulunurlar. GDP bağlı form, 
GDI’dan henüz bilinmeyen bir mekanizma ile kurtulur ve GEP’in etkisiyle 
GTP bağlı forma dönüştürülür. GTP bağlayıcı form bu defa GAP’ın etkisiyle 
GDP bağlayıcı forma dönüştürülür. Sonra GDP bağlayıcı form GDI ile 
kompleks oluşturarak sitozole geri döner. Diğer GTP bağlayıcı proteinler 
gibi Rho, hem GDP/GTP bağlayıcı hem de GTPaz aktivitesi gösterir ve 
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moleküler bir anahtar (switch) gibi çalışarak GDP bağlayıcı inaktif durumla 
(GDP-Rho) GTP bağlayıcı aktif durum arasında gider-gelir. Rho’nun 
aktivitesi döngüsel olarak düzenlenir. Aktif haldeki Rho, yani Rho-GTP, C-
terminaline bağlı geranil-geranillenmiş kuyruğuyla (izoprenilasyon) hücre 
membranına hedeflenir ve spesifik hedefleriyle (Rho-kinaz gibi) etkileşir. 
GTPazı aktive eden proteinler (GAP), Rho’nun intrinsik GTPaz aktivitesini 
hızlandırarak ve onu inaktif GDP-Rho’ya dönüştürerek negatif regülatörler 
gibi çalışırlar (Casey ve Seabra, 1996). Memeli Rho proteinlerinin çok 
sayıda alt (downstream) efektörü tanımlanmıştır.  
Rho’nun hedefleri (efektörleri)  
• Rho-kinaz (ROCK, ROK)  
• Protein kinaz N  
• Myozin fosfatazın myozin bağlayıcı alt ünitesi  
• Rhofilin  
• Rhotekin  
• Sitron  
• mDia 
Rho proteinleri kalsiyum tetiklemesi olmaksızın düz kas kasılması 
oluşturmazlar. Bir Botulinum toksini olan eksoenzim C-3 Rho’yu spesifik 
olarak ADP-riboziller. Bu yüzden C-3 toksini Rho’nun spesifik inhibitörü 
olarak kabul edilir (Amano M ve diğ., 2000).  
Rho-kinaz (ROCK, ROK): Rho-kinaz bir serin-treonin protein kinazdır. Şu 
an için en az 2 izoformu tanımlanmıştır. Bunlar aynı zamanda ROCK-1 
olarak da bilinen ROKβ ile ROKα olarak da bilinen ROCK-2 dir (Fukata ve 
diğ., 2001). ROCK-1 geni 18 kromozomda bulunurken ROCK-2 geni 12. 
kromozomda yerleşim gösterir. ROCK-1 proteini 1354; ROCK-2 proteini ise 
1388 aminoasitten oluşur (Liao ve diğ., 2007). Rho kinazın N-terminalinde 
kinaz bölgesi vardır. Orta bölgesinde kuramsal kangal gibi kıvrılmış (coiled-
coil) bölge ve C-terminal bölgesinde plekstrin homoloji (PH) bölgesi 
bulunur. PH bölgesine araşidonik asit bağlanarak Rho-kinazı aktive eder. 
Aktive olmuş Rho, kangal gibi kıvrılmış bölgenin C-terminal kısmıyla 
etkileşerek Rho kinazın kinaz bölgesini aktive eder. (Amano ve diğ., 1998).  
Çok sayıda Rho-kinaz substratı tanımlanmıştır. Bunlar, myozin fosfatazın 
myozin bağlayıcı alt ünitesi, myozin hafif zinciri (MLC), addusin, 
intermediyer flamentler, ERM (ezrin-radiksin-moezin) ve kofilin bazılarıdır. 
Bu aktin hücre iskeleti proteinleri Rho-kinaz dışında protein kinaz A, protein 
kinaz C ve G-kinaz gibi diğer serin/treonin kinazlar tarafından da fosforile 
edilirler. Ayrıca, bunlardan MLC, ERM ailesi proteinleri ve addusin hem Rho 
kinazın hem de myozin fosfatazın substratlarıdır. Rho kinaz, myozin 
fosfataz enzimini fosforile ederek onun aktivitesini azaltır. Böylelikle, 
fosforile edilmiş myozin hafif zincir yeterince defosforile edilemediği için 
düzeyi kümülatif olarak artar. Sonuçta kalsiyumla başlatılan kasılma olayı 
idame ettirilecektir (Fukata ve diğ., 2001). Rho kinaz enzimini inhibe eden 
ajanlar arasında, Y-27632, fasudil (HA-1077), hidroksifasudil, Y-32885, Y-
39983, H-1152P, SLx-2119, azabenzimidazol-aminofurazanlar (GSK-
269962A ve SB772077 gibi) ve Wf-536 gibi bir çok madde bulunmaktadır 
(Liao ve diğ., 2007). Diğer taraftan dominant negatif Rho-kinaz gen 
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transferi (transfeksiyon), hücresel fonksiyonlarda Rho-kinazın katkısını 
ortaya koymak için inhibitör olarak kullanılır. 
Rho/Rho-kinaz sinyal mekanizmasının rol oynadığı fizyolojik ve 
patofizyolojik olaylar aşağıda tartışılmıştır. 
1. Kardiyovasküler Sistem: Bu sinyal ileti mekanizması vasküler sistemin 
tonüsünün düzenlenmesinde esaslı bir rol oynamaktadır. Zira Rho/Rho-
kinaz yolağı sadece damar düz kasılmasına katkı sağlamaz aynı zamanda 
inflamatuar aterosklerotik lezyonların oluşmasına da neden olur ve ROCK 
inhibitörü fasudil bu lezyonların gelişmesini önlemiştir (Shimokawa ve diğ., 
2001). Ayrıca, spontan hipertansif sıçanlarda agonistle indüklenen Rho-
aracılı Ca2+ duyarlığının arttığı bildirilmiştir (Satoh ve diğ., 1994). Biz 
laboratuarımızda sıçan süperior mezenterik arterinde ROCK-2 enziminin 
eksprese edildiği ve damar yatağı perfüzyon basıncının kontrolüne katkı 
sağladığı gösterdik (Büyükafşar ve diğ., 2004). Hidroksifasudil, köpek efor 
anjinasındaki myokardiyal iskemiyi önlemiştir (Utsunomiya ve diğ., 2001). 
Ayrıca, bir başka ROCK inhibitörü Y-27632 aritmilere karşı myokardı 
koruyucu etki yapmaktadır (Demiryürek ve diğ., 2005). 
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               Kubat, 2007 
Uzun süreli fasudil tedavisi kalp transplantasyonu sonrası gelişen 
vaskülopatiyi önlediği bildirilmiştir (Hattoi ve diğ., 2004). Sonuç olarak, 
Rho/Rho-kinaz yolağı, hipertansiyon, ateroskleroz, koroner arter hastalığı, 
aritmi, diyabetik komplikasyonlar ve hipertrofik kalp yetmezliği gibi 
kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir terapötik hedef olarak 
görünmektedir ve gelecekte bu yolağı inhibe eden ilaçların tedavide yer 
alması yüksek bir olasılık olarak görünmektedir (Wettshureck ve 
Offermanns, 2002; Ren and Cindy, 2005). 
Rho/Rho-kinaz ve L-arginin:NO yolakları arasındaki etkileşme: NO 
ve Rho kinaz yolakları özellikle kardiyovasküler sistemde birbirine zıt 
çalışan iki ana mekanizma olarak görünmektedir. Rho kinaz enziminin, e-
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NOS enzimini 495. treonin amino asidinden fosforilleyerek inhibe ettiği 
bildirilmiştir (Sugimoto ve diğ., 2007). Diğer taraftan, NO çözünür guanilil 
siklazı aktive ederek sGMP düzeylerini arttırdığı yıllardır bilinmektedir. 
Oluşan sGMP, kendisine duyarlı protein kinaz G’yi (PKG) aktive eder. Bu 
enzimin düz kaslarda kalsiyum duyarlaşmasına aracılık eden myozin 
fosfataz enziminin Rho-kinaz tarafından fosforile edilen bölgesi, MYPT1 alt 
ünitesinin 695. serin aminoasidini fosforilleyerek myozin fosfatazın Rho-
kinaz tarafından inhibisyonunu önlediği gösterilmiştir (Wooldridge ve diğ., 
2004). Sonuç olarak, NO bağımlı PKG, Rho-kinazın etkisini antagonize 
etmektedir. Diğer birçok çalışmada kastırıcı Rho/Rho-kinaz yolağı ile 
gevşetici L-arginin:NO yolağı arasında negatif bir etkileşme (“cross-talk”) 
olduğu bildirilmektedir. Bu etkileşme sadece kardiyovasküler sistemde değil 
fakat aynı zamanda başka sistemlerde de mevcuttur. Örneğin, korpus 
kavernozumda nNOS ve eNOS’tan salıverilen NO, kavernozal düz kaslarda 
Rho/Rho-kinaz yolağını baskılayarak ereksiyonu kolaylaştırmaktadır 
(Bivalacqua ve diğ., 2004; Park ve diğ., 2006). Statinler, RhoA/ROCK-
aracılı aktin hücre iskeleti değişiklikleri oluşturarak eNOS mRNA 
stabilizasyonu üzerinden eNOS sentaz enziminin ekspresyonunu artırır 
(Laufs ve Liao, 1998).  
2. Gastrointestinal Sistem: Kobay ileumunda Rho-kinaz, agonistle 
indüklenen artmış myozin fosforilasyon düzeylerine düz kas kasılmasına 
aracılık eder (Sward ve diğ., 2000). Bir çalışmamızda gastrik fundus düz 
kasında Rho-kinaz enziminin gerek agonist, gerek nöronal ve gerekse 
depolarizasyonla (KCl ile) oluşturulan kasılmalarına iştirak ettiğini, ayrıca 
kolinerjik sinirlerden nörotransmiter, asetilkolin salıverilmesine karıştığını 
gösterdik (Büyükafşar ve Levent, 2003). Ayrıca bu sinyal ileti mekanizması, 
koyun ve insan safra kesesi kontraktilitelerine de aracılık etmektedir 
(Şahan-Fırat ve diğ., 2005; Büyükafşar ve diğ., 2006). Diğer taraftan 
laboratuarımızda şimdilerde yaptığımız bir başka çalışmada omeprazol gibi 
proton pompa inhibitörlerinin Rho-kinaz inhbisiyonu üzerinden alt özofagus 
sfinkter dissinerjisi oluşturduklarını gösterdik (Yurtsever ve diğ., 2007). 
3. Solunum Sistemi: Rho-aracılı sinyalin Ca2+ duyarlaşması üzerinden 
hava yolu düz kas tonusunun düzenlenmesinde önemli rol oynar. Hayvan 
modelleri bu yolağın hava yolu duyarlılık artışı durumlarında özellikle aktive 
olduğunu göstermiştir (Chiba ve diğ., 1995; Chiba ve diğ., 1999). Buna ek 
olarak, Rho kinazın selektif inhibitörü Y-27632 inhalasyonu, asetilkolin ve 
ovalbumin ile indüklenen solunum yolu rezistans artışını inhibe etmiştir 
(Iizuka ve diğ., 2000). Ayrıca inhale ROCK inhibitörlerinin pulmoner 
hipertansiyonda oldukça etkili ve selektif vazodilatasyon yaptığı 
bildirilmektedir (Nagaoka ve diğ., 2005). Biz laboratuarımızda oleik asitle 
indüklenen ARDS modelinde Y-27632’yi, akciğer hasarlanmasını önlemede 
oldukça etkili bulduk (Köksel ve diğ., 2005). Sonuç olarak ROCK 
inhibitörlerinin, hava yolu rezistansının arttığı hastalıklarda ve pulmoner 
hipertansiyonda terapötik değere sahip yeni ajanlar gibi görünmektedirler. 
 
4. Santral Sinir Sistemi: Rho ve Rho-kinaz proteinleri beyinde oldukça 
yoğun bir şekilde eksprese edildiği gösterilmiş olmasına rağmen, bu yolağın 
santral fonksiyonlara katkısı hala etraflıca incelenmemiştir. Serebral damar 
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yatağında Rho/Rho-kinaz yolağı, vasküler direnç ve kan akımının 
kontrolüne önemli bir katkı sağlamaktadır. Nitekim deneysel köpek 
subaraknoid kanama modelinde Rho-kinaz aktivitesinin arttığı ve Y-
27632’nin arteriyel düz kas hiperkontraksiyonu önlediği gösterilmiştir (Sato 
ve diğ., 2000). Ayrıca bir diğer ROCK inhibitörü fasudilin insanlarda 
subaraknoid kanamadan sonra gelişen vazospazmı azalttığı anjiografik 
olarak gösterilmiştir (Tachibana ve diğ., 1999). Fasudil, Japonya ve Çin’de 
yukarıdaki indikasyonda klinik kullanım için onay almıştır. Daha sonra 
yapılan çalışmalar Rho/Rho-kinaz yolağının nöronal fonksiyonlar üzerindeki 
olası rollerini ortaya koymaya başlamıştır. Ito ve diğ., (2003) bu yolağın 
nükleus traktus solitari’de bloke edilmesinin kan basıncını, kalp hızını ve 
renal sempatik sinir aktivitesini azalttığını göstermişlerdir. Diğer taraftan 
yaptığımız bir çalışmada Rho-kinaz enziminin hem beyinde hem de 
omurilikte eksprese edildiğini ve ağrı cevabına karıştığını gösterdik ve 
ayrıca ROCK inhibitörlerini yeni bir antinosiseptif ilaç sınıfı olarak önerdik 
(Büyükafşar ve diğ., 2006). Bazı non-steroid analjezik–antiinflamatuar 
ilaçların Alzheimer hastalığında önemli rol oynayan �-amiloid plakların 
gelişmesini, Rho aktivitesinin inhibisyonu üzerinden önlediği bildirilmiştir 
(Zhou ve diğ., 2003). Intratekal Y-27632 uygulamasının insan neoplastik 
menenjit tedavisinde uygun kemoterapötiklerle kombine edilmesinin faydalı 
olabileceği önerilmektedir (Nakagawa ve diğ., 2005). Rho sinyalizasyonu 
ayrıca nöronal morfogeneziste de rol oynamaktadır (Bito ve diğ., 2000). 
Sonuç olarak bu sinyal ileti mekanizması santral sinir sisteminde daha 
birçok fonksiyonlara aracılık edebilir. Ayrıca Rho/Rho-kinaz yolağının, 
nörolojik hastalıklar için önemli bir terapötik hedef olabileceği 
görünmektedir. Bu yolak, aynı periferde olduğu gibi, santral eksitatör 
nörotransmisyona aracılık edebilir. 
5. Ürogenital Sistem: Rho-aracılı sinyal, penisin korpus kavernozal düz 
kasının kasılmasında esaslı rol oynamaktadır ve bu yolağın bloke edilmesi, 
penis ereksiyonuyla sonuçlanır (Chitaley ve diğ., 2001). Laboratuarımızda 
yaptığımız bir çalışmada diyabetik erektil disfonksiyonda ROCK inhibitörleri, 
Y-27632 ve fasudilin tedavi değerlerinin olabileceğini önerdik (Büyükafşar 
ve Ün, 2004). Ayrıca, vas deferensin motor aktivitesinde de bu yolağın 
etkili olduğunu ve söz konusu inhibitörlerin hem erektil disfonksiyonda hem 
de prematüre ejekülasyon bozukluklarında potansiyel terapötik ajanlar 
olabileceğini önerdik (Büyükafşar ve diğ., 2004). Klitoriste ve vaginada 
ROCK inhibisyonunun inhibitör etki oluşturduğu bildirilmektedir (Park ve 
diğ., 2002; Cellek, 2003) Diğer taraftan, Rho/Rho-kinaz yolağının üreter 
düz kasın çeşitli eksitatör uyarılarla indüklenen kontraktil aktivitelerine 
önemli katkı sağladığını gösterdik ve ROCK inhibitörlerinin renal kolik 
tedavisinde potansiyel antispazmodik ilaçlar olabileceğine işaret ettik 
(Levent ve Büyükafşar, 2004). Ayrıca, bu sinyal yolağının üreter 
obstrüksiyonunda upregüle olduğunu ve artmış ureteral kasılmalara aracılık 
ettiğini bildirdik (Turna ve diğ., 2007, baskıda). Rho/Rho-kinaz yolağı, 
mesane, uterus ve prostat düz kasın kontraktilitesine esaslı katkı 
sağlamaktadır (Wibberley ve diğ., 2003; Tahara ve diğ., 2002; Rees ve 
diğ., 2003). Yeni çalışmalar, Rho-kinaz inhibitörlerinin benign prostat 
hipertrofisinde terapötik potansiyele sahip antispazmodikler olabileceğini 
bildirmektedir (Rees ve diğ., 2003; Morelli ve diğ., 2007).  
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6. Göz: ROCK inhibitörü Y-27632, intraoküler basıncı azaltır ve aköz hümör 
dış akımını artırır, dolayısıyla ROCK inhibitörleri başta glokom olmak üzere 
diğer bir takım göz hastalıklarının tedavisinde büyük terapötik faydalar 
sağlayabilir (Honjo ve diğ., 2001). İnsan lens epitel hücresinin 
kontraktilitesine Rho/ROCK aracılık etmektedir (Maddala ve diğ., 2003). 
ROCK-1 proteinin göz kapağı kapanmasında rol oynadığı gösterilmiştir 
(Shimuzu ve diğ., 2005). Ayrıca Rho-kinazın yeni bir inhibitörü olan Y-
39983’ün retinal ganglion hücrelerinin hasarlanmış aksonlarının 
rejenerasyonuna neden olduğu bulunmuştur. (Sagawa ve diğ., 2007). 
7. Kas-olmayan Hücreler 
7.1. Endotel ve epitel hücreleri: Bu tür kas olmayan hücrelerde hücre 
iskeleti aktini, başlıca hücre şekil değişikliği, hücre göçü, polaritesi ve 
adezyon oluşumu gibi çok çeşitli hücresel fonksiyonlara aracılık eder 
(Kaibuchi ve diğ., 1999). Rho ile indüklenen sinyal, trombin gibi bir takım 
uyarılara cevap olarak gelişen endotel hücre şekil değişikliği, endotelyal 
kontraktilite ve kapiller permeabilite artışı gibi olaylara önemli katkı sağlar 
(Bogatcheva ve diğ., 2002). Ayrıca nötrofiller tarafından başlatılan 
endotelyal hiperpermeabiliteden de Rho/Rho-kinaz yolağı sorumludur 
(Breslin ve Yuan, 2004). Diğer taraftan meme epitelyum hücresinin 
diferansiyasyonunda (Wozniak ve diğ., 2003), hepatik stellat hücresinin 
apoptozisinde (Ikeda ve diğ., 2003), insan bronşiyal epitel hücresinin 
interlökin-8 salgılamasında (Cumming ve diğ., 2003), barsak epitel 
hücrelerinin sıkı kavşak fonksiyonunda (Walsh ve diğ., 2001) ve trofoblat 
migrasyonunda (Shimokawa ve diğ., 2002) Rho-kinazın rolü bildirilmiştir.  
7.2. Kan hücreleri: Bu yeni sinyal ileti mekanizması ayrıca trombosit 
(Klages ve diğ., 1999), nötrofil (Kawaguchi ve diğ., 2000), lenfositlerin 
(Lou ve diğ., 2001) kemotaksisine ve hücre membranı şekil değişikliklerine 
ve ayrıca mast hücrelerin salgılama fonksiyonuna (Sullivan ve diğ., 2005) 
önemli katkı sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda Rho proteinlerinin eritrosit 
hücre membranında da eksprese edildiğini ortaya koymuştur (Boukharov 
ve Cohen, 1998). 
7.3. Tümor hücreleri, metastaz ve inflamasyon: Diğer taraftan 
Rho/Rho-kinaz yolağının aktivasyonu, tümör hücre invazyonuna neden 
olmaktadır (Imamura ve diğ., 2000). Bu yolağı inhibe eden fasudilin insan 
ve sıçan tümor modellerinde tümor progresini azalttığı bildirilmiştir (Ying ve 
diğ., 2006). Rho proteinleri, aktin reorganizasyonunda, hücre hareketi ve 
migrasyonunda, hücrelerin birbirlerine ve matrikse olan adezyonunda, 
hücre siklusunun düzenlenmesinde, gen ekspresyonlarında ve apoptoziste 
anahtar rol oynamaktadırlar. Bütün bu fonksiyonlar, esasında kanser 
gelişmesi ve progresi için oldukça önemlidir. Rho guanin değiş-tokuş 
faktörleri (GEFler) sıklıkla onkojeniktirler ve Rho GTPazlar çoğu zaman 
malignensiyi artırırlar. Esasında burada en önemli basamak, Rho ve bu 
arada Ras proteinlerin C-terminalinin izoprenilasyonudur zira bu 
proteinlerin hücre membranına bağlanıp aktif hale geçmesi ve böylelikle 
onkojenik sinyali iletmesi için bu reaksiyon esansiyeldir. Dolayısıyla farnesil 
transferaz, gerenilgeranil transferaz ve HMG-KoA-redüktaz inhibitörleri 
(statinler gibi), yukarıda bahsedilen izoprenilasyonu önleyerek tümör 
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tedavisinde faydalı olabilirler ve hâlihazırda bu amaçla denenmektedirler 
(Fritz ve Kaina, 2006). 
Rho/Rho-kinaz yolağı, ayrıca inflamasyon olaylarına da aracılık 
edebilmektedir. İnflamatuar hücrelerin migrasyonu hücre iskeleti aktini 
tarafından düzenlenmektedir ve bu olayı düzenleyen en önemli 
mekanizmalardan birisi Rho-ile indüklenen sinyal ileti mekanizmasıdır 
(Fukata ve diğ, 2001). İskemi/reperfüzyon hasarlanmasında Rho/Rho-kinaz 
yolağı belirgin rol oynamaktadır zira ROCK inhibitörleri, kardiyak 
(Yamomoto ve diğ., 2000; Bao ve diğ., 2004), renal (Teraishi ve diğ., 
2004), hepatik (Takeda ve diğ., 2003), serebral (Satoh ve diğ., 2001) ve 
nöronal (Yamashita ve diğ., 2007) iskemi/reperfüzyon hasarlanmalarını 
önlemede oldukça etkili bulunmuşlardır. Ayrıca ROCK, monosit 
kemoatraktant protein-1 (Funakoshi ve diğ., 2001), plazminojen aktivatör 
inhibitör-1 (PAI-1) (Takeda ve diğ., 2001) ve osteopontin (Kawamura ve 
diğ., 2004) gibi vasküler fonksiyonla ilişkili inflamatuar moleküllerin gen 
ekspresyonlarında ilgili tutulmaktadır. Ayrıca, anjiotensin-II ve interlökin-
1� ile kültür hücrelerinde oluşturulan inflamasyon (Hiroki ve diğ., 2004) ve 
bakteriyel endotoksinle (lipopolisakkaridlerle) in vivo olarak oluşturulan 
sistemik inflamatuar yanıtta Rho kinaz upregüle olmaktadır (Büyükafşar ve 
diğ., 2004). 
Sonuç olarak Rho/Rho-kinaz yolağı, hemen hemen tüm eksitatör uyarılara 
aracılık eden bir sinyal ileti mekanizması olarak görünmektedir. Çok değişik 
hücresel olaylara katkılar sağladığı açıkça görülen bu yolağın izoform-
spesifik inhibitörlerle inhibisyonu, gelecekte başta kanser, kardiovasküler, 
nörolojik hastalıklar ile inflamasyonun sorumlu olduğu çeşitli hastalıkların 
tedavisinde yeni terapötik açılımlar sağlayabileceği süphesizdir.  
 
Teşekkür: Bu derlemede atıf yapılan Kansu Büyükafşar’ın çalışmalar, 
Türkiye Bilimler Akademesi tarafından desteklenmiştir (TÜBA/GEBİP-2002-
1-5). 
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Yeni bulunan ilaçlar, antibiyotikler ve immunomodulasyona yönelik tedavi 
protokollerine rağmen septik şok, %30 – 90 ölüm oranı ile seyreden, 
önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Septik şok çoğu zaman 
"endotel disfonksiyonu" ile beraber seyretmektedir ve birçok inflamatuar 
mediatörün bu tabloda rolü bilinmekle beraber son yirmi yıl içerisinde 
deneysel çalışmalar endotelden salınan mediatörler nitrik oksit (NO) ve 
endotelin üzerinde yoğunlaşmıştır (1). Ancak farklı çalışma gruplarının 
bulguları çelişkili ve birbiriyle örtüşmemektedir. Klinik girişim ve tedavi 
protokollerine fikir kaynağı olan deneysel hayvan septik şok modellerinin 
yeterliliği de günümüzde zaman zaman tartışılmaktadır. Farklı septik şok 
modellerinin kullanılması, farklı hayvan türlerinde yapılan çalışmalar, 
modellerde kullanılan fare-sıçan gibi hayvanların aslında insanlara göre 
endotoksine daha az hassasiyet göstermesi, Gram (+) bakterilerle 
çalışmaların az olması gibi birçok faktör tartışma konusudur ve bulgularda 
çelişkilerin ana sebeblerindendir (2). Bu metinde kendi 
laboratuvarlarımızda 1995 yılından bu yana devam eden “Septik 
şok-Sistemik İnflamatuvar Yanıt Sendromu” konusunda yaptığımız 
deneysel çalışmalar, kullanılan deneysel septik şok modelleri ve 
çalışma sonuçları özetlenmiştir. Bulgularımız farklı modellerde 
olmasına rağmen literatürün aksine kendi içinde  tutarlılık 
göstermektedir.  
1. Deneysel amaçlı kullandığımız bazı septik şok modelleri: 
1.1. Lipopolisakkarit verilerek septik şok oluşturulması: 
Endotoksin, Gram (-) bakterilerin hücre dış duvarının en önemli 
komponenti olup temel olarak lipopolisakkarit (LPS) ve çeşitli oranlarda 
bakteri duvar komponentlerini içerir. LPS’de her serotip için farklı antijenik 
özellik taşıyan bir oligosakkarid zinciri, benzer bakteriler arasında aynı 
yapıyı gösteren bir kor oligosakkaridi ve tüm serotipler için aynı özelliğe 
sahip lipid komponenti, "Lipid A", bulunur. Literatürde LPS ve endotoksin 
aynı anlamda kullanılsada aralarında fark vardır. LPS saflaştırılmış glikolipid 
yapıya sahiptir. Endotoksin ise LPS’e ek olarak az miktarda hücre duvarı 
proteinleri, lipidler, lipoproteinler ve polisakkarit içerir. LPS toksisitesi 
çoğunlukla içerdiği Lipid A yapıdan kaynaklanır.  
LPS genelde liyofilize toz halinde ticari olarak temin edilir. Liyofilizasyon 
işlemi fenol ekstraksiyonu, triklorasetikasid ekstraksiyonu, fenol-kloroform-
eter ekstraksiyonu, jel filtrasyon gibi farklı kimyasal işlemler uygulanarak 
üretici firmalar tarafından yapılır. E. coli, Salmonella typhimurium, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa gibi birçok Gram (-) 
bakteriden elde edilmesine rağmen deneysel septik şok çalışmaları E. 
coli’den elde edilen LPS’ler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu grupta 026:B6, 
O55:B5, O111:B4 gibi farklı serotiplere sahip farklı suşlardan elde edilmiş 
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LPS türleri mevcuttur. Farklı ekstraksiyon işlemine uğramış veya farklı 
serotiplere sahip LPS türleri ile yapılan çalışmaların sonuçları arasında 
tutarsızlıklar mevcuttur. Bu nedenle Deneysel model oluşturulurken, 
kullanılacak LPS türü, serotipi, ekstraksiyon işlemi gibi özellikler göz 
önünde bulundurulmalıdır.Toz halindeki LPS planlanan deneysel çalışma 
prokollerine göre suda çözünerek deney hayvanlarına periton veya damar 
içine tek doz veya infüzyon şeklinde verilir. Sıçanlarda tek doz bolus yüksek 
endotoksin uygulaması vazodilatasyon, kardiyovasküler kollaps ve erken 
ölüme neden olur. Düşük doz ise hiperdinamik cevap ve kardiyak debi artışı 
yapar. Literatür incelendiğinde uygulanacak dozun 1 mg/kg ile 80-100 
mg/kg aralığıda geniş bir doz aralığına sahip olduğu gözlenebilir (3, 4, 5, 6, 
7). Sağkalım (survival) çalışmalarında dozlar genelde yüksektir (8). LPS ile 
oluşturulan septik şok modellerinin en önemli avantajları kullanımının 
kolaylığı, intravenöz veya periton içine genelde tek doz halinde 
verilebilmesidir. Bakterilerde gözlenen saklanma zorluğu ve kontaminasyon 
tehlikesi yok denecek kadar azdır. Ayrıca stabil ve saf olması, liyofilize 
biçimde saklanabilmesi kolaylık sağlar (9, 10). LPS ile oluşturulan septik 
şok modellerinin bazı dezavantajları da vardır. Enfeksiyona bağlı insan 
septik şok tablosunda meningokoksemi hariç düşük veya saptamayacak 
düzeyde LPS bulunmaktadır. Ayrıca insan septik şok olgularının yaklaşık 
yarısından sorumlu olan gram-pozitif sepsiste, LPS bulunmamaktadır. 
Verilen tek tip mikroorganizmaya ait LPS, insan septik şok tablosundaki 
çeşitli türlerdeki canlı bakterilerin yerini tutmamaktadır (2, 11, 12). Bu 
nedenle çeşitli mikroorganizmaların gözlendiği “çekal bağlama ve delme” 
modelleri bazı araştırıcılar tarafından deneysel hayvan modeli olarak tercih 
edilir. 
1. 2. Çekal bağlama ve delme (cecal ligation and puncture, CLP; 
polimikrobial sepsis) ile septik şok oluşturulması: 
Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde gözlenen en sık septik şok nedeni 
gastrointestinal sistem duvarının bütünlüğünün bozulmasıdır (perfore 
apandisit, divertikülit, kolon perforasyonu gibi). Bu durumu taklit etmek 
için CLP başta olmak üzere bazı deneysel modeller geliştirilmiştir. CLP’de 
diğer modellerden farklı olarak çok çeşitli mikroorganizmaların 
(polimikrobial) gözlendiği enfeksiyona bağlı sistemik inflamasyon tablosu 
gelişir. Bu modelde kan ve dokularda artan sayıda bakterinin bulunması 
nedeniyle septik şoktaki rastlanan problemler LPS kullanılan 
modellerden daha iyi gözlenir. Uygulaması kolay ve ucuzdur. LPS veya 
dışardan bakteri uygulamasına gerek yoktur. 
Öncelikle sıçanlarda tarif edilmesine rağmen fare ve koyunlarda da 
uygulanmıştır. Anestezi altındaki hayvanlarda barsak geçişini bozmaksızın 
çekumun standart bir iplik ile bağlanması (Resim 1) ve daha sonra 
bağlanan kısmın standart ölçüdeki bir enjektör iğnesi ile bir veya iki kez 
delinmesi esasına dayanır (Resim 2). Gaita geçişi devam eder. Operasyon 
sonrasında karın boşluğu kapatılarak hayvanlara ağırlıklarına göre ciltaltına 
sıvı verilir (resusitasyon). Oluşan sistemik inflamasyon tablosu hayvan 
türüne, hayvanın aç veya tok olmasına, delme amacıyla kullanılan iğnenin 
çapına, delme sayısına, farklı seviyelerde çekum bağlanmasına, barsak 
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geçişinin durmasına , resusitasyon amacıyla sıvı veriliş şekline göre 
değişebilir (13). 
Resim 1: 

 
Resim2: 

 
Resim 1, 2: Çekum bağlama ve delme modeli 
1.3. Zymosan ile oluşturulan çoklu organ yetmezliği ve sistemik 
inflamatuar yanıt sendromu:  
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Zymosan Saccharomyces cerevisiae mantarının hücre duvarından elde edilir. Yapı 
olarak %73 polisakkarit, %15 protein, %7 lipid ve çeşitli inorganik yapılar ihtiva eder. 
Deney hayvanlarına verilmesini takiben birçok inflamatuar mediatörün açığa çıkışına 
ve uzamış inflamasyon yanıtına neden olur. LPS verilerek veya CLP ile oluşturulan 
modellerin aksine zymosan daha uzun dönemli, üç fazlı inflamasyon tablosu ortaya 
çıkarır. Kronik çalışmalar için uygun bir modeldir. 0.8-1.0 mg/g (vücut ağırlığı) dozda 
uygulandığında birinci fazda akut peritonit ve ölümler, ikinci fazda nisbi düzelme, 
üçüncü fazda ise yaygın sistemik inflamasyonu takiben çoklu organ yetmezliği ve 
beraberinde ölümler gözlenir. Enfeksiyonun ön planda olmadığı kronik, yaygın 
sistemik inflamatuvar yanıtın incelenebileceği deneysel bir modeldir (14). 
2. Deneysel septik şok modellerinde bulgularımız 
2.1. Septik şok deneysel modellerinde mezenterik iskemi gözlenir: 
Zymosan, CLP ve düşük dozlarda endotoksin ile oluşturulan septik 
şok modellerinde, mezenterik damar yatağında iskemi oluşmakta ve 
damarsal rezistans artmaktadır. Bu durum yaygın vazodilatasyona bağlı 
hipotansiyon ile karakaterize septik şok tablosu ile çelişmektedir. 
Mezenterik damar yatağında rezistans artışının L-arjinin-nitrik oksit yolağı 
ile ilişkisi tartışmalıdır. L-NAME gibi non-selektif nitrik oksit sentaz (NOS) 
inhibitörleri, L-canavanine gibi selektif indüklenebilir NOS (iNOS) 
inhibitörleri rezistans artışını etkilemezken, diğer selektif iNOS inhibitörü 
aminoguanidin bu artışı önlemektedir (3, 15). Aminoguanidin bu etkisinin 
NOS inhibisyonundan farlı bir mekanizma ile oluştuğu düşünülmektedir 
(16). Ayrıca endotelin reseptör antagonistleri bosentan ve tezosentan da 
rezistans artışını önlemektedir (3, 17). 
2.2. İleri evre septik şokta vazokonstriktörlere karşı vasküler 
cevapsızlık ve hipotansiyon oluşur: 
Septik şokta hipotansiyon ile karakterize progresif dolaşım yetmezliği 
gelişir. Bu olayın devamında oluşan tablo terminal septik şok olarak 
adlandırılır ve sistolik kan basıncının 90 mmHg’dan az olduğu, hastaların 
sıvı ve vazoaktif ilaçlarla tedaviye yanıt vermedikleri durum olarak kabul 
edilir (katekolaminlere vasküler hiporeaktivite). Zymosan ve düşük doz LPS 
sonrası aminoguanidin in vivo şartlarda vasküler cevapsızlık ve 
hipotansiyonun oluşumunu önler (15,16). 
2.3. Septik şokta barsak duvarından bakteriyel translokasyon 
gözlenir: 
Deneysel hayvan modellerinde, düşük dozlarda endotoksin veya zymosan 
uygulanması sonrasında, barsak duvarından bakteriyel translokasyon 
gözlenir. Barsak dokusunun fizyolojik bariyer fonksiyonunun barsak 
lümenin içeriği ile doku kan akımına bağımlı olduğu bilinmektedir. 
Septik şokta gözlenen ölçüde şiddetli mezenterik rezistans artışına bağlı 
barsak iskemisinin barsak duvarının bütünlüğünü bozması ve lümende 
bulunan fırsatçı mikroorganizmalann dolaşıma geçmesi mümkündür (1, 2). 
Bu hipotezin doğru olduğu deneysel olarak çok düşük dozda endotoksin 
verilmesi sonucu mezenterik lenf nodları dalak, karaciğer ve 
sistemik dolaşımda canlı koloni oluşturabilir bakterilerin bulunduğunun 
gösterilmesi ile kanıtlanmıştır. Benzer şekilde bu durum aminoguanidin ön 
tedavisi ile engellenebilir (16).  
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2.4. Düşük doz endotoksin ile oluşturulan septik şokta, endotoksin 
ön-tedavisi, daha sonraki yüksek dozun yapacağı hasarı arttırır: 
Düşük doz endotoksin ön tedavisi ile endotoksinin bazı etkilerine 
karşı "tolerant" hale getirilmiş farelerin, aradan bir kaç gün geçtikten 
sonra uygulananan yüksek doz endotoksinin etkilerine daha dayanıklı hale 
gelmeleri beklenebilir. Düşük doz endotoksin ön tedavisi görmüş farelere 
dört gün sonra yüksek doz endotoksin uygulandığında mezenterik kan 
akımlan kontrol grubuna oranla daha da düşük seviyeye inmiştir. 
Endotoksinin normalde oluşturduğu barsak iskemisi daha da 
şiddetlenmiştir. Bu sonuçlar, düşük doz endotoksin ön-tedavisinin daha 
sonraki inflamasyon yanıtı için koruyucu olmadığını göstermektedir (4, 18). 
2.5. Septik şokta çeşitli organlarda histopatolojik hasar oluşur: 
Düşük dozlarda endotoksin, zymosan veya CLP ile oluşturulan 
deneysel SIRS modellerinde morfolojik olarak dokularda hasar 
oluşmaktadır. Böbrek, akciğer, karaciğer, dalak gibi organlarda 
gözlenen hasarı genelde parankim harabiyeti, hemokonjesyon, 
inflamatuvar lenfositik infiltrasyon ile karakterize olan ağırlık artışı 
oluşturmaktadır. Ayrıca karaciğere özgü "spotty nekroz" ve dalağa özgü 
"kapsül içine kanama" da gözlenebilir. Tüm bu patolojik değişikliklerin L-
arjinin-nitrik oksit yolağı ile ilişkisi tartışmalıdır. L-NAME gibi non-selektif 
NOS inhibitörleri, L-canavanine gibi selektif iNOS inhibitörü hasarı 
etkilemezken, diğer selektif iNOS inhibitörü aminoguanidin organ hasarını 
önlemektedir. Ayrıca endotelin reseptör antagonistleri bosentan ve 
tezosentan varlığında da organ hasarı tamamen ortadan kalkmaktadır (3, 
15, 17). 
2.6. İleri safha septik şok yüksek mortalite ile seyreder: 
Septik şok %30-90 gibi yüksek mortalite oranı ile seyreder (1). Septik 
şokta sağkalım (survival) çalışmalarında NO blokajı erken dönemde yaşam 
oranını artırırken, uzun dönemde faydasız bulunmuştur (8). Özellikle 
deneysel septik şok modellerinde erken hiperdinamik fazda NOS blokajı, 
geç hipodinamik fazda endotelin reseptör blokajı yeni bir tedavi yaklaşımı 
olarak tanımlanmıştır (19, 20, 21) 
3. Sonuç 
Son yirmi yıl içinde deneysel hayvan septik şok çalışmalarında sıklıkla 
kullanılan NOS inhibitörlerinden birinin (“NG-methyl-L-arginine 
Hydrochloride”), 2004 yılında çok merkezli, randomize, 797 septik şoklu 
hastada gerçekleştirilen bir çalışmada hastalarda sağkalımı artırmadığı 
hatta azaltma eğiliminde olduğu gösterilmiştir (22). Bu sonuç 
çalışmalarımızdaki bulgularımızla tamamen örtüşmektedir (8, 20, 21). 
Halen bu konudaki çalışmalarımız “poly (ADP-ribose) synthase” inhibitörleri 
ve radikal süpürücü “Tempol” ile devam etmektedir. 
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SELEKTİF SEROTONİN GERİ-ALIM İNHİBİTÖRÜ 
İLAÇLARIN PERİFERİK ETKİLERİ 
Dr. Mine Kadıoğlu Duman 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Trabzon 
 
Selektif serotonin (5-HT) geri-alım inhibitörü (SSRİ) ilaçlar klinikte esas 
olarak depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve panik bozukluğu gibi diğer 
birçok psikiyatrik hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Ayrıca kronik ağrı veya ağrı sendromları gibi durumların tedavisinde de 
adjuvan olarak sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. SSRİ’lerin antidepresan 
etki mekanizmaları aynı olmasına rağmen kimyasal yapıları ve 
oluşturdukları periferik etkiler bakımından aralarında önemli farklar 
gözlenmektedir. Klinikte kullanımları sırasında gözlenen periferik yan 
etkileri (ereksiyon ve ejakülasyon bozukluğu, hipo-hiperglisemi vb), bu 
ilaçların esas etki mekanizması olarak kabul edilen ve santral sinir 
sisteminde kesin olarak gösterilmiş bulunan 5-HT geri alım inhibisyonuyla 
açıklanamamaktadır.  
KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda SSRİ grubu ilaçların santral 
olmayan etki/yan etki mekanizmaları periferik düz kaslı yapılar, periferik 
ağrı modelleri ve kan şekeri üzerine olan etkileri incelenerek ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.  
Sıçan vas deferens dokusunda SSRİ’lerin etkileri  
SSRİ ilaçların klinik uygulamada görülen yan etkileri arasında ejakülasyon 
gecikmesi veya anejakülasyon gibi bozukluklar yer almaktadır. Bunları 
santral mekanizmalarla açıklamak mümkün görünmemektedir. Bu grupta 
yer alan paroksetin ve sertralinin sıçan izole vaz deferensindeki doğrudan 
periferik etkileri ve farklı nitelikteki kasıcı ajanlara [potasyum klorür (KCl), 
noradrenalin (NA), adenozin trifosfat (ATP), 5-HT] ya da elektriksel alan 
stimülasyonu (EAS)’na bağlı kasılmaları ne yönde değiştirdiği araştırılarak 
ejakülasyon bozukluğunun olası mekanizması incelendi. 
Paroksetin kasıcı ajanlara ve EAS’na bağlı cevapları yüksek 
konsantrasyonlarda inhibe ederken, bazı kasıcılara bağlı cevapları düşük 
konsantrasyonlarda potansiyalize etti. Yüksek konsantrasyonlardaki 
paroksetine bağlı inhibisyon, BAY K 8644 (kalsiyum kanal aktivatörü) ile 
geriye çevrildi. Sertralinle de paroksetinin gösterdiği inhibitör etkilere 
benzer etkiler gözlendi.  
Bu bulgular, farklı mekanizmalar üzerinden ama son aşamada hücre içine 
ekstraselüler kalsiyum girişini arttırarak kasılma oluşturan bu kasıcı 
ajanlara bağlı yanıtlar üzerine paroksetinin ve sertralinin yol açtığı 
inhibisyonda, bu ilaçların kalsiyum kanallarını bloke edici etkisinin rolü 
olabileceğini düşündürmektedir. Bizim bulgumuzu destekler şekilde 
sertralin, fluoksetin ve klomipraminin hem insan hem de sıçan vas 
deferensinde çeşitli kasıcılara bağlı yanıtları muhtemelen kalsiyum kanal 
blokajıyla inhibe ettiği gösterilmiştir (1-6). Paroksetinin KCl ve ATP’ye bağlı 
kasılmalarda oluşturduğu potansiyalizasyonda ise NA salıverilmesinin 
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ve/veya ilacın geri-alım  inhibitörü özelliğine bağlı olarak etkinliğinin 
artmasının katkısı olabilir.  
Fare korpus kavernosum dokusunda SSRİ’lerin etkileri  
Erektil disfonksiyon SSRİ grubu ilaçların sık görülen diğer bir yan etkisidir. 
Erektil disfonksiyona neden olma oranı çok merkezli bir çalışmada 
paroksetin için %41.4, sertralin için %28.9 ve fluoksetin için %21.8 olarak 
bildirilmiştir (7). Ereksiyonun ana mekanizması korpus kavernozum 
dokusundaki düz kasın gevşemesidir ve bu da büyük oranda nitrik oksid 
(NO)’in etkinliğine bağlıdır. SSRİ grubu ilaçlardan paroksetin, sertralin ve 
fluoksetinin fare korpus kavernozumunda NO sentezi ve salıverilmesi 
üzerine olan etkileri in vitro ortamda incelenerek erektil fonksiyon 
üzerindeki etkileri ve olası mekanizmaları değerlendirilmiştir.  
Kullanılan üç SSRİ ilaç da bazal tonusu değiştirmedi. Sertralin ve 
fluoksetin, fenilefrin ile önkasılma oluşturulmuş dokularda gevşemeye yol 
açarken, paroksetin hiçbir konsantrasyonda gevşetici etki göstermedi. 
Sertralin ve fluoksetinin bu gevşetici etkileri sadece NO sentaz inhibitörü L-

NAME (10
-5 

M) tarafından inhibe edildi. Fenilefrin ile önkasılma oluşturulmuş 
preparatlarda EAS’na bağlı gevşemeler; sertralin ve fluoksetin varlığında 

potansiyalize oldu ve L-NAME (10
-5 

M) tarafından tümüyle inhibe oldu. Hem 
kendi molekülünden hem de endotelden NO salıverdirterek gevşeme yapan 
nitroprusiyatın fenilefrin ile önkasılma oluşturulmuş preparatlarda yaptığı 

gevşemeler L-NAME (10
-5 

M) ve paroksetin (10
-4 

M) tarafından inhibe 
edilmedi.  
Tüm bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, kullanılan SSRİ ilaçlardan 
sertralin ve fluoksetinin gevşetici etkilerinin daha önce değinilen ‘kalsiyum 
kanal antagonisti’ etkilerinden farklı olarak NO sentez ve/veya 
salıverilmesindeki artışa bağlı olduğu; paroksetinin böylesi bir etkisinin 
olmadığı, tam tersine NO sentaz (NOS) inhibitörü gibi davrandığı 
söylenebilir. Bu etkiler klinikte gözlenen seksüel yan etkilerle ilişkili olabilir. 
Nitekim yan etki olarak paroksetin daha çok erektil disfonksiyona neden 
olurken; diğer iki ilaç ise daha çok ejakülasyon bozukluğuna yol 
açmaktadır. Bu bulgularımızı destekler şekilde literatürde Anjulo ve ark. 
tarafından yayınlanan bir makalede paroksetinin sıçan korpus 
kavernosumunda erektil fonksiyonları bozduğu, bunu muhtemelen NOS 
enzimini inhibe ederek yaptığı bildirilmektedir (8). Ayrıca sertralinin klinikte 
priapismusa neden olduğunu, fluoksetinin ise erektil fonksiyonları düzeltici 
etkisinin görülebildiğini bildiren çalışmalar mevcuttur (9, 10). 
Sıçan torasik aorta dokusunda SSRİ’lerin etkileri 
Sıçan torasik aortasında paroksetinin NO üzerine olan etkileri Yeni Zelanda 
türü erkek tavşanlar kullanılarak klasik farmakolojik yöntemlerle incelendi.  
Fenilefrin (10-6 M) ile ön kasılma oluşturulmuş, endoteli sağlam torasik 
aorta preparatlarında, asetilkolin (10-8-10-4 M) konsantrasyona bağımlı 
gevşemelere yol açtı. Paroksetin bu gevşemeleri 10-7 M konsantrasyonda 
etkilemezken, diğer tüm konsantrasyonlarda (10-6–10-4 M) konsantrasyona 
bağımlı biçimde inhibe etti. Ön kasılma oluşturulmuş arter segmentlerinde 
asetilkolinin, endotelden NO salıverilmesini sağlayarak damar düz kasında 
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gevşeme yaptığı bilinmektedir. Bu yönden bakıldığında paroksetinin endotel 
hücresinden NO salıverilmesini muhtemelen NOS enzimini bloke ederek 
inhibe ettiği söylenebilir. Bu olası mekanizma fare korpus kavernosum 
dokusunda daha önce değinilen paroksetinin NOS enzimini inhibe ettiğini 
gösteren bulguyla örtüşmektedir.  
Sıçan uterus dokusunda SSRİ’lerin etkileri  
Patolojik uterus kasılmalarına bağlı düşük tehdidi ve erken doğum eylemi 
yaygın görülen obstetrik sorunlardır. Bu sorunların çözümünde klinikte 
farklı mekanizmalarla uterus kasını gevşeten ilaçlar kullanılmaktadır. SSRİ 
ilaçlardan sertralin ve fluoksetinin periferik yapıların düz kaslarını 
gevşettikleri hayvan çalışmalarında gösterilmiştir. Bu noktadan hareketle 
sertralin ve fluoksetinin gebe insan izole uterus striplerinde ve sıçan izole 
uterus striplerinde spontan ve uyarılmış kasılmaların gücü ve sıklığı üzerine 
etkileri ve olası mekanizmaları incelenmiştir.  
Sertralin ve fluoksetin sıçan ve gebe insan izole uterus striplerinin bazal 
tonusunu değiştirmedi. Kümülatif biçimde verilen sertralin ve fluoksetin 
uterus striplerinin spontan kasılmalarını konsantrasyona bağımlı olarak 
tümüyle ortadan kaldırdı. Sertralin ve fluoksetin gebe olmayan sıçan uterus 
düz kasında çeşitli ajanlarla oluşturulan kasılmaların gücünü ve sıklığını 
konsantrasyona bağımlı olarak azaltmıştır. Bu ilaçların uterus stripleri 
üzerindeki gevşetici etkilerinin Bay-K8644 ile restore edilmesi, sertralin ve 
fluoksetinin inhibitör etkisinde 5-HT reuptake inhibitörü etkisinin rol 
oynamadığını, bu etkinin muhtemelen kalsiyum kanalları ile olan 
etkileşmeden kaynaklandığını düşündürmektedir.  
Farelerde SSRİ’lerin analjezik etkinliği  
Son yıllarda yapılan çalışmalarda antidepresan ilaçların 
analjezik/antinosiseptif etki gösterebildiği ve çeşitli ağrı sendromlarında ya 
da kronik ağrıda tek başlarına veya adjuvan ilaç olarak kullanılabilecekleri 
bildirilmektedir. Bu ilaç grubunun analjezik etki mekanizması tam olarak 
aydınlatılabilmiş olmasa da bilinen antidepresan mekanizmadan farklı 
olduğu düşünülmektedir (11-17). Bu farklılığın bir kanıtı antidepresan 
etkinin ortaya çıkması için birkaç hafta geçmesi gerekmesine karşın, 
analjezik etki için tek dozun yeterli olabilmesidir. Analjezik etkinin 
opioderjik ve serotonerjik sistemler üzerinden olabileceğine ilişkin veriler 
dikkate alınarak SSRİ grubu bir ilaç olan paroksetinin olası antinosiseptif 
etkinliği ve bunun mekanizması, morfin ile karşılaştırmalı olarak farelerde 
hot-plate testi ve writhing testi ile araştırıldı. 
Sistemik olarak uygulanan paroksetin her iki testte antinosiseptif etki 
gösterdi. Bu etki 0,5 mg/kg dozundaki morfinin antinosiseptif etkisine yakın 
düzeydeydi. Opioid reseptör antagonisti naloksonun paroksetine bağlı 
antinosiseptif etkiyi geri döndürmesi, aynı antagonizmanın 5-HT3 reseptör 
antagonisti ondansetron tarafından gösterilirken 5-HT2 reseptör antagonisti 
ketanserin tarafından gösterilememesi paroksetinin antinosiseptif etkisinin 
temelde opioderjik sistemle, kısmen de serotonerjik sistemle etkileşmesine 
bağlı olduğunu düşündürmektedir.  
Farelerde SSRİ’lerin kan glukozu üzerine olan etkileri  
SSRİ’ler diyabetik hastalarda gözlenen depresyon ve periferik nöropati 
tedavisinde de kullanılmaktadırlar. Klinik ve deneysel çalışmalar SSRİ’lerin 
bu amaçla kullanıldığında kan glukoz düzeyleri üzerine farklı yönde etkileri 
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(azaltıcı ve artırıcı) olduğunu göstermektedir (18-22). Bu grup ilaçlardan 
fluoksetin, sertralin ve fluvoksaminin hayvanlarda kan glukoz ve plazma 
insülin düzeylerini yükselttiği veya düşürdüğünün gösterilmesine karşın bu 
konuda paroksetinle ilgili bilgi bulunmamaktadır. Kan glukozunu regüle 
eden insülinin beta hücrelerinden salgılanmasında ATP’ye bağımlı potasyum 
kanallarının kapanmasının, membrandaki voltaja bağımlı kalsiyum 
kanallarının açılmasının ve intraselüler kalsiyum artışının rolü bilinmektedir. 
Pankreasta bulunan serotonerjik sinirlerin de insülin salıverilmesinde rol 
oynadığı gösterilmiştir. 5-HT’in insülin salıverdirten etkisine pankreas beta 
hücrelerinin membranındaki 5-HT reseptörleri aracılık etmektedir. Bu 
bilgiler değerlendirilerek paroksetinin glisemi üzerine olan etkisi 
normoglisemik ve hiperglisemik farelerde ayrı ayrı araştırılmıştır. 
Normoglisemik ve hiperglisemik farelerde paroksetin kullanıldığı tüm 
dozlarda kan glukoz düzeylerini düşürdü. Fakat paroksetinin dozları 
arasında anlamlı bir fark yoktu. Benzer biçimde 5-HT de normoglisemik ve 
hiperglisemik farelerde kan glukoz düzeylerini düşürdü. Paroksetinin ve 5-
HT’nin kan glukoz düzeyini düşüren etkilerinin paternlerinin benzerliği 
dikkat çekiciydi.  
Diazoksid tek başına uygulandığında kan glukoz düzeyini anlamlı biçimde 
yükseltti. Bu etkiyi diazoksidden sonra verilen 10 mg/kg dozundaki 
paroksetin tersine çevirdi ve kendi düşürücü etkisini gösterdi. Verapamil 
tek başına uygulandığında hiçbir etki göstermezken 10 mg/kg dozunda 
paroksetinin kan glukoz düzeyi üzerinde yaptığı düşürücü etkiyi de 
önleyemedi. 
Glukoz yükleme testinde, yüklemeden sonra kan glukoz düzeyinde 
beklenen yükselme paroksetin tarafından engellendi ve beklentinin tersine 
kan glukoz düzeyinin başlangıçta ölçülen değerin de altına indiği ve bu 
anlamlı etkinin uzun sürdüğü gözlendi. 5-HT’in glukoz yükleme testinde kan 
glukoz düzeyini azalttığı ve başlangıçta ölçülen değerin de altına indirdiği ve 
bu yönden paroksetinle paralel etki gösterdiği saptandı. 
Paroksetin (10 mg/kg) ve 5-HT (20 mg/kg)'nin kan glukoz düzeyinde 
gözlenen düşürücü etkileri normoglisemik farelerde metiserjid ve 
ketanserin tarafından, hiperglisemik farelerde ise daha belirgin olmak üzere 
ketanserin tarafından anlamlı biçimde önlendi. 
Paroksetinin hipoglisemik etkisinin verapamille geri döndürülememesi, 
insülin sekresyonunda önemli bir faktör olan kalsiyumun ekstrasellüler 
kaynaklı olmadığını akla getirmektedir. Paroksetinin hipoglisemik etkisinin 
diazoksid tarafından önlenememesi, paroksetinin diazoksid tarafından 
kapatılan ATP’ye bağımlı potasyum kanallarını tekrar açtığını veya 
paroksetinin bu etkisinde başka bir faktörün rolü olabileceğini 
düşündürmektedir. Sonuç olarak kan glukozunu 5-HT ve paroksetinin 
benzer biçimde azaltması, bu azaltıcı etkinin 5-HT reseptör antagonistleri 
tarafından engellenmesi, paroksetinin hipoglisemik etkisinde serotonerjik 
mekanizmaların/reseptörlerin rolü olduğunu göstermektedir. 
KTÜ Farmakoloji Anabilim Dalı’nda SSRİ grubu ilaçların santral olmayan 
etki/yan etki mekanizmaları araştırmaları sonucunda, sertralin ve 
fluoksetinin belirgin kalsiyum kanal blokajı yaptığı, paroksetinin ise olası bir 
NOS inhibitörü olabileceği sonuçlarına varılmıştır. Ayrıca paroksetinin akut 
ağrıda antinosiseptif özellik taşıyabileceği ve bunu da kısmen opioderjik, 
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kısmen de serotonerjik reseptörler üzerinden yapmış olabileceği; kan 
glukoz düzeyi üzerine olan etkisinin de muhtemelen serotonerjik 
mekanizmalarla gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.  
Yapılmış olan bu çalışmaların hepsi KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 
Müdürlüğünce desteklenmiştir (2001.114.002.2; 2001.114.001.6; 
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Ankara 
 
Kronofarmakolojiden kronoterapiye giden yolu daha iyi kavrayabilmek için, 
kronofarmakolojinin mantığına temel teşkil eden kronobiyoloji’den söz 
ederek işe başlamakta yarar vardır. Dünya üzerindeki yaşamın, eksojen ve 
endojen kaynaklı düzenli osilatör sinyallerin etkisi altında olduğu ve 
organizmanın da bu sinyalleri düzenleyen zaman-bağımlı mekanizmalar 
geliştirdiği bilinmektedir. Kronobiyoloji, söz konusu bu biyolojik ritimleri ve 
bunların altında yatan mekanizmaları araştırır. İnsanlarda gözlenen 
biyolojik ritimlerin çoğu yaklaşık 24 saatte bir tekrarlayan ritimlerdir ve 
bunlar sirkadian ritimler olarak adlandırılır. Buna karşın ritimlerin 
periyodları milisaniyeden (ultradian) bir yıla (infradian) kadar 
değişebilmektedir. Biyolojik ritimlerin genetik kökenli olduğu bilinmektedir 
ve yapılan çalışmalar organizmadaki gen transkripsiyonundan algılama ve 
performans fonksiyonlarına kadar birçok biyolojik değişkenin fenotipinde 
ritmik özellikler olduğunu göstermektedir. Ritim vericiler “tempocu” olarak 
tanımlanır. Zamandan soyutlanmış sabit koşullarda (sürekli aydınlık ya da 
sürekli karanlık) varlığını sürdüren biyolojik ritimler “free running” olarak 
adlandırılır ve endojen tempocu olarak kabul edilir. Değişik saat genlerini 
(clock genes) tanımlayan son çalışmalar, endojen olarak biyolojik ritim 
oluşturan böyle bir sistemin varlığını doğrulamaktadır (Ohdo, 2007). 
Doğuştan kör olan insanlarda yapılan çalışmalar da endojen tempocu(lar)ın 
varlığını desteklemiştir çünkü bu kişilerde biyolojik ritimlerin devam ettiği 
gösterilmiştir. Ekzojen tempocu’ların en önemlisi de aydınlık/karanlık 
döngüsüdür ve bu sistemin endojen mediyatörü de melatonindir. Birçok 
vücut fonksiyonunun biyolojik ritim gösterdiği (vücut ısısı, kan basıncı, kalp 
hızı, hormonların salıverilmesi, v.b) bilinmektedir (Touitou, 1994). Bu 
durum, organizmanın farklı zamanlarda, farklı bir fonksiyonel durumda 
bulunması anlamına gelir ki, biyolojik fonksiyonlardaki bu öngörülebilen 
düzenli değişiklikler, kronofarmakolojinin de temelini oluşturur. Bu 
kapsamda, hem ilacın organizmada başına gelen olaylar (farmakokinetik) 
hem de organizmanın ilaca duyarlığı (farmakodinami), ilaçların uygulama 
zamanına bağlı olarak değişebilir. Sonuçta, ilaçların etkinliği kadar yan 
etkileri de bu olaydan etkilenebilecektir. Kronobiyolojinin kabulü, ilaçların 
rastgele zamanlardan çok, etkinliklerinin maksimum olduğu, buna karşın 
toksik etkilerinin en az olduğu (kronotoksisite) zamanlarda uygulanmasını 
öngören bir anlayışla kronoterapi kavramını tartışmaya açmıştır. 
Kronoterapiye destek veren bir diğer kavram ise 
kronosemptomatoloji’dir. Epidemiyolojik çalışmalar, pek çok hastalığın 
insidansı ve şiddetinin, 24 saatlik döngü içerisinde belirgin farklar 
gösterdiğini işaret etmektedir. Sabahın erken saatlerinde trombotik 
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aktivitede yükselme olduğu, iskemi/anjina ve miyokard infarktüsünün fazla 
görüldüğü, yine romatoid artrit ve alerjik rinit semptomlarının sabah daha 
şiddetli olduğu, buna karşın gece saatlerinde ise akut astım ataklarının ve 
peptik ülser krizlerinin fazlalaştığı bilinmektedir. 
Tüm bu argümandan yola çıkarak, kronofarmakoloji, ilaç etkisinin, biyolojik 
zaman ve endojen ritimlerden nasıl etkilendiğini (nasıl değiştiğini) araştırır. 
Bu anlamda özellikle aşağıdaki üç soruya cevap arar: 

1.Uygulanma zamanına bağlı ilaç etkisindeki değişiklikler nelerdir? 
2.Zamansal değişikliklerin mekanizma(lar)ı nelerdir? 
3.Biyolojik ritimlerden tedavide yararlanabilir miyiz? 

Kronofarmakolojinin amacı, ilaç etkisindeki kalitatif (indüksiyon, inhibisyon 
gibi ilaç etkisinin tipi) ve kantitatif (etkinin süresi, şiddeti gibi) zamansal 
değişiklikleri dokumante etmek ve bu sayede ilaçların daha akılcı kullanımı 
sağlamaktır. Kronofarmakolojide araştırmalar iki başlık altında toplanabilir: 

1.Kronofarmakokinetik (Kronokinetik): İlaçların absorbsiyon, 
dağılım, metabolizma ve atılım düzeyindeki zaman bağımlı 
değişikliklerini araştırır. Bu durum, ilacın cmax, tmax, EAA ve yarı 
ömürlerinde değişikliklere neden olabilmektedir. 
2.Kronofarmakodinami (Kronestezi): İlaçların hedefi olan 
sistemlerin (reseptörler, reseptör sonrası olaylar, iyon kanalları, 
enzimler, v.b gibi) biyolojik duyarlılığındaki zamansal değişiklikleri 
inceler. Bu durumda, ilaç aynı dozda kullanılmış ve aynı 
farmakokinetik profili göstermiş bile olsa ilaç etkisinde değişiklik 
gözlenmektedir. 

Bunun yanı sıra, in vitro çalışmalar ile, düz kas kronofarmakolojisine ait 
deliller de elde edilmiştir (Gogar, 1992; Guney, 1998; Uluoglu, 1998; 
Witte, 2001; Uluoglu, baskıda). Sonuçta elde edilen kronofarmakolojik bilgi 
özellikle 3 durumda değer taşır ve ilaç etkinliğinde, ilacın verilme zamanı 
önemli olabilir: (a) ilacın terapötik penceresi dar ise, (b) ilaç yanıtı ile 
plazma ilaç konsantrasyonu arasındaki ilişki yakın paralellik gösteriyor ise 
ve (3) semptomlar sirkadian özellik taşıyor ise.  
Bilinen ilk kronoterapi uygulaması, metilprednizolon’un, hormonun endojen 
ritmini taklit edecek şekilde günlük sabah dozlamı şeklinde verilmesidir 
(Harter, 1963). Günümüzde ise 2 tip kronoterapi yönteminden söz 
edilebilir: 

1.Geleneksel ilaçların “uygun” zamanlarda kullanımı (peptik 
ülserde H2 reseptör blokürlerinin gece dozlamı gibi). 
2.“Kronofarmasötik”lerin kullanımı (ChrDDS: 
Chronopharmaceutical drug delivery systems): Bu uygulama, 
fiziko-kimyasal modifikasyonlar ile, ilacın çözünürlüğü ve 
permeabilitesinde oluşturulan değişiklikler gibi farklı farmasötik 
formülasyonları kapsar (astma tedavisinde uygulanan özel teofilin 
formülasyonu gibi).  

Kronoterapi, kişinin biyolojik ritimleri ve hastalığın semptomları ile uyumlu 
ilaç kan konsantrasyonlarını sağlayacak özel ilaç formülasyonlarını tedaviye 
kazandıracak ve, bir yandan ilaç etkinliğini artırırken bir yandan da yan 
etkileri en aza indirebilecek bir potansiyele sahiptir. Günümüzde, 
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hipertansiyon, hiperkolesterolemi, peptik ülser, astım ve kanser gibi 
hastalıklara yönelik kronoterapi uygulamaları ve bazı kronofarmasötikler 
mevcuttur (Lin, 2004; Youan, 2004). Halen pek çok ilaç için verilme saati 
dikkate alınmazken, bu konuda yapılacak araştırmalar klinikçilere daha 
etkili ve daha iyi tolere edilen ilaçlar bakımından yeni tedavi seçenekleri 
sunabilirler.  
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Giriş: Gen ekspresyonunu spesifik olarak değiştirebilen bir bileşik ilgili 
genin işlevini tanımlamanın yanı sıra kaynağı ne olursa olsun kodlanan 
proteinin ilişkili olduğu bir hastalığın tedavisinde de kritik bir değer taşır. Bu 
nedenle çok uluslu ilaç firmaları özelleşmiş biyoteknoloji kuruluşları ile 
birlikte son 16 yıldır antisens oligonükleotidleri geliştirmeye 
çalışmaktadırlar. Bu süreç içinde yapay nükleik asitlerin in vivo kullanımına 
ilişkin yoğun farmakolojik ve toksikolojik veri birikmiştir.   
Tarihçe: Nükleik asit hibridizasyonunun spesifikliği ve komplementer dizi 
taşıyan bir oligonükleotid ile bir genin yüksek doğrulukta hedeflenebilirliği 
çeyrek asır önce başlayan antisens teknolojisinin temelini oluşturmuştur. 
Rous sarkoma virüs RNA’sını baskılamak için DNA oligonükleotid dizileri ile 
yapılan ilk antisens uygulamadan bu yana FDA sadece 1998 yılında bir 
antisens oligodeoksinükleotid (AS-ODN) yapılı ürünün (fomivirsen: 21mer 
fosforotiyoat DNA) sitomegalovirüs ilişkili retinit tedavisinde intravitreal 
kullanımına onay vermiştir. Bu ilk AS stratejinin temeli tek sarmal AS-
ODN’nin sitozol içinde hedef mRNA ile hibridize olarak oluşturduğu çift 
sarmal yapının bir ribonükleaz (RNAaz H) tarafından parçalanmasına ya da 
gen ekspresyonunu sterik olarak engellenmesine dayanmaktadır.  
Ancak, gen ekspresyonu kontrolünün algılanma sürecinde Napoli ve 
arkadaşlarının 1990 yılında petunya bitkisinde yaptıkları rastlantısal bir 
gözlem araştırmacıları yeni bir AS teknolojisine yönlendirmiştir. O tarihte 
anlaşılamayan olgunun mekanizması ise sekiz yıl sonra Fire ve Mello (1998) 
tarafından yassı kurtlarda (C. elegans) aydınlatılarak “RNA interference” 
(RNAi) olarak adlandırılmıştır. Uzun çift sarmal bir RNA (dsRNA)’nın kendisi 
ile komplementer diziye sahip bir geni baskılaması hücre içinde dsRNAaz 
isimli diğer ribonükleazların (RNAaz III) varlığını kanıtlayarak dikkati yeni 
cazip hedeflere çekmiştir. Kısaca RNAi olarak adlandırılan gen 
ekspresyonunun transkripsiyon sonrası diziye-spesifik baskılanması (Post-
Transcriptional Gene Silencing, PTGS) mekanizmasının keşfi, yapay küçük 
engelleyici (small interfering) RNA’ların (siRNA) öncelikle gen 
ekspresyonunun in vitro analizlerinde gen “knock-down” aracı olarak 
kullanımlarını yaygınlaştırmıştır. Faz I ve faz II klinik çalışmaları devam 
eden RNAi-terapötikler ise geleneksel ilaçlarla kontrol edilemeyen hastalık-
etkeni genlerin baskılanmasında ümit verici yeni tedavi olanakları 
sunmaktadır.   
Moleküler yapı ve etki mekanizması: RNAi çalışmalarında kullanılan yapay 
siRNA temel olarak merkezi bölgesinde 19 baz çifti ve her bir sarmalının 3’ 
ucunda iki adet serbest (overhang) baz taşıyan 21mer dsRNA molekülüdür. 
Hücrenin doğal süreci içinde uzun dsRNA’lar sitozolde DICER isimli RNAaz 
III sınıfı bir endoribonükleaz tarafından kesilerek bir sonraki enzim ile 
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işlenebilir 21mer yapıya küçültülür. Dışarıdan verilen yapay siRNA’lar 
DICER ürünleri olarak tasarlandığından bu enzimatik aşamayı atlarlar. 
Yapay 21mer siRNA bu nedenle çok bileşenli bir enzim olan RISC (RNA-
Induced Silencing Complex) ile doğrudan etkileşebilir. Çift sarmal yapıda 
hedef mRNA ile aynı baz dizisini taşıyan “yolcu” (passenger ya da sense 
strand) ana yapıdan uzaklaştırılır. Daha sonra, RISC üzerinde kalan 
“rehber” (guide ya da antisense strand) mRNA (sense strand) üzerindeki 
komplementer dizi ile RISC üzerinde birleşir. Böylelikle, RISC bileşiminde 
bulunan Argonaute 2 (Ago2) isimli protein enzimatik aktivite ile mRNA’nın 
kesilmesini ve sonuçta “susturulmasını” sağlar. Parçalanarak ayrılan 
oligonükleotidler aktif konumdaki RISC kompleksini diğer mRNA’lara hazır 
bırakır. Ago2’nin RISC aktivasyonundan önce “yolcu” diziyi de aynı 
mekanizma ile parçalayarak RNAi aktivitesini artırması “yolcu” üzerinde 
kimyasal modifikasyon olasılıklarını gündeme getirmiştir.   
İşlevleri: Öncelikle gözlemlendiği organizma olduğundan RNAi’nin bitkilerde 
bir antiviral savunma mekanizması olarak geliştiğine inanılmıştır. Ancak, 
yüksek organizmalarda bağışık yanıt sisteminin daha karmaşık olduğu 
bilinmektedir. Uzun dsRNA’lar C. elegans’ın RNAi mekanizmasında etkili 
olmasına karşın ilk denemelerde memeli organizmasında interferon (IFN) 
sekresyonuna neden olmuştur. Bu yanıtın, dsRNA-“Toll-like receptor” (TLR) 
etkileşiminden kaynaklandığı belirlenmiştir. Böylece, RNAi amacıyla 
kullanılmak istenen siRNA’nın 30 bazdan daha kısa ve TLR tanıma dizilerini 
(CpG tekrarları) içermeyecek şekilde tasarlanması gerektiği anlaşılmıştır. 
(Bu yan etki mekanizmasının aydınlatılması aynı zamanda yeni 
immünomodülatör ilaç gelişimine katkıda bulunmuştur.) 
Memeli organizmasında doğuştan var olan mRNA susturma siRNA benzeri 
ancak tek sarmal mikroRNA (miRNA)’lar tarafından gerçekleştirilmektedir. 
İnsanlarda sayıları bini geçen ve protein kodlamayan miRNA’lar gen 
ekspresyonunun kontrolünde işlev görmektedir. Bu doğal süreçte hücre 
çekirdeği içinde RNA polimeraz II (Pol II) ile oluşturulan pri-miRNA’lar 
Drosha enzim kompleksi tarafından işlenerek pre-miRNA’ya dönüştürülür. 
Çekirdek membran proteini exportin-5 aracılığı ile sitozola aktarılan pre-
miRNA’lar doğrudan DICER’e bağlanır ve kesilerek RISC bileşimindeki Ago2 
enzimi için gerekli siRNA benzeri yapıya kısaltılırlar. “Yolcu” dizi bükülerek 
ayrılır ve olgunlaşmış “rehber” miRNA dizisini RISC üzerinde bırakır. RISC 
üzerindeki miRNA hedef mRNA’ya daha düşük özgüllükte bağlanır ve 
siRNA’dan farklı olarak mRNA yıkılımı yerine translasyonel inhibisyona 
neden olur. 
Yapısal düzenlemeler ve hedefe-yönelik uygulama: Bu kapsamda en 
temel üç unsuru etkinlik (potency), özgüllük (spesificity) ve dayanıklılık 
(stability) oluşturmaktadır.  İlk iki özellik, uygun baz diziliminin tasarımı, 
moleküler yapının omurgasında kimyasal düzenlemelerin ve/veya özellikle 
“yolcu” diziye eklentilerin yapılması ile sağlanabilir. In vivo uygulamada 
sorun olarak ortaya çıkan üçüncü kriter ana yapıyı nükleaz aktivitesinden 
koruyan ve sistemik kullanıma uygun bir taşıyıcı ile karşılanabilir. 
Etkinlik: DICER tarafından kesilmiş endojen miRNA’lara yapısal benzerliği 
olan bir siRNA hücre kültür ortamında nanomolar ya da daha düşük 
konsantrasyonda RNAi’yi aktive edilebilir. İnternet ortamında çalışan 
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programlar aracılığı ile hedef mRNA’ya yönelik alternatif siRNA’lar 
tasarlanabilir. Ancak, kullanılan algoritmaların hiç biri kusursuz değildir. 
Bunun temel nedeni, seçim ölçütlerinin deneme/yanılma süreçlerinden 
edinilen bilgilerle geliştirilmesi ve yan etki kalıplarının zamanla 
anlaşılmasıdır. Araştırmacı, mRNA’ya komplementer 21 nükleotidlik ardışık 
diziler kullanarak en etkin siRNA’yı deneysel olarak da belirleyebilir. Bunlara 
ek olarak, DICER tarafından kesilmek zorunda olan 21 bazdan biraz daha 
uzun ve özellikle “rehber” dizisinin RISC üzerinde tutulma potansiyeli 
yüksek olan siRNA’ların daha etkin olduğu saptanmıştır.  
Özgüllük:  Gen ekspresyonunun RNAi-aracılı “susturulması” diziye özgü 
olmasına karşın kullanılan siRNA’ya kısıtlı düzeyde komplementer özellik 
gösteren başka bir mRNA’nın da etkilenme olasılığı göz ardı edilemez. Bu 
hedef-dışı etkileri (off-target effects, OTE) belirleyebilecek kapsamlı 
proteom analizleri için henüz yeterli teknolojiye ulaşılamamıştır.  Diğer 
yandan, antijen salgılayan hücrelerin üzerindeki TLR’leri aktive eden baz 
dizilerinin tamamının belirlenerek siRNA tasarımından çıkarılması 
istenmeyen bağışık yanıt sorununu çözebilir. Ayrıca, rehber sarmalın 5’ 
ucundaki 2. ve 8. bazların arasındaki dizilimin endojen miRNA’ların mRNA 
tanıma bölgelerine (seed region) benzemesi kullanılan yapay siRNA’ların 
doğal susturma süreci ile etkileşmesi neden olabilir. 
Dayanıklılık: Hedef validasyonu çalışmalarında herhangi bir düzenleme 
yapılmamış “çıplak” 21mer siRNA’ların memeli hücre kültür ortamlarına 
katyonik polimer yapılı transfeksiyon ajanları ile uygulanması etkili olmakla 
beraber RNAi etkinliği geçicidir. Diğer yandan, in vitro uygulamalarda stabil 
etkinliği artıran, siRNA dizisini kodlayan DNA tarafından yönlendirilen bir 
ekspresyon kasetinin plazmid ya da viral vektör aracılı uygulanmasının in 
vivo güvenliği kanıtlanmalıdır. Çıplak siRNA’nın plazma yarılanma ömrü 
ekzonükleaz aktivitesi nedeniyle dakikalarla sınırlıdır. Söz konusu enzim 
aktivitesinin diğer biyolojik sıvılara oranla daha düşük olduğu göz içi 
sıvısına uygulanan (intravitreal) formülasyonları klinik denemelerde 
sorunsuz ilerlemektedir. Modifiye edilen siRNA’ların ise yarılanma ömrü 50 
dakikaya çıkmaktadır. SiRNA’lar lipid-nükleik asit komplekslerinden oluşan 
amorf partiküller halinde (lipoplex) ya da çeşitli lipid karışımlarından oluşan 
multi-komponent nanopartikül yapılı lipozomlar içinde lokal ya da sistemik 
olarak başarıyla uygulanmıştır. Plazma yarılanma ömürlerini 6 saatin 
üstüne çıkaran stabil nükleotid-lipid partikülleri (SNALP) içindeki siRNA 
enkapsülasyon formülasyonu intravenöz uygulandığında fare ve maymunda 
ApoB genini etkin bir şekilde baskılamıştır. Bunlara ek olarak, SNALP-siRNA 
hayvan modellerinde hepatit B ve Ebola virüslerinin enfeksiyonlarında da 
etkili olmuştur.  
Hedefe-yönlendirme: In vivo hedefe-yönlendirme etkinliği artırma 
kapsamında da değerlendirilebilir. Konjugasyonlar genellikle yolcu dizinin 
herhangi bir ucuna yapılmakla birlikte bazen rehber dizinin 3’ ucu da 
kullanılabilir. En çarpıcı örnek 5’ ucunda kolesterol ile konjuge yolcu dizi 
taşıyan ve apolipoprotein apoB’ye özgü siRNA’dır. Farelere 3 gün boyunca 
inravenöz uygulanan kolesterol-siRNA konjugasyonu plazma apoB protein 
ve total kolesterol düzeylerini belirgin olarak azaltmıştır. Antikor-protamin-
siRNA komplekslerinin de in vivo kullanımda bazı kanser ve HIV-
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enfeksiyonlarında siRNA’yı hedefe yönlendirmede çok etkin olduğu 
gösterilmiştir.   
Özet ve Sonuç: Araştırmacılarına 2006 Nobel Tıp ödülü kazandıran RNAi 
herhangi bir antagonisti bulunmayan bir proteinin işlevini tanımlama 
süreçlerinde biyolojik araştırmalara büyük bir ivme kazandırmıştır. RNAi, 
işlevsel genomik uygulamalarında, küçük moleküllü ilaç geliştirme 
programlarının hedef validasyonu aşamalarında ve temel biyolojik 
çalışmalarda vazgeçilmez bir yöntem olmuştur. Son üç yıldır ise memeli 
organizmalarında in vivo RNAi uygulamaları denenmektedir. Sayıları henüz 
sınırlı da olsa başta yaşlanmaya bağlı gelişen maküler dejenerasyon (Age-
related Macular Degeneration, AMD) olmak üzere RNAi-terapötiklerin faz II 
çalışmaları devam etmektedir. Diğer yandan, RSV (Respiratory Syncytial 
Virus) enfeksiyonunda viral nükleokapsid genini hedefleyen intranazal 
siRNA formülasyonu da faz II kapsamında denenmektedir. Genetik 
hastalıklarda insan genomu ile sınırlı gözüken hedeflere değişik kanser 
türlerinin ve mikrobiyal enfeksiyonların eklenmesi siRNA çeşitliliğini baş 
döndürücü bir sayıya ulaştırabilir. Böyle bir gelecekte, lokal ya da sistemik 
kullanıma özgü binlerce değişik siRNA’yı hedef organa yönlendirici 
uygulamaları ve biyolojik sıvılarda stabilitelerini artırıcı formülasyonları 
geliştirmek ilaç endüstrisinin temel hedefleri arasında olacaktır. İyimser 
bakıldığında, belirli bir hastalık veya stres koşullarında ekspresyonu artan 
bir genin “susturulması” ümit verici bir tedavi yaklaşımı olarak görülebilir. 
Ancak, RNAi’nin sadece etkin bir işlevsel genomik aracı olarak kalmaması 
için hedef dışı etkileri ve gen ekspresyonunun doğal kontrol sürecinde işlev 
gören miRNA döngüsü ile olası etkileşimleri kapsamlı olarak belirlenmelidir.  
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Nörotoksisite: 
Nörotoksinler olarak adrandırılan doğal veya yapay toksik maddelerin sinir 
sisteminin normal aktivitesini olumsuz yönde değiştirmesi nörotoksisite 
olarak adlandırılır. Bu değişiklik bazen nöron ölümüne kadar gidebilir. 
Nörotoksisite ilaç tedavisi, radyoterapi, ağır metal maruziyeti (civa, kurşun 
gibi), çeşitli yiyecekler, böcek ilaçları, çözücüler, kozmetikler veya doğal 
olarak bulunan maddelere maruziyet sonrası gelişebilir. Semptomlar acil 
veya gecikmiş olarak ortaya çıkabilir. Hafıza kaybı, görme-işitme 
bozukluğu, başağrısı, halsizlik, kognitif ve davranışsal problemler 
görülebilir. Nörotoksik ajan için çoğu zaman miktar ve temas süresi çok 
önemlidir.  
Nörotoksinler: 
Nörotoksinler nöronlara zarar veren maddelerdir. Bu nörotoksinlerin 
birçoğu voltaj bağımlı iyon kanalları üzerinden etki oluştururlar. Örneğin, 
tetradotoksin ve batrotoksin sodyum kanalları, maurotoksin, agitoksin, 
margatoksin, slotoksin ve hefutoksin potasyum kanalları, kalsiseptin, 
taikatoksin ve kalsikludin de kalsiyum kanalları üzerinden toksik etkilerini 
oluşturur. En güçlü nörotoksinlerden biri tetradotoksindir. Bu ajan 
nöronlarda voltaj bağımlı hızlı sodyum kanalını bloke ederek aksiyon 
potansiyelini önler. Bu da paralizi ve ölüme yol açabilir. Arı, akrep, 
örümcek, yılan zehiri çeşitli nörotoksinler içerirler. Kimyasal silah olarak 
geliştirilen nörotoksinler de vardır (organofosfatlar gibi). 
Çevreden alınan toksinler eksojen toksinler adını alır. Bunların arasında 
gazlar  (CO) sıvılar (alkol gibi), katılar ve  metaller (civa gibi) vardır. 
Eksojen alınan toksinlerin oluşturacağı etkiler genelde doza bağımlıdır. Bu 
yüzden düşük doz alkol hafif nörotoksisite oluşturur, nöronları zamanla 
zayıflatarak öldürür. 
Bir çeşit nohutun (Latirus Sativus) diyetsel birikimiyle ilişkili olarak gelişen 
nörolatrizm, Doğu Afrika ve Güney Asya’da sık görülen bir durumdur. Beta-
N-Oksalamino-L-alanin (L-BOAA) bu bitkiden ayrıştırılan sorumlu toksindir. 
Bu aminoasit AMPA resöptör agonisti gibi davranır. Motor korteks ve 
lumbar sipinal kortta seçici olarak mitokondriyal kompleks1’i inhibe eder 
(1). 
Amyotrofik lateral skleroz (ALS)/parkinson/demans, Cycascircinalis 
tohumundan alınan florun birikimiyle ilişkilendirilmiştir. Bu bitki beta-N-
metil-amino-L-alanin (BMAA) aminoasiti içerir. Nötraldir. Eksitatör veya 
toksik değildir ama bikarbonatın varlığında eksitotoksik olur ve AMPA ve 
NMDA agonisti gibi davranır (1).  
Domoik asid su yosunlarında bulunur ve yosunlarla beslenen midyenin 
yenmesiyle insanda toksik birikim olabilir. 1987’de Kanada’da domoik asit 
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zehirlenme salgını oluşmuştur. Bu nörotoksinin insanda birikimi 
hipokampusa zarar verebilir ve demans oluşturabilir (1). 
Nörotoksisite vücutta oluşan endojen nörotoksinlerle de oluşabilir. Buna en 
önemli örnek glutamattır. Glutamat aynı zamanda nörotransmitterdir. 
Glutamat konsantrasyonu bir nöronun çevresinde kritik düzeye erişirse, 
nöron apopitozisle ortadan kalkabilir. Glutamat dışında endojen 
nörotoksinler arasında histamin, kinolik asit, NO, bilirübin de gösterilebilir 
(2,3).  
Glutamat: 
L-Glutamat Sentezi: Beyinde L-glutamat sinir terminallerinde iki kaynaktan 
sentezlenir. 
1.Krebs siklusunda alfa-ketoglutaratın transaminasyonu yoluyla glikozdan,  
2.Glial hücrelerde sentezlenen glutamin sinir hücresi terminallerine taşınır. 
Burada mitokondriyel glutaminaz enzimiyle lokal olarak glutamata dönüşür. 
BOS’ta glutamin yüksek konsantransyonda bulunur.  
Depolanma, salınma ve gerialınım: Glutamat içeren sinir uçları glutamatı 
sinaptik veziküllerde depolar ve sinir uçlarının depolarizasyonu ile Ca+2’a 
bağımlı ekzositotik süreçle glutamatı sinaptik aralığa salınır. Sinaptik 
glutamatın etkisi presinaptik sinir terminalinde ve-veya glial hücrelerdeki 
yüksek afiliteli uptake yapan sodyum kenetli glutamat taşıyıcılarıyla 
sonlandırılır. 
Glutamat glial hücrelerde glutamin sentetazla glutamine döndürülür. 
Astrositlerde glutamat alfa ketoglutarata okside olabilir. Bu da aktif bir 
şekilde sinire taşınabilir ve nöronal glutamat sentezi sırasında eksilen alfa-
ketoglutaratın yerine konabilir. Glutamat sentezi ana prekürsörü olan 
glutaminin birikimi, yeni sentezlenen glutamat salınımı ve son ürün 
inhibisyonuyla kontrol altında tutulur (1,2). 
Çalışmalar L-glutamatı veziküle taşıyan spesifik taşıyıcılarının olduğunu 
bildirmiş, ekzositoziste anahtar rolü oynadığını göstermiştir. Glutamat 
vezikül içerisine hidrojen iyonuyla değiştirilerek alınır. Halbuki nöron 
hücresinin içine glutamat girişi 2 Na+ iyonuyla ko-transpot şeklinde 
gerçekleşmektedir. 
 İşaretlenmiş glutamatla yapılan çalışmalar sinaptik aralıktaki işaretli 
glutamatın çoğunun glial hücreler tarafından alındığını göstermektedir. 
Glutamat reseptörleri: 5 farklı tip ayırt edilmiştir. 
1.NMDA  
2.Kainat  
3.AMPA (alfa-amino 3-hidroksi-5-metilisokzasole-4-propionik asit) 
4.AP-4 (1,2-amino-4-fosfonobutirat)  
5.ACPD (1-amino siklopentane-1,3 dikarboksilik asit) 
Eksitatör ve inhibitör reseptörler: NMDA, kainat ve AMPA eksitatör 
etkiler oluştururlar. AP-4 ise inhibitör otoreseptör olarak gözükmektedir. 
ACPD ile aktive olan 5. resepör inozitol fosfat metabolizmasını düzenler ve 
metabotropik glutamat reseptörü (mGluR) adını alır. Bunların içerisinde en 
fazla dikkati NMDA reseptör alttipi çekmiştir. Hafıza oluşumu, gelişimsel 
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plastisite, epilepsi ve beyin iskemisinin nörotoksik etkileri gibi nörofizyolojik 
ve patolojik süreçlerde önemi ortaya konmuştur. 
NMDA reseptörü: Ligant kapılı iyon kanallı iki farklı protein subüniti olan 
NMDAR1 ve NMDAR2 (NR 2A,2B, 2C, 2D). Farelerde bu reseptörler E1, E2, 
E3, E4 adını alırlar (2). Bu reseptörler beyin ve omurilikte yaygın olarak 
dağılmışlardır. Özellikle hipokampus ve serebral kortakste yüksek 
yoğunlukta bulunurlar. Aşırı veya uzamış NMDA reseptör aktivasyonu hedef 
nöronları eksitotoksisite sürecinde öldürür.  
NMDA reseptöründe: 
1.Na+ ve Ca+2‘un hedef hücrelere girişini sağlayan yüksek iletimli kanal 
2.Glisin bağlanma bölgesi: Yeni antiepileptik ilaçlar ve ajanlar için 
bağlanma bölgesi, iskemik beyin hasarı  
3.Fensiklidin ve non-kompetetif antagonistlerin (ketamin, MK 801) 
bağlanma bölgesi: Bu antagonistler en fazla reseptör aktifken etkilidir. 
4.Voltaj bağımlı-Mg+2 bağlanma bölgesi 
5.Voltaj bağımsız blok yapan 2 değerlikli katyon bölgesi: Zn+2 bağlar 
6.Poliamin düzenleyici bölgesi: Spermin ve spermidin ile NMDA reseptörle 
düzenlenen iletimi kolaylaştırır. 
Patolojik durumlarda (poliaminlerin dramatik olarak yükseldiği beyin 
iskemisi ve travma) poliaminler oluşan nöronal hasardan sorumlu olan 
eksitotoksik mekanizmaları artırır. Feniletanolaminlerden olan ifenprodil ve 
eliprodil (SL8207115), NMDA resöptörünün poliamin bölgesinin 
antagonistidirler ve iskemi ve travmada etkili nöroprotektif sonuç ortaya 
koymuşlardır. 
Kinolinik Asit: Kinolinik asid kinurenin yolak vasıtasıyla L-triptofandan 
sentezlenen endojen eksitatör nörotoksindir. Kinolinik asidin oluşturduğu 
toksisite NMDA resöptörü üzerindendir. Kinolinik asid seviyesinin AIDS 
hastalarında dramatik olarak yükseldiği bulunmuştur. AIDS demansında 
motor belirtiler BOS’taki kinolinat seviyeleriyle orantılıdır. Antiretroviral 
ajan azidotimidinle tedavi BOS kinolinat seviyelerini azaltmıştır. 
AMPA Reseptörleri: GluR1, GluR2, GluR3, GluR4.  
Kainik Asit Reseptörleri: GluR5, GluR6, GluR7, KA1, KA2 
 
AMPA ve Kainik asit (KA) resöptörleri hızlı eksitatör sinaptik iletim ilişkilidir. 
AMPA ve KA, NMDA’ya göre birbirlerine çok benzerler. AMPA ve Kiskalat 
AMPA agonistidir. Kainat ve Domeat KA reseptörleri için tercih edilen 
agonistlerdir.  
GluR2 AMPA resöptörlerinin kalsiyum iyonlarına çok düşük geçirgenliği 
vardır. GluR2 AMPA resöptörünün düşük ekspresyonu nöronları glutamat 
resöptörü aktivasyonu sonrası kalsiyum toksisitesine yatkın hale getirir. 
Metabotropik glutamat resöptörleri: Yavaş sinaptik cevap oluşturur. Bu 
katyon spesifik iyon kanallarına bağlanıp hızlı eksitatör sinaptik cevap 
oluşturan iyonotropik glutamat resöptörlerinden farklıdır. İyonotropik 
glutamat reseptörlerinin aksine metabotrobik glutamat reseptörleri 
(mGluRs) G proteinle kenetlidir ve yaygın biyolojik fonksiyonları vardır.Bu 
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reseptörün uyarımının NMDA ile oluşan nörotoksisiteyi azalttığı bildirilmiştir 
(4). Reseptör grupları; 
GrupI: mGluR1, mGluR5 
GrupII: mGluR2 (CCG agonistidir.) mGluR3: Adenilil siklazla negatif kenetli  
GrupIII: mGluR4, mGluR6,7,8: Adenilil siklazla negatif kenetli  L-AP4 
GrupIII’lerin agonistidir (2,5). 
Glutamat nörotoksisitesinin  oluşum mekanizmaları: İki ayrı yolak 
glutamatın oluşturduğu nörotoksisite için tarif edilmiştir. Bunlar eksitotoksik 
yolak ve oksidatif yolaktır. Eksitotoksik yolak, glutamat reseptörlerinin aşırı 
aktivasyonuna ve sonuçta hızlı ve yavaş sitotoksik olayların her ikisinin de 
tetiklenmesine yol açar. Hızlı etkiler, N-metil-D-Aspartat Reseptörünün 
(NMDAR) aktivasyonu sonrası büyük miktarda zararlı olan Ca+2 elementinin 
hücre içine girişine yol açar. Yavaş etkiler daha çok metabotrobik glutamat 
reseptör aktivasyonu sonrası gelişir. Oksidatif yolak ise, glutamat-sistin 
antiport sistemini bozar, glutatyon seviyelerini azaltır ve nörotoksik olan 
aşırı reaktif oksijen oluşumuna yol açar (6). 
Na+-K+-Cl- katyon transportu glutamatla düzenlenen eksitotoksisiteye katkı 
yapar 
Akut eksitotoksisitenin postsinaptik membranın aşırı depolorizasyonu 
sonucu geliştiği düşünülmektedir. Bu durumda Cl-‘un hücre içine girişine 
sinirin eksitotoksisiteye akut cevabı olarak bakılmaktadır. Bu girişin katyon 
bağımlı Cl- transport protein Na+-K+-Cl- kotransporter izoform-1(NKCC1) 
yoluyla olduğu düşünülmektedir. NKCC1 serebral iskemideki iyon 
homeostazisinin bozulmasında rol oynar. Bir çalışmada, nöron ölümünde 
NKCC1’in stimülasyonunun glutamat, oksijen-glukoz yoksunluğuyla (OGD) 
oluşan nörotoksisitede rol oynadığı gösterilmiştir. Na+, Cl- ve su hücre içine 
girer, Ca+2 artışı görülür, sonuçta lizis oluşturur. NKCC1 aktivitesinin 
Bumetanidle (loop diüretik) blokajı glutamatın veya OGD’nin indüklediği 
nörotoksisiteyi ortadan kaldırmıştır. NMDA reseptör aktivasyonu sonrası 
hücre içi oluşan Na+ ve Cl-1 birikimi Bumetanidle inhibe edilmiştir. NKCC1’in 
blokajı OGD ve NMDA reseptör aktivasyonu sonrası oluşan hücre şişmesini 
önemli derecede zayıflatmıştır (7). 
Kalsiyum nörotoksisite ilişkisi  
Hücre içi Ca+2 bir çok fizyolojik olay için gereklidir. Fakat aşırı miktarı 
nöronal disfonksiyon ve hücre ölümüne yol açabilir. Nöronal Ca+2 artışı 
fosfolipazlar, proteazlar, endonukleazlar gibi bir çok enzimi aktive edebilir. 
Bu enzimlerin aktivitesindeki artış nöronal hücre ölümüyle ilişkilidir. Aşırı 
glutamaterjik stimülasyon aynı zamanda nöronal NOS (nNOS) aktivasyonu 
ve nitrik oksit (NO) üretimi için gerekli olan Ca+2’un artışına ve bu olaylar 
sonucunda artmış hücre ölümüne neden olur. Bu yüzden uygun Ca+2 
homeostazisinin devamlılığı glutamatla ilişkili nöronal dejenerasyonun 
ilerlemesini engellemede etkilidir (6). 
Glutamat reseptör aktivasyonu sonrası gelişen kalsiyum artışı protein 
kinaz, fosfolipaz, NO sentezi, mitokondriyal fonksiyon bozulması ve serbest 
radikal oluşumuna yol açar. Kalsiyumun artışı bu sayılan öldürücü 
süreçlerin birini veya birkaçını aktive edebilir. Bazı bilim adamlarına göre 
serbest kalsiyum artışı membran bütünlüğünün bozulması sonrası gelişen 



 186 

bir olaydır ve oksidanların indüklediği hücre ölümüne katkısı yoktur. Fakat 
diğer bir kısım bilim adamı hücre içi kalsiyumu seviyelerindeki erken 
yükselmenin oksidatif stresi oluşturduğu, mitokondrilere zarar verdiği ve 
kalsiyum bağımlı sindirici enzimleri aktiflediği, mitokondri ve iskeleti 
hasarladığı ve sonuçta oksidanların indüklediği hücre ölümlerinde merkezi 
bir rol oynadığını savunmuşlardır (8). 
Hücre içi kalsiyum artışının kaynağı bilinmemektedir. Endoplazmik 
retikulum (ER) hücre içindeki major depo yeridir ve hücresel kalsiyum 
homeostazisini sağlar. Ayrıca hücrede protein sentezinin de düzenlendiği 
yerdir. Oksidanlar, sulfidril aktif ajanlar ve serbest radikaller de kalsiyum-
ATPazı inhibe eder. ER’den kalsiyum salar. Bu durum ER kalsiyumunun 
oksidan toksisitesinde rol oynadığını düşündürtmektedir. Dantrolen, 
sarkoplazmik retikulum ve ER’den kalsiyum salınımını inhibe eder. ER’nin 
dantrolenle blokajı glutamat toksisitesini çok azaltmıştır ve dantrolenin 
etkileri L-tipi kalsiyum kanal blokeri nimodipinle artmıştır. Buna göre hücre 
içi kalsiyum artışından hem hücre içi depolar hem de iyon kanalları sorumlu 
tutulmaktadır. Dantrolen de hücre ölümünü önlemiş, nimodipinle daha da 
önlemiş fakat kontrol değerine çekememiştir. Burda da sodyum/klor 
bağımlı glutamat toksisite kompanenti rol oynayabilir (8). 
Metabotrobik glutamat agonistleri ile hücre kültürlerinde oluşan astrosit 
şişmesi dantrolen tarafından azaltılmıştır. Bazı yayınlar endoplazmik 
retikulum kalsiyum depolarının tükenmesinin bile tek başına apopitozu 
tetikleyebileceğini bildirmiştir. Nimodipin, kainatın indüklediği 
nörotoksisitede de doz-bağımlı nöroproteksiyon yapmaktadır (9). 
NMDA ve KA reseptör aktivasyonunun serebellar parçalarda argininden NO 
sentezini indüklediği gösterilmiştir. Bir çalışmada KA, glutamatın bin katı 
dozunda ancak %21.4 hücre ölümü oluşturabilirken glutamatın 1/1000 
dozda ölüm yüzdesi %38.58 olarak bulunmuştur. Salisilik Asit (SA), OH 
radikali yakalayıcı olarak Kainik asit toksisitesinde çok etkili bulunmuştur. 
Bu durum NMDA gibi KA’nın da serbest radikal oluşturarak hücre ölümü 
yaptığını göstermektedir (10).  
Serbest oksijen radikallerinin üretimi, süperoksid dismutaz enzimleri, 
katalaz ve glutatyon peroksidazın sıkı kontrolü altındadır. Buna rağmen 
serbest radikal oluşumundaki artış ve antioksidan savunmadaki azalma 
oksidatif stresin oluşmasına neden olur. Serbest radikallerin ana üreticisi 
mitokondridir. Oksijen radikalleri hücre, doku ve organ hasarı oluşumuna 
katkı yaparlar.  
Serbest oksijen radikalleri retinal hücre kültürlerinde, fibroblastlarda, 
hipokampal dokularda ve astrositlerde glutamat uptake inhibisyonu 
yapabilir. Ayrıca NMDA reseptör aktivasyonu yaparak, süperoksit 
salınımına, hücre içi kalsiyum artışına ve NO oluşumuna yol açar . 
Antioksidanlarla yapılan son çalışmalarda spinal sinir bağlama modelinde 
ağrıyı hafiflettikleri görülmüştür. Bu durum serbest oksijen radikallerinin 
doku yaralanmasının oluşturduğu ağrıda rolünün olduğunu göstermektedir 
(11). Serbest oksijen radikallerinin oluşturduğu ağrı glutamat reseptör 
aktivasyon artışından kaynaklanabilir. Yani; 
1.Birinci santral sinapsta glutamat arttı 
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2.Glutamat taşıyıcıları hücre dışı glutamatı dengede tutmaya çalıştı 
3.Serbest oksijen radikalleri glutamat taşınımını zayıflattı. 
Sonuçta glutamat artmış, NMDA fazla uyarılmış olabilir. Bu ancak 
glutamatın o bölgede tesbitiyle mümkün olan kesinleştirilememiş bir 
durumdu. Fakat son zamanlarda glutamat artışı in vitro voltametri 
teknikleriyle ortaya konulabilmektedir.  
Duyusal ağrı yolağının 1. sinapsında glutamat major eksitatör 
nörotransmitterdir. Antikanser ilaçlardan olan paklitakselin oluşturduğu 
nöropatik ağrının da bu bölgedeki artmış glutamat salınımından 
kaynaklandığı tesbit edilmiştir. Burada in vivo voltametriyle glutamat artışı 
gösterilmiştir (12). 
NO-glutamat toksisite ilişkisi:  
NO serebral iskemide ikili rol oynar (nöroproteksiyon ve nörotoksisite)(13). 
Nörotoksin olarak NO, glutamat salınımını ve NMDA reseptörlerin aşırı 
aktivasyonuyla iskemik eksitotoksik beyin hasarını artırır. Diğer taraftan 
serebral iskeminin erken basamaklarında iskemik penumbra (gölge) nin 
kanlanmasını artırır (9). 
Bir nitrik oksit sentaz inhibitörü olan 7-nitroindazolün, NMDA’nın 
intrastriatal injeksiyonu ile oluşturulan hasarı azalttığı fakat KA veya 
AMPA’yla oluşturulan hasara etkisi olmadığını göstermiştir(10). Nitrik oksit 
bir çok beyin fonksiyonunda (hafıza ve öğrenme gibi) NMDA reseptörünün 
etkisine eşlik eder (14).  
Bazı NO donörları (SNP gibi) in vitro serbest radikal oluşumunu stimüle 
ederken bir kısmı (nitrogliserin, Ringer solüsyonundaki NO) serbest radikal 
oluşumunu baskılar. Bir çalışmada SNP hidroksil radikal oluşumuna neden 
olmuştur. Bu çalışmada nimodipin ve dantrolen SNP’nin oluşturduğu 
nörotoksisiteyi önlemede başarısız olmuştur (9). 
Bu durum kalsiyumun oksidan hücre ölümünün sebebi değil, sonucu olduğu 
yaklaşımına güç vermektedir. Fakat NMDA reseptör aktivasyonunda tersi 
durum söz konusuydu. SNP’nin indüklediği nörotoksisitede kalsiyum 
salınımı muhtemelen nöronların membran bütünlüğünün bozulmasından 
kaynaklanmaktadır (9). Fakat NO sentezi için hücre içi kalsiyumun 
gerekliliği de bir başka önemli noktadır (15). 
NO’ın, glutamat nörotoksisitesinde NMDA reseptör kenetli iyon kanallarını 
kapatarak koruyucu rol oynadığı, fakat NO’in artan konsantrasyonlarının, 
oksijen radikal oluşumuyla ilişkili olduğu ve toksik hale gelmeye başladığı 
retinal nöron kültürlerinde gösterilmiştir (9). 
Glutamat/sistin antiport sistem bozukluğu ve nörotoksisite: 
Ekstraselüler glutamatın, iyonotropik glutamat reseptörleri, metabotrobik 
glutamat reseptörleri uyarımından sonra 3. hedefi glutamat/sistin antiportu 
Xc-‘nin inhibisyonudur. Bu bir çeşit oksidatif stres oluşumuna ve oksidatif 
glutamat toksisitesi denilen hücre ölümüne yol açar. Glutamat/sistin 
antiportu sistini hücre içine, glutamatı hücre dışına taşır. 10-4 M’lık 
ekstraselüler glutamat konsantrasyonunda sistin uptakei tamamen durur. 
Sistin güçlü hücre içi azaltıcı ajan glutatyon (GSH)‘un sentezi için gereklidir. 
GSH, ekstraselüler glutamat tarafından tüketilirse hücreler bir çeşit 



 188 

programlı hücre ölümüyle ölebilirler (16). Bu tip hasar antioksidanlarla 
bariz şekilde azaltılabilir (17,18). 
Eksitatör aminoasitlerin agonist ve antagonistlerinin glutamat 
toksisitesine katkıları: 
Uzun zamandan beri glutamat ve glutamat reseptör agonistlerinin sinir 
sisteminde toksisiteye neden olabilecekleri düşünülmektedir (19). Asidik 
aminoasitler kan-beyin bariyerini kolaylıkla geçemezken, kan-beyin 
bariyerinin hasarlanması gibi durumlarda beyne girebilir. Farklı endojen 
olmayan eksitatör aminoasitler nörotoksisite oluştururlar ve oluşan hasar 
kalıbı nörodejeneratif hastalıklara mesela Huntington Hastalığında gözlenen 
bölgesel ve hücresel özelliklere benzemektedir. İlave olarak, bir çok 
çalışmada akut inme ve travmatik yaralanmanın ekstraselüler glutamat ve 
aspartatın konsantrasyonundaki yükselmeyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
Glutamat reseptör antagonistlerinin ise aynı akut maruziyette oluşmuş olan 
hayvan modellerinde oluşan hasarı azalttığı gözlemlenmiştir (17,20,21). 
Glutamat taşıyıcıları ve eksitotoksisiteye yatkınlık: 
Glutamat taşıyıcıları için genler klonlanmıştır ve 5 alt-tip ayırt edilmiştir. 
Glutamat/aspartat taşıyıcısı (GLAST=EAAT1), glutamat taşıyıcısı 1 (GLT-
1=EAAT2), eksitatör aminoasit taşıyıcısı 3 (EAAC1=EAAT3), eksitatör 
aminoasit taşıyıcısı 4 (EAAT4) ve EAAT5. Glutamat taşıyıcılarının uptake 
inhibitörü threo-beta-benzyloxyaspartate (TBOA) sinaptik aralıkta glutamat 
artışına yol açarak, NMDA reseptörlerinin aktivasyonu sonucu nörotoksik 
etki oluşturur fakat gliotoksik değildir. TBOA, ciddi nekrotik 
nörodejenerasyona yol açmıştır. Glutamat taşıyıcılarının nekrotik ölüme 
karşı önemli koruyucu etkileri görülmüştür. Bu etki glutamat reseptör 
antagonistleri ile bloke edilebilmiştir (22). İlave olarak TBOA, sıçan 
hipokampusunda iskemi oluşturmuştur. 
GLT-1’i genetik olarak ortadan kaldırılan farelerde azalmış glutamat 
taşınımı aktivitesi sonucu nöbetler ve nörotoksisiteye yatkınlık gözlenmiştir. 
Glutamat taşınımı aktivitesinde değişiklikler saptanan hastalıklar arasında 
ALS (Amyotrofik lateral skleroz), Huntington, Parkinson ve Alzheimer 
Hastalığı sayılabilir. Glutamat disfonksiyonu patojeneze katkı mı yapıyor 
yoksa hastalık patolojisinin bir sonucu mu bilinmemektedir. Ama 
nörodejenerasyonun başlangıcında glutamat taşıyıcı aktivitede değişimler 
başlar. 
ALS: GLT-1/EAAT2 taşıyıcı miktarı düşük bulunmuştur. Burda değişmiş 
GLT-1 mRNA süreçlerinden bahsedilmektedir. Son çalışmalar beta laktam 
antibiyotiklerin glutamat taşıyıcı aktivite artışı yaptıkları yönünde bilgi 
vermektedir ve ALS hastalarında denenmektedir (23,24,25). 
Alzheimer Hast: Glutamat taşıyıcılarının sayısı yaşlılıkta azalmaya başlar. 
Sağlıklı gruplarla karşılaştırınca Alzheimer hastalarında EAAT1 ekspresyonu 
azalmıştır ve bu Alzheimerla ilişkili nörodejenerasyona katkı yapabilir. Glial 
glutamat taşıyıcıları azalır. GLT-1 inaktivasyonu gözükür. Plateletlerdeki 
uptake aktivitesi beyin glutamat upteki hakkında bilgi verebilir. Alzheimer 
hastalığında görülen hafıza zayıflamasında kalsiyum kanal blokerlerinin 
faydalı olabileceği gösterilmiştir (26). 
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Felç, omurilik yaralanması: Glutamatın taşınma yönü tersine döner, 
veziküler glutamat salınımı aktivitesi değişir (20,27). 
Bu konuda yapılmış olan çalışmalar dikkate alındığında; glutamatın 
nörotoksisite oluşumunda hangi mekanizmaları ne ölçüde kullandığını kesin 
olarak ortaya koyabilmek için daha ileri araştırmalara gerek olduğu gerçeği 
ortaya çıkmaktadır. 
Kaynaklar: 
1.Cooper JR, Bloom FE, Roth RH. Biochemical basis of neuropharmacology. 
Oxfort University Press, 8th edition, 2002; 130-145 
2.Hacımüftüoğlu A, Çıray H, Gepdiremen A. Glutamat reseptörleri ve 
agonist-antagonist etkili farmakolojik ajanlar. Sendrom. 2001; 13: 85-91 
3.Gepdiremen A, Buyukokuroglu ME, Hacimuftuoglu A, Suleyman H. 
Contribution of the histaminergic receptor subtypes to histamine-induced 
cerebellar granular neurotoxicity. Pol J Pharmacol. 2003 May-
Jun;55(3):383-8. 
4.Koh JY, Palmer E, Cotman CW. Activation of the metabotropic glutamate 
receptor attenuates N-methyl-D-aspartate neurotoxicity in cortical cultures. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 1991 Nov 1;88(21):9431-5. 
5.Sagara Y, Schubert D. The activation of metabotropic glutamate 
receptors protects nerve cells from oxidative stress. J Neurosci. 1998 Sep 
1;18(17):6662-71. 
6.Perrella J, Bhavnani BR. Protection of cortical cells by equine estrogens 
against glutamate-induced excitotoxicity is mediated through a calcium 
independent mechanism. BMC Neurosci. 2005 May 10;6(1):34. 
7.Beck J, Lenart B, Kintner DB, Sun D. Na-K-Cl cotransporter contributes to 
glutamate-mediated excitotoxicity. J Neurosci. 2003 Jun 15;23(12):5061-8 
8.Gepdiremen A, Duzenli S, Hacimuftuoglu A, Suleyman H, Oztas S. The 
effects of dantrolene alone or in combination with nimodipine in glutamate-
induced neurotoxicity in cerebellar granular cell cultures of rat pups. 
Pharmacol Res. 2001 Mar;43(3):241-4. 
9.Gepdiremen A, Hacimuftuoglu A, Buyukokuroglu ME, Suleyman H. Nitric 
oxide donor sodium nitroprusside induces neurotoxicity in cerebellar 
granular cell culture in rats by an independent mechanism from L-type or 
dantrolene-sensitive calcium channels. Biol Pharm Bull. 2002 
Oct;25(10):1295-7. 
10.Gepdiremen A, Hacimuftuoglu A, Duzenli S, Oztas S, Suleyman H. 
Effects of salicylic acid in glutamate- and kainic acid-induced neurotoxicity 
in cerebellar granular cell culture of rats. Pharmacol Res. 2000 
Dec;42(6):547-51. 
11.Hacimuftuoglu A, Handy CR, Goettl VM, Lin CG, Dane S, Stephens RL Jr. 
Antioxidants attenuate multiple phases of formalin-induced nociceptive 
response in mice. Behav Brain Res. 2006 Oct 16;173(2):211-6. Epub 2006 
Aug 17. 
12.Hacimuftuoglu, A. and R.L. Jr Stephens, “Augmented evoked spinal 
glutamate release occurs after paclitaxel therapy: correlation with pain 



 190 

after chemotherapeutic agents,” 5th Congress of the European Federation 
of IASP Chapters, European Journal of Pain 10:S60 Suppl., İstanbul, 2006. 
13.Dawson VL, Dawson TM, London ED, Bredt DS, Snyder SH. Nitric oxide 
mediates glutamate neurotoxicity in primary cortical cultures. Proc Natl 
Acad Sci U S A. 1991 Jul 15;88(14):6368-71. 
14.Yildiz Akar F, Ulak G, Tanyeri P, Erden F, Utkan T, Gacar N. 7-
Nitroindazole, a neuronal nitric oxide synthase inhibitor, impairs passive-
avoidance and elevated plus-maze memory performance in rats. Pharmacol 
Biochem Behav. 2007 Oct;87(4):434-43. Epub 2007 Jun 2.  
15.Ertug PU, Buyukafsar K, Kumcu EK, Gocmen C, Secilmis A, Singirik E, 
Dikmen A, Baysal F. Effects of some divalent cations on nitrergic 
relaxations in the mouse corpus cavernosum. Fundam Clin Pharmacol. 
2001 Oct;15(5):343-8. 
16.Schubert D, Piasecki D. Oxidative glutamate toxicity can be a 
component of the excitotoxicity cascade. J Neurosci. 2001 Oct 
1;21(19):7455-62. 
17.Sheldon AL, Robinson MB. The role of glutamate transporters in 
neurodegenerative diseases and potential opportunities for intervention. 
Neurochem Int. 2007 Apr 19; [Epub ahead of print] 
18.Almeida A, Heales SJ, Bolanos JP, Medina JM. Glutamate neurotoxicity is 
associated with nitric oxide-mediated mitochondrial dysfunction and 
glutathione depletion. Brain Res. 1998 Apr 20;790(1-2):209-16. 
19.Park E, Velumian AA, Fehlings MG. The role of excitotoxicity in 
secondary mechanisms of spinal cord injury: a review with an emphasis on 
the implications for white matter degeneration. J Neurotrauma. 2004 
Jun;21(6):754-74.  
20.Hazell AS. Excitotoxic mechanisms in stroke: an update of concepts and 
treatment strategies. Neurochem Int. 2007 Jun;50(7-8):941-53. Epub 
2007 May 10. 
21.Choi DW, Koh JY, Peters S. Pharmacology of glutamate neurotoxicity in 
cortical cell culture: attenuation by NMDA antagonists. J Neurosci. 1988 
Jan;8(1):185-96. 
22.Bonde C, Noraberg J, Noer H, Zimmer J. Ionotropic glutamate receptors 
and glutamate transporters are involved in necrotic neuronal cell death 
induced by oxygen-glucose deprivation of hippocampal slice cultures. 
Neuroscience. 2005;136(3):779-94. 
23.Lipski J, Wan CK, Bai JZ, Pi R, Li D, Donnelly D. Neuroprotective 
potential of ceftriaxone in in vitro models of stroke. Neuroscience. 2007 
May 11;146(2):617-29. Epub 2007 Mar 23. 
24.Tanaka K. Antibiotics rescue neurons from glutamate attack. Trends Mol 
Med. 2005 Jun;11(6):259-62. Review. 
25.Rothstein JD, Patel S, Regan MR, Haenggeli C, Huang YH, Bergles DE, 
Jin L, Dykes Hoberg M, Vidensky S, Chung DS, Toan SV, Bruijn LI, Su ZZ, 
Gupta P, Fisher PB. Beta-lactam antibiotics offer neuroprotection by 
increasing glutamate transporter expression. Nature. 2005 Jan 
6;433(7021):73-7. 



 191 

26.Yamanturk Celik P, Uresin Y, Tonyali H. Effects of nitrendipine on 
reference and working memory of rats in three-panel runway. Pharmacol 
Res. 2004 Sep;50(3):367-70. 
27.McAdoo DJ, Xu GY, Robak G, Hughes MG. Changes in amino acid 
concentrations over time and space around an impact injury and their 
diffusion through the rat spinal cord. Exp Neurol. 1999 Oct;159(2):538-44. 
 



 192 

KAHVALTILI OTURUM: ASİSTANLARIN 
GÖZÜNDEN: FARMAKOLOJİ EĞİTİMİNDEN NE 
BEKLİYORUZ?  
[27.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 08:30-09:25]  
TFD Bakışı  
Dr. Hakan S. Orer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Ankara 
Konuşma özeti elimize ulaşmadı. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 193 

Asistanların Gözünden: Eğitimden Ne Bekliyoruz? 
Dr. İsmail Burak Bal 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Ankara 
 
Temel tıp bilimleri arasında farmakoloji ve farmakoloji uzmanlık eğitimi; 
gerek alanın klinik uygulamalar ve ilaç sektörü ile doğrudan ilişkisi, gerekse 
bilim insanı yetiştirme hedefi gözetmesi açısından özel ve kritik bir öneme 
sahiptir. Farmakoloji ve/veya klinik farmakoloji alanında uzmanlık 
eğitimi/doktora derecesi almayı talep eden bir kişi, uzun vadede çalışma 
alanı her ne olursa olsun, hem temel hem de güncel teorik farmakoloji 
bilgisine ihtiyaç duyacaktır. Bu teorik eğitimin, alanın deneysel ve 
uygulamalı yönlerinin de ihmal edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle; 
laboratuvar teknikleri, bilimsel bir araştırmanın planlanması, yürütülmesi, 
yayınlanması ve klinik araştırmaların yürütülmesine dair eğitime koşut 
yürütülmesi zorunluluğu hem uzmanlık öğrencisine hem de uzmanlık 
eğitimini veren kuruma ağır sorumluluklar yüklemektedir. Tüm bu 
çalışmaların temelini oluşturacak etik çerçevenin genç araştırmacıya 
benimsetilmesi de bu süreç içinde olgunlaşması beklenen bir diğer 
vazgeçilmez değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak, farmakoloji 
uzmanlık eğitiminde 4 yıl içinde, özellikle de tez öncesi dönemde yukarıda 
belirtilen tüm hedeflere erişilmesi beklenmekte ve dolayısıyla söz konusu 
hedeflerin gerçekleştirilmesi gerek uzmanlık eğitimi alan kişi gerekse 
eğitimden sorumlu kurum için çözülmesi gereken bir dizi stratejik problemi 
beraberinde getirmektedir. 
Tüm bu eğitim temelinde teorik farmakoloji eğitimi yer almaktadır. Eğitimin 
güncel müfredatı, klasik farmakolojinin tüm konularına yer vermek 
durumunda olduğu gibi; farmakogenetik, moleküler farmakoloji gibi 
gelişmekte olan alanları da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Teorik 
derslerin işlenişinde konuyla ilgili klasik bilgilerde eksiklik bırakmayan bir 
yaklaşım günümüzde ne yazık ki eğitimin hedeflerine ulaşılması açısından 
yeterli olmayacaktır. Çalışma alanı ile ilgili güncel problemler, henüz 
anlaşılamamış noktalar ve çalışma alanının gerek disiplin içinde gerek diğer 
disiplinlerdeki çalışma alanları ile ilişkisinin de bu kapsamda tartışılması; 
uzmanlık öğrencisine içinde çalıştığı alanı daha iyi tanıma, bir araştırma 
planlama ve yönlendirme konusunda da yol gösterici olacak, her geçen gün 
genişleyen literatürü daha amaca yönelik ve eleştirel bir gözle incelemesine 
olanak sağlayacaktır. 
Ülkemizde dünya standartlarında bilim üretmeyi teşvik eden sağlıklı bir 
bilim politikası izlenememesi, kariyerinde bilim üretmeyi seçmiş bir 
farmakolog için de laboratuvar çalışmalarında aşılması gereken bir dizi 
probleme yol açmaktadır. Yeni bir laboratuvar düzeneğinin kurulması ya da 
kullanılacak kimyasalların tedarik edilmesi için gerekli olan bütçenin 
sağlanmasında yaşanan güçlükler ve gecikmeler ne yazık ki hepimizin 
yaşadığı problemlerdir. Bu güçlüklere rağmen sürekli yenilenen bir fiziksel 
ortamın sağlanmasına yönelik çaba zaten mevcuttur. Elde olan imkanların 
en iyi ve verimli şekilde kullanılmasıyla genç farmakoloğun bir 
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laboratuvarın işleyiş düzeni, bir deneyin planlanması ve yürütülmesi, 
tekrarlanabilir veri elde edilmesinin şartları, temel preparatlar ve deneyler 
konusunda eğitilmesi kolaylıkla gerçekleştirilebilir bir hedeftir. Bunun 
yanında mümkün olduğu sürece modern tetkiklerin de öğretilmesi yapılan 
çalışmanın kalitesini artırmanın yanında, kariyerinin bir kısmını yurtdışında 
sürdürmek isteyecek farmakologların rekabet şansını da artıracak ve onlara 
iyi bir laboratuvarda sürdürülecek bir kariyer konusunda avantaj 
sağlayacaktır.  
Farmakolojiyi diğer temel bilimlerden ayıran en önemli nokta yeni ilaçların 
geliştirilmesi süreci ve klinik araştırmalardır. Ülkemizde faz I ve faz II 
çalışmalarda bir farmakoloğun yer alması yasal bir zorunluluktur. 
Kariyerine akademide devam edecek farmakologlar da, özel sektörde 
çalışacak olanlar da bu çalışmaların mutlaka içinde bulunacaklardır. Bu 
nedenle klinik araştırmaların yapısı, sürecin işleyişi, konuyla ilgili yasal 
düzenlemeler, farmakoloğun bu süreçteki rolü ve sorumluluğu farmakoloji 
eğitiminin temel noktalarından birini oluşturmalıdır. 
Farmakologların görev aldığı bir diğer önemli kurum etik kurullardır. Bu 
nedenle etik anlayışının tarihsel gelişimi, bugünkü uygulamaya temel olan 
belgeler, karar almada önemli olan temel etik prensipler konusunda 
eksiksiz bir bilgi ve sağlıklı bir bakış açısı tüm farmakoloji uzmanlık 
öğrencileri için gerekli olacaktır. Bu konudaki eğitimin araştırma ve yayın 
etiği eğitimiyle koşut ilerlemesi; hem temel ve klinik çalışmaların sağlıklı 
yürütülmesi hem de yayınlanmış literatürün objektif değerlendirilmesi 
açısından oldukça değerlidir. 
Şu ana dek yukarıda ana hatları bir farmakoloji uzmanlık öğrencisinin 
gözünden çizilmeye çalışılmış ve olabildiğince idealize edilmiş bu eğitim 
sürecinin kuşkusuz en önemli ve öğrencinin en çok ihtiyaç duyacağı 
bileşenlerinden biri; uzmanlık öğrencisi ve danışman(lar)ı arasında 
karşılıklı, eleştirel ve açık bir bilimsel paylaşım sürecine dayalı, öğrencinin 
ilgi alanına yönelik heyecanı daima diri tutmaya yönelen bir iletişim 
biçimidir.  
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Farmakoloji Uzmanlık Eğitiminden Ne Bekliyoruz? 
Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji 
ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Farmakolog ilaçların canlı organizmaya, organizmanın ilaçlara olan etkilerini 
inceleyen bilim insanıdır. Tıbbi farmakolog ise tıp eğitimi üzerine 
farmakoloji uzmanlığı eğitimi almış kişidir. 
Tıp doktoru klinik bir branşta uzmanlık aldığında sadece o uzmanlık 
alanında çalışabilecekken farmakoloji uzmanının çalışabileceği çok farklı iş 
kolları vardır. Farmakoloji uzmanlık öğrencilerinin beklentileri de uzman 
oldukları zaman tüm bu iş kollarının onlardan bekledikleri işlerin başarıyla 
üstesinden gelebilecekleri deneyime sahip olmalarıdır. 
Farmakoloji uzmanları araştırma görevlisi olarak tıp fakültelerinde 
çalışabilecekleri gibi, devlet ve özel hastanelerde, hıfzısıhha kurumlarında, 
ilaç firmalarında ve sözleşmeli araştırma kuruluşlarında da görev alabilirler. 
Bu çok çeşitli çalışma alanı arasında halihazırdaki uzmanlık eğitimi onlara 
en çok tıp fakültelerinde farmakoloji ve diğer (örn. biyofizik, fizyoloji hatta 
yoğun bakım) ana bilim dallarında yapacakları işlere yönelik deneyim 
kazandırmaktadır. Bunun dışında yukarıda söz ettiğim diğer iş kollarında 
farmakoloji uzmanının yaptığı işlerle farmakoloji uzmanlık eğitimi süresince 
onun kazandığı deneyimler aslında birbiriyle örtüşmemektedir.  
Farmakoloji uzmanlarının (veya yönetmeliklerde geçtiği gibi tıp doktoru 
farmakologların) üniversitelerin farmakoloji departmanları dışında zorunlu 
olarak bulunmalarının gerektiği alanlar sınırlıdır. Faz 1-2 klinik 
araştırmalarda, lokal ve merkezi etik kurullarda bir tıp doktoru farmakolog 
(uzmanlık veya doktora eğitimi almış) bulunmak zorundadır. Farmakologlar 
farmakovijilans sorumlusu olarak da görev yapabilirler, ancak bu görevi bu 
konuda eğitilmiş eczacı veya hekimler de üstlenebilir. Buna ek olarak 
farmakoloji uzmanları bir süredir tüm uzman doktorlar gibi devlet hizmet 
yükümlüğüne tabidirler. Doktora eğitimi almış farmakologların bu 
yükümlülüğü yoktur ancak Sağlık Bakanlığı onları kendi kuruluşlarında 
istihdam etmemektedir. 
Doktora eğitimi, başvuran kişi ve kurum arasında birebir bağlantı ile 
başlarken uzmanlık eğitimi tıpta uzmanlık sınavı sonucu belki de 
“tesadüfen” kazanılan bir eğitim programıdır. Kimi zaman klinik bir branşa 
geçmek için ders çalışılan bir ortam haline gelmiştir. Kamuda artık istifa ve 
atama süreçleri çok hızlı yapılabilmektedir. Bu nedenle anabilim dallarının 
TUS’la başka bir branşa geçmek isteyen uzmanlık öğrencilerine 
“muvaffakat vermeme” gibi bir yaptırımları da kalmamıştır. TUS’la gelip 
aklına aslında başka bir klinik bölüme geçmeyi koymuş bir uzmanlık 
öğrencisi sınavdan bir ay önce istifa edip hemen sınav sonrası başka bir 
bölüme kaydını yaptırabilmektedir. Bölümü kazanacak öğrenciyi 
seçemeyecek olması departmanın elini kolu bağlamaktadır. Üstelik 
farmakolojİ departmanında geçirdiği süre genellikle uzmanlık öğrencisinin 
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TUS puanını da arttırmaktadır ve bu durum daha önceki sınavda 
kazanamadığı bir üst tercihine ulaşmasını sağlamaktadır. 
Doktora eğitimlerinin, ilgili üniveresitelerin sağlık bilim enstitülerinin 
belirlediği ve genellikle keyfi olarak değişmeyen bir eğitim programları 
vardır. Aslında uzmanlık öğrencilerine yasal olarak verilmesi gereken bir 
zorunlu eğitim yoktur. Eğitim, belli süreyi geçirme ve bir tez oluşturup 
sınava girmeye dayanmaktadır. Bu konuda kurumlar kendi deneyimlerine 
göre programlar oluşturmaktadırlar, ancak bu programlar standart değildir. 
Türk Farmakoloji Derneği’nin farmakoloji uzmanlık eğitimi için önerdiği bir 
çekirdek eğitim programı da mevcuttur ancak uygulamalar bununla birebir 
örtüşmemektedir.  
Tasarlanmış olan çekirdek eğitim programında amaç, temel ve klinik ilaç 
araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak 
evrensel bilime katkıda bulunacak; ilaçlar ve klinik uygulamalarıyla ilgili 
bilgi alışverişinde bulunup, hizmet verecek; ülkenin ilaç ve sağlık 
politikalarına etkin bir biçimde katılacak, bilgi, beceri ve tutumlarla 
donatılmış uzman hekimler yetiştirmektir. Ancak hali hazırdaki programlar 
üniversite öğretim üyesi olacak farmakologların eğitim ihtiyaçlarını öne 
çıkartmakta, farmakologların diğer iş kollarında daha başarılı olmalarını 
sağlayacak becerileri kazanmalarını öngörmemektedir. 
Uzmanlık öğreniminin bitiminde, öncelikle devlet hizmeti yükümlüsü 
olduğumuz için sağlık bakanlığı kurumlarında bizden ne istendiğini bilmemiz 
gerekir. Hastanelerde yerel ilaç politikalarının düzenlenmesi, klinik 
araştırmalar yapılması, ilaç etkileşimleri, yan etkileri ve doz ayarlama gibi 
konularda hastane hekimlerine ve personeline bilgi desteği sağlama ve bu 
konularda eğitiminden sorumlu olabiliriz. Böyle bir işin üstesinden 
gelebilmek için uzmanlık eğitimi süresince hastalarla ve klinikle bağlantının 
devam etmesi gerekmektedir. Bu durum hem doktorluk mesleğinin tatmin 
duygusunun devamına, hem de öğrenilen bilginin kalıcı olmasına katkıda 
bulunabilir. Unutulmamalıdır ki farmakoloji dahili tıp bilimlerine ait bir 
uzmanlık dalıdır ve klinik farmakoloji alt dalı doğrudan hastayla veya klinik 
araştırmada yer alan sağlıklı gönüllüyle birebir ilişki içindedir. 
Üniversitelerde yeni kadrolar olmadığı sürece bizi istihdam eden en önemli 
kuruluşlar ilaç firmaları olacağından, eğer farmakolog olarak bu 
kuruluşlarda çalışacaksak bu kez  eğitimimizin bu firmaların yapılarını, 
işleyişlerini, bizden beklentilerini de bize kavratacak nitelikte olması 
gerekir. Farmakoloji departmanlarının sanayiyle işbirliği süreçlerinin 
hızlandırılması, bu konuda hem bize eğitim veren kurumların hem de bizim 
o kuruluşlarla ilgili deneyimlerimizin artmasına yol açar. Bu konuda da 
yapılması gereken çok fazla iş vardır. 
Farmakoloji uzmanlık eğitiminin şu anki durumuna bakılacak olursa, 
uzmanlık öğrencisinin başarısı, eğitim sürecinde kendine sunulanla 
yetinmemesi, açık kalan noktaları kendi gayretleriyle tamamlamaya 
çalışması ve beraber çalıştığı hocanın katkılarını gerektirmektedir. 
Ancak standart bir eğitim ve olmazsa olmazlardan bahsediyorsak uzmanlık 
eğitiminin nasıl değişime uğraması gerektiğini tartışmaya açmalıyız ve 
oluşturmalıyız. Panelde uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası alınacak 
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görevlerle bağlantısının detayları tartışılacaktır ve muhtemelen bu konuda 
yapılması gerekenler için bir yol açılacaktır. 
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Master-Doktora Eğitiminden Ne Bekliyoruz? 
Ecz. Ebru Arıoğlu  
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim 
Dalı 
Konuşma özeti elimize ulaşmadı. 
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KONFERANS:                                                           
[27.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 09:00-10:30]    
INFLUENCE OF GENDER AND SEX STEROID 
HORMONES ON CEREBRAL BLOOD VESSELS 
Dr. Sue Piper Duckles  
Department of Pharmacology, School of Medicine, University 
of California, Irvine, CA  92697, USA. 

 
Recent studies cast doubt on the cardiovascular benefits of hormone 
replacement therapy, yet there is considerable experimental evidence that 
estrogen provides protective effects against cardiovascular disease and 
stroke.   Could estrogen have protective actions, but lack the ability to 
reverse existing disease?  What effects do androgens have?  We have 
focused on the cerebral circulation due to the important dual roles of this 
vascular bed in controlling brain blood flow and blood brain barrier 
function. We have demonstrated that estrogen receptor alpha and the 
androgen receptor are both present in cerebral blood vessels as well as 
enzymes responsible for converting testosterone to estradiol or 
dihydrotestosterone, aromatase and 5-α reductase, respectively. To 
explore whether gonadal steroids modulate cerebrovascular inflammatory 
responses, the cytokine interleukin1β or lipopolysaccharide was 
administered intraperitoneally in gonadectomized male or female rats. With 
either stimulus, cerebrovascular cyclooxygenase-2 protein expression was 
increased. In male or female rats exposed to estrogen, the inflammatory 
response was sharply suppressed.  In contrast, exposure to androgen 
significantly increased the cerebrovascular inflammatory response.  These 
opposite effects on cerebrovascular inflammatory responses may contribute 
to the well-known effects of gonadal steroids in animal models of stroke.   
 
Estrogen, but not androgen, also influences cerebrovascular mitochondrial 
function, with profound implications for the progression of cardiovascular 
disease and aging. Treatment of rats with estrogen increases mitochondrial 
efficiency but reduces reactive oxygen species (ROS) production.  Using a 
superoxide sensitive dye that partitions into mitochondria (Mitosox), we 
have demonstrated that prior estrogen treatment suppresses mitochondrial 
superoxide production.  Furthermore, estrogen treatment promotes the 
efficiency of oxidative phosphorylation, increasing activities of 
mitochondrial citrate synthase and complex IV. Estrogen also increases 
levels of mitochondrial cytochrome c, manganese superoxide dismutase, 
and subunits I and IV of complex IV.  Since mitochondrial ROS production 
is an inevitable by-product of oxidative phosphorylation, it is not clear how 
estrogen can increase the efficiency of oxidative phosphorylation while at 
the same time decreasing superoxide production.  Future studies will focus 
on unraveling these mechanisms.  Nevertheless, since mitochondrial 
superoxide, by promoting mutation of mitochondrial DNA, is thought to 
contribute to cellular aging, an effect of estrogen to suppress mitochondrial 
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ROS production would be predicted to delay aging.  Could this effect of 
estrogen on mitochondrial function be responsible for the difference in 
incidence of cardiovascular disease and lifespan between men and women?  
This mitochondrial effect of estrogen would certainly only be protective, as 
mtDNA mutations would not be expected to be reversed by later estrogen 
treatment.   
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PANEL: AGONİST İLE YÖNLENDİRİLMİŞ SİNYAL 
İLETİMİ 
[27.10.2007, HASAN TURAN SALONU, 11:00-12:30]         
G Proteinlerine Kenetli Reseptörlerde Agoniste-
Bağımlı Sinyal Yönlendirilmesi: β-Adrenoseptör Aracılı 
Erk 1/2 Fosforilasyon 
Dr. H. Ongun Onaran, Dr. Ali Kaya, Dr. Özlem Uğur 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
On yıl öncesine kadar G proteinlerine kenetli reseptörler (bütün reseptörler 
gibi) doğrusal bir transmembran sinyal iletim yolundaki kimyasal sinyal 
algılayıcıları olarak kabul ediliyordu. Yani, her reseptörün özgünce tanıdığı 
bir (ya da birkaç) doğal agonistin bulunduğuna, her reseptörün 
kenetlenebildiği özgün bir G proteini çeşidinin olduğuna, bu G proteinlerinin 
de özgün olarak kenetlenidiği bir (ya da birkaç) efektörü olduğuna 
inanılıyordu. Böylece her reseptör aktivasyonunun hangi efektörün 
etkinliğini düzenleyeceği, bunun sonucunda ortaya çıkan ikinci habercilerin 
(ya da başka değişikliklerin) ilgili hücrenin metabolik şebekesinde nasıl 
integre edilip bir biyolojik yanıta dönüştürüleceği açık gibiydi. Bu inancın iki 
sonucu vardı: Birincisi, reseptörler tanıdıkları sinyal ile içinde yer aldıkları 
sinyal iletim yoluna göre sınıflandırılabiliyor, ikincisi de bu reseptörlere 
yapılan farmakolojik müdahaleler agonist (tam ya da kısmi), kompetitif 
antagonist ya da ters agonist olarak  adlandırılabiliyordu. Yani tüm reseptör 
ligandları, ya reseptörün üstlendiği görevi yerine getirecek biçimde onu 
aktive eden, ya aktivasyonunu hiç etkilemeyip yalnızca reseptöre bağlanan, 
ya da reseptörün kendiliğinden olan aktivitesini inhibe eden ligandlar olarak 
sınıflandırılıyordu. Bunun altında yatan ana fikir ise belli bir reseptörün 
aktivasyonunun ilgili sinyal iletim makinesinin gözünde bir tek nitel anlam 
taşıdığıydı. Tüm bu senaryo bugün kullanılan ergin reseptör kuramına yol 
açtı. 
Son yıllarda yapılan çalışmalar bir reseptörün birden fazla sinyal partneriyle 
etkileşebildiğini (örneğin, değişik efektörlere kenetli G proteinlerinin aynı 
reseptöre kenetlenebildiğini ya da bir reseptörün G proteinleri dışında bazı 
sinyal partnerleriyle etkileşebildiğini) gösterdi. Üstelik, değişik reseptör 
ligandlarının reseptörün bu partnerlerle olan etkileşimini farklı verimlerle 
etkileyebildiği ortaya çıktı. Sonuçta bir reseptör aktivasyonunun eskiden 
düşünüldüğü gibi bir tek nitel anlama gelmeyebileceği, yani farklı nitelikte 
reseptör aktivasyonlarının olabileceği ve bunun liagantlar tarafından 
yönlendirilebileceği anlaşıldı. Bu durum, son iki yılda reseptörlerin sinyal 
iletimindeki rolleri ile ligandların sınıflandırılması konusunda literatürde 
büyük akıl karışıklıklarına yol açtı. 
Burada sunulan çalışmada, bu değişikliklere yol açan bilgiler öztlenmiş, β-
adrenerjik reseptör sisteminde elde ettiğimiz veriler örnek olarak 
değerlendirilmiş, ortaya çıkan yeni durumun aslında moleküler reseptör 
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teorisi ile ilke olarak tutarlı olduğu gösterilmiş, literatürdeki akıl 
karışıklığının yersiz olduğu tartışılmış ve bu durum hem fizyolojik 
mekanizmalrın anlaşılmasında, hem de farmakolojik müdahale 
repertuarında açtığı çığır bakımından değerlendirilmiştir.           
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5HT1B ve 5HT1D reseptör sisteminde agonist ile 
yönlendirilen sinyal iletimi 
Dr Hakan Gürdal 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
G protein kenetli reseptör sinyal iletiminde bir reseptörün birden fazla G 
proteinini aktive edebileceği bilinmektedir. Örneğin 5HT1B/D reseptörlerinin 
hem Gi proteinini hemde Gq proteinini aktive edebildikleri görülmüştür. 
Daha sonraki gelişme agonistlerin bu aktivasyonları seçebilecekleri yönünde 
çalışma sonuçlarının oluşması ile liganda özgü yanıt kavramının ortaya 
çıkmasıdır. Bu konuşmada migren tedavisinde kullanılan triptanların 
(naratriptan,sumatriptan ve eletriptan) 5HT1B, 5HT1D reseptörleri aracılığı 
ile farklı sinyal yolaklarını uyarma özellikleri ele alınacaktır. 
5HT1B reseptörleri ile 5 HT1D reseptörleri oldukça benzer tip 
reseptörlerdir. Genelde bu reseptörlerden 5HT1D reseptörleri insanlarda 
5HT1B reseptörleride kemiricilerde bulunmaktadır. Bu reseptörler damar 
düz kasında bulunmakta vasküler kasılmaya neden olabilmektedir. Migren 
tedavisinde arteriyovenöz şantlarda oluşturdukları kasılma sonucu şantların 
kapanmasının etkili olduğu ileri sürülmüştür. Dolayısıyla bu reseptör 
agonistlerinin oluşturdukları kasılma yanıtının terapötik etkinlikte önemli 
olduğu görüşü yaygındır. 
Bu reseptörler oldukça yaygındırlar. Özellikle SSS de nöronların akson 
terminalinde bulunmakta ve 5HT salınımını azaltan otoreseptör özelliğini 
göstermektedirler. Ayrıca heteroreseptör gibi davrandıkları acetylcholine, 
GABA, noradrenalin,vs. gibi nörotransmiterlerin salınımını azalttıklarıda 
bildirilmiştir. 
Bu reseptörlerin klasik bilinen sinyal aktivasyonu Gi/o proteinleri ile 
kenetlenmeleri ve cAMP azalışına neden olmalarıdır. 5HT1B/D reseptör 
agonistlerinin kasılma yanıtı oluşturdukları bilinmektedir. Fakat bu sinyal 
yolağının kasılma yanıtı oluşturma mekanizması yeterince açık değildir. 
Bizim tavşan aortasında yaptığımız çalışmalarda eletriptan ve sumatriptan 
5HT1B reseptörlerini uyararak kasılma yanıtı oluştururken naratriptan 
oluşturmamıştır. Ayrıca bu agonistler aracılı yanıtı inhibe etmiştir. Bir diğer 
taraftan naratriptan, sumatriptan ve eletriptan gibi aortada 5HT1B 
reseptörlerini uyararak cAMP yanıtını benzer potens ve efikasi ile inhibe 
etmiştir. Naratriptanın 5HT1B reseptörlerini cAMP inhibisyonu ele alındığına 
açık bir şekilde uyardığı anlaşılırken bu reseptörler aracılı kasılma yanıtı ele 
alındığında bir antagonistmiş gibi davrandığı görülmektedir. Tavşan 
aortasında elde edilen bu sonuçlar damar kasılma yanıtı ile cAMP inhibisyon 
yanıtının sinyal iletimi açısından farklılık içerdiğini ve bu farklılığın 
agonistler tarafından ayrı efikasilerle uyarılabileceğini ve ayrıştırılabileceğini 
düşündürmüştür (Akın, Onaran ve Gürdal 2002; Akın ve Gürdal 2002).  
Çalışmalara 5HT1B ve 5HT1D reseptör sinyal yolaklarının daha ayrıntılı 
incelenebileceği bu reseptörleri bulunduran hücre sistemlerinde devam 
edilmiştir. Örneğin CHOK1 hücrelerinde hücre içi Ca++ düzeyine bakıldığında 
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naratriptanın etkisiz olduğu fakat sumatriptanın belirgin hücre içi Ca++ 

artışına neden olduğu gözlemlenmiştir. 5HT1B reseptörlerini bulunduran 
LTK8 hücrelerinde hücre içi Ca++ düzeyindeki artış ele alındığında 
naratriptan diğer agonistlerden daha az maksimal artışa neden olmuş ve 
5HT nin en yüksek potense sahip olduğu görülmüştür. Bu hücrelerde tüm 
agonistler benzer maksimal inositol fosfat birikimine neden olurken 
sumatriptan potensinin diğer agonistlerin potenslerinden daha fazla olduğu 
gözlemlenmiştir. Tüm agonistler benzer maksimal cAMP inhibisyonuna 
neden olurken naratriptan ve eletriptan potensinin 5HT ve sumatriptan 
potensinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Benzer çalışmalar 5HT1D 
reseptörlerini bulunduran LTK11 hücrelerinde yapıldığında, tüm agonistler 
hücre içi Ca++ düzeyini aynı potens ile artırırken naratriptan diğer 
agonistlere kıyasla daha az maksimal düzeyde artışa neden olmuştur. 
İnositol fosfat birikimi ele alındığında 5HT ve sumatriptan yanıt 
oluştururken naratriptan ve eletriptan yanıt oluşturmamıştır. Bu reseptör 
sisteminde tüm agonistler benzer potens ve maksimal etkinlikte cAMP 
inhibisyonuna neden olmuşlardır.  
Bu iki reseptör sisteminde farklı üç tür hücre içi sinyal ele alındığında 
agonistlerin oluşturdukları yanıtlarda paralellikten çok farlılıkların ön planda 
olduğu görülmektedir. Özellikle naratriptanın diğer agonistlerle benzer 
düzeylerde cAMP azalışına neden olurken daha az hücre içi Ca++ artışına 
neden olduğu görülmektedir. Dahası LTK8 hücrelerinde diğer agonistlerde 
daha yüksek potens ile cAMP azalışına ve benzer düzeyde inositol fosfat 
artışına neden olurken daha az hücre içi Ca++ artışına neden olmaktadır. 
Naratriptanın cAMP inhibisyonunda etkili iken hücre içi Ca++ artışında daha 
az etkin olması bizim tavşan aortasında yapmış olduğumuz ve naratriptanın 
kasılma oluşturamamasını kısmen açıklayabilmektedir.  
Bu çalışmaların sonuçları 5HT1D ve B reseptör agonistlerinin üç farklı 
sinyali farklı efikasiler ile oluşturabildiklerini göstermektedir. Bu ilaçların 
farklı efikasilerinin terapötik etkinliklerine yansıması oldukça doğaldır. Bu 
farklılıkların önemi zamanla anlaşılacak önemli hususlardan birisidir. Benzer 
reseptör sistemi üzerinden etkinlik gösteren ilaçların bu reseptöre olan 
afiniteleri ile birlikte sahip oldukları tek tip yanıtın değil tüm yanıt 
spekturumunun ele alınması zorunluluğu doğmaktadır. Ele alınan farklı tip 
yanıt efikasilerinin terapötik etkinlik ile paralelliği özellikle ileriye yönelik 
temel ve klinik çalışmalar ile izlenmesi ve araştırılması gereken konulardan 
birisidir. 
Kaynaklar: 
Akın D, Onaran H, Gürdal H. Agonist-directed trafficking explaining the 
difference between response pattern of naratriptan and sumatriptan in 
rabbit common carotid artery. Br.J. Pharmacol 136,171-176 (2002). 
Akın D & Gürdal H. Involvement of 5HT1B and 5HT1D receptors in 
sumatriptan mediated vasocontractile response in rabbit common carotid 
artery. Br.J.Pharmacol 136,177-182 (2002) 
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PANEL: ALZHEİMER HASTALIĞININ TEDAVİSİ: 
BUGÜN–YARIN                                                     
[27.10.2007, FAHRİ KURAN SALONU, 11:00-12:30]          
ALZHEİMER HASTALIĞI’NIN TEDAVİSİNDE BUGÜN  
Dr. Haşmet A. Hanağası 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji 
Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları 
Birimi 
 
Alzheimer Hastalığı (AH) 65 yaşından sonra görülen en sık nörodejeneratif 
demans nedenidir. Altmışbeş yaş üstündeki hastalarla yapılan 
epidemiyolojik çalışmalarda tüm demansların yaklaşık 2/3’ünü oluşturur. 
AH dünyada giderek artan yaşlı nüfus nedeniyle her geçen yıl daha büyük 
bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada günümüzde 25 
milyondan fazla olan Alzheimer’lı hasta sayısının 2050 yılında 100 milyonu 
geçeceği tahmin edilmektedir. Bu artış büyük oranda gelişmekte olan 
ülkelerde olacaktır.   
Şimdiye kadar AH için kanıtlanmış en önemli risk faktörü yaştır. AH’nın 
prevelansı 65-70 yaşları arasında %4-5 iken her 5 yılda bir katlanarak 
artarak 90’lı yaşlarda %50’ye kadar ulaşır. Tamamı kesin olmamakla 
beraber AH için diğer risk faktörleri arasında kadın cinsiyet, düşük eğitim, 
ailede demans, Down sendromu öyküsü, kafa travması, apolipoprotein-ε4 
yükü, öz geçmişte tedavi gerektiren depresyon, vasküler olaylar (koroner 
arter hastalığı, hipertansiyon, inme), diyabet, hipotiroidi, 
hiperkolesterolemi, obezite, yüksek plazma homosistein düzeyi ve küçük 
kafa çevresi sayılabilir.   
Klinik olarak AH başta bellek olmak üzere tüm kognitif işlevleri etkiler ve 
hastalar geçen zaman içinde günlük yaşam aktivitelerinde giderek daha 
bağımlı hale gelirler. Hastalığın son evresinde hastalar tamamıyla bakım 
hastası halindedir. Klinik bulgulara sıklıkla nöropsikiyatrik-davranışsal 
semptomlar da eşlik eder. Motor-duysal bulgular, yürüme bozukluğu ve 
nöbetler hastalığın geç evrelerine kadar görülmezler.  
Hastalığın en önemli nöropatolojik özellikleri arasında ilerleyici hücre 
ölümü, hücre içi nörofibriler yumaklar ve ekstraselüler amiloid plaklar 
sayılabilir. Ayrıca gliozis, inflamasyon ve sinaps kaybı mevcut patolojiye 
eşlik eder. AH’daki ilerleyici nörodejeneratif süreç, başta Asetilkolin olmak 
üzere Noradrenalin ve Serotonin gibi pek çok nörotransmitterin eksikliğine 
neden olur. Beyindeki diğer bir nörotransmitter değişikliği de eksitatör bir 
nörotransmitter olan Glutamat'ın beyinde artmasıdır. Böylelikle Glutamat 
hücreler için nörotoksik hale gelir.  
Günümüzde AH için elimizdeki tedavi seçenekleri sınırlıdır. Ayrıca kullanılan 
ilaçlar hastalığın nedenleri ve ilerlemesinden çok sonuçlarına etki eder gibi 
gözükmektedirler. Asetilkolinesteraz inhibitörleri ve NMDA reseptör 
antagonisti memantin günümüzde kullanılan tedavi yaklaşımlarıdır. 
Ülkemizde ve dünyada kullanılan asetilkolinesteraz inhibitörleri Donepezil, 
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Rivastigmin ve Galantamin’dir. Bu ilaçların kognitif yararlarının yanısıra 
nöropsikiyatrik bulgulara karşı sınırlı olsa da etkileri vardır. 
Asetilkolinesteraz inhibitörleri hafif-orta evre, memantin orta-ileri evre  
AH’nın tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak birkaç ay önce Donepezil ileri 
evre AH’nın tedavisi içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde onay almıştır.   
Asetilkolin bellek işlevleri için en önemli nörotransmitterdir. 
Asetilkolinesteraz enzimi inhibe edilince asetilkolinin yıkımı önlenir ve 
nöronal sinapstaki asetilkolin miktarı artarak kolinerjik sinapslardaki etki 
uzar. Bu gruptaki ilaçlar Alzheimer Hastaları’nda kognitif ve günlük yaşam 
aktivitelerinde yarar sağlamakla birlikte kolinerjik periferik yan etkilerinin 
olması günlük pratikte zaman zaman zorluklar yaratabilmektedir. En sık 
görülen yan etkiler bulantı, kusma, diyare ve kilo kaybıdır. Ayrıca  kas 
krampları, sık idrara gitme, baş ağrısı, bradikardi, kardiyak ileti 
bozuklukları, uyku bozuklukları ve ajitasyon diğer yan etkiler arasında yer 
almaktadır. Genel olarak asetilkolinesteraz inhibitörleri ile etkin dozlara 
çıkıldıkça yan etki görülme oranı da artmaktadır. Hastalarda yan etkilerden 
kaçınmak için ilaçlar tokken ve sabah saatlerinde kullanılmalıdır. Günde iki 
kez kullanılan Rivastigmin’in ikinci dozu gece geç saatlerde verilmemelidir. 
Yan etkileri azaltmak için dikkat edilmesi gereken kurallardan biri 
asetilkolinesteraz inhibitörlerinin titrasyon süresine uymak gerekliliğidir.  
 AH tedavisinde kullanılan diğer bir molekül olan memantin NMDA reseptör 
antagonistidir. Memantin NMDA reseptörlerini göreceli olarak zayıf bloke 
ederek glutamatı azaltır ve kalsiyumun hücre içine girişini önler. Böylelikle 
kalsiyumun tetiklediği hücre ölümü için başlayan döngüyü bloke eder. 
Memantin AH’nın kognitif semptomlarına etkilidir. Ayrıca davranışsal 
semptomlara da değişken olmakla beraber yararlı etkileri vardır. Memantin 
kullanan hastalarda yan etkiler nadir görülmektedir. Yan etkiler arasında 
başağrısı, konfüzyon, vertigo ve halüsinasyonlar sayılabilir. Memantin 
böbrekten atıldığı için böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle 
kullanılmalıdır.  
Alzheimer Hastaları’nda depresyon, halüsinasyon, hezeyan, uykusuzluk, 
mani, ajitasyon, apati ve anksiyete gibi nöropsikiyatrik-davranışsal 
semptomlar sıklıkla görülür. Bu yakınmalara yönelik kognitif semptomlar 
için kullanılan ilaçların yanında antidepresanlar ve antipsikotikler başta 
olmak üzere çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Ancak AH’larda davranışsal 
semptomlara yönelik ilaçları seçerken çok dikkatli olunmalıdır. Bu gruptaki 
ilaçların bazılarınının kognisyonu daha da bozabileceği hatta ölüme kadar 
giden yan etkilerinin olabileceği akılda tutulmalıdır. Depresyon tedavisinde 
trisiklik antidepresanlar antikolinerjik yan etkileri nedeni ile tercih 
edilmemelidir. Ayrıca AH’larında davranışsal semptomlar için yan etki 
potansiyelleri nedeniyle tipik nöroleptikler ve benzodiazepinler mümkün 
olduğunca kullanılmamalıdır. Davranışsal belirtiler için kullanılacak ilaçlar 
düşük dozlarda başlanmalı ve yavaşca arttırılmalıdır.  
Alzheimer Hastalığı tedavisinde etkili olabileceği söylenen nootropik ilaçlar, 
antiinflamatuvarlar, vitaminler ve antioksidanlar gibi pek çok molekül 
bulunmaktadır. Ancak bu ilaçların AH’ında etkileri kanıta dayalı tıbba göre 
ya yoktur yada kesin değildir. Bunun dışında risk faktörü olarak bilinen ve 
hastalığın seyrini kötüşetirdiği kabul edilen nedenlerin tedavide hesaba 
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katılması önem taşımaktadır. Bunlar arasında kan basıncı kontrolü ve diğer 
vasküler risk faktörlerinin azaltılması (obesite, sigara, yüksek kolesterol, 
vb.), devamlı mental ve fiziksel aktivitenin sağlanması ve sağlıklı diyet 
sayılabilir.   
Son yıllarda AH tedavisinde kullanılan ilaçların maliyetleri konusunda 
ülkemizde ve dünyada yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. Bu ilaçların 
maliyetlerinin tedavideki yararları ile karşılaştırılınca çok fazla olmadığı 
konusunda fikirler ve yayınlar vardır. Her ne kadar bu ilaçların etkilerinin 
mucizevi olmadığı bilinse de günümüze kadar AH’da kanıta dayalı tıp 
bilgisiyle etkisi gösterilmiş yegane moleküller asetilkolinesteraz inhibitörleri 
ve memantindir. Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda bu ilaçların davranışsal 
semptomlara (ajitasyon, agresyon), hastanın otonomisine, bakıcı yüküne 
ve dolayısıyla maliyete olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. Etkisi olmadığı 
düşünülerek ilacı kesilen ileri evre Alzheimer hastalarının bazılarında hızlı 
kötüye gidiş gözlenmektedir. Bu bilgi klinisyenlerde AH’da kullanan ilaçların 
etkisiz olmaktan çok ilerleyen hastalıkla beraber olumlu etkilerinin gözden 
kaybolduğu yönünde bir düşünceye yol açmaktadır.  
Sonuç olarak AH’nın etyopatogenezi ve tedavisi tek başına kolinerjik 
eksiklikle veya glutamat toksisitesi ile sınırlı değildir. Gelecekte AH’nın 
fizyopatolojisinin daha iyi anlaşılması ile antiamiloid, antioksidan, 
antiinflamatuvar, antiapopitotik ve tau proteininin fosforilizasyonunu 
sınırlayan ilaçların tedavide kullanılması gündeme gelecektir. Önümüzdeki 
yıllarda AH’nın tedavisi kadar koruyucu tedavi yaklaşımlarının da önemli yer 
tutacağı düşünülmektedir. Alzheimer Hastalığı için risk faktörleri bulunan 
bireyler belirlenerek kişiye özgü  tedavi yaklaşımları yakın gelecekte 
geliştirilecek gibi gözükmektedir.  
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Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Preklinik Çalışmalar  
Dr. Pınar Yamantürk Çelik 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
 
Preklinik çalışmalarda kullanılan deneysel modeller, önemli bilgi oluşumuna 
neden olmaktadır. Ancak, bu çalışmalardan elde edilen sonuçların kliniğe 
başarı ile yansıması, modellerin zayıf yönleri nedeni ile 
gerçekleşmeyebilmektedir.  Günümüzde Alzheimer Hastalığı tedavisi, yoğun 
preklinik çalışmalara rağmen yetersiz kalmaktadır. Omurgalı ve omurgasız 
hayvan türlerini içeren geniş bir yelpazedeki çalışmalar, temel olarak in 
vitro ve in vivo modelleri içerir. Kolinerjik hipotezle ilgili olanlar yaygın 
kullanılmaktadır. Son yıllarda ise, transgenik hayvan modellerinin 
geliştirilmesi Alzheimer Hastalığı preklinik çalışmalarında yeni bir dönem 
başlatmıştır. Bu modellerin çoğunu amiloid öncü proteinine (APP), ve/veya 
presenilin1 (PS1)’e dayanan fare modelleri, az bir kısmını da tau transgenik 
fareler oluşturur. Deneysel modellerin uygunluğu çeşitli yönleri ile 
tartışılmaktadır. Bu modellerden elde edilen sonuçların değerini artırmak 
için preklinik çalışmalarda, birden fazla yöntemle aynı hipotezin test 
edilmesi yoluna da gidilmektedir. Tüm bu çaba ve gelişmeler Alzheimer 
Hastalığı tedavisinin geleceği açısından ümit vericidir.         
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Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Yarın 
Dr. İ. Hakan Gürvit 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi, 
İstanbul 
 
Nörodejeneratif hastalıklarda bugünün tedavisi dejeneratif sürecin sonucu 
olarak ortaya çıkan nörokimyasal eksiklikleri yerine koymaya dayanan 
replasman tedavisidir (örn., Parkinson hastalığında dopaminerjik prekürsör 
ve/veya agonist, Alzheimer hastalığında [AH] kolinesteraz inhibisyonu). Bu 
tedavilerin hastalığın temel mekanizmalarına yönelik bir kısım etkilerine 
ilişkin deliller mevcutsa da esas olarak semptomatik tedaviler olarak 
sınıflanırlar. Nörodejenerasyonun temelinde fiziksel konformasyonunu 
değiştirerek anormal biçimde katlanan proteinlerin birikimleri (AH’de 
mikrotübül asosiye protein tau ve amiloid prekürsör protein ilintili [APP] 
fragman amiloid beta peptidi [Aβ]) yer aldığından katlanmaya yatkın 
proteoliz yolağını engellemek, katlanan proteinleri toksik ve birikime yatkın 
biçimlere dönüşmelerini engellemek ve/veya ortamdan temizlemek (başlıca 
immünmodülasyonla), birikime aracılık eden metalloproteinleri zayıflatmak 
stratejileri nedene yönelik tedaviler veya hastalık modifiye edici tedaviler 
olarak sınıflanabilir. Kolinerjik sistemde post-sinaptik muskarinik 
reseptörlerin agonizmasının sadece basit bir semptomatik kolinerjik 
replasman etkisi olmadığı, doğrudan taunun anormal fosforilizasyonu ve 
APP’nin Aβ oluşturan proteolizine karşı duran mekanizmaları desteklediğine 
ilişkin deliller bu stratejilerin de hastalık modifiye edici tedaviler arasında 
sınıflanmasına neden olmuştur. Farklı bir yaklaşım da dejenere olan 
nöronların sinir büyüme faktörleri aracılığıyla sağkalımlarını desteklemek 
olabilir. Nihayet alternatif bir yaklaşım ise AH’yi diyabetin 3. bir şekli (DM 
III) olarak tasarlayıp nöronların insülin direncini düşürüp daha fazla glukoz 
kullanmalarını sağlayacak yöntemler olabilir. Bir zamanlar hastalık 
mekanizmalarından çıkarımla sadece kurgusal tasarımlar olan bu tedavi 
stratejileri artık büyük ölçüde klinik çalışmaların faz II ve faz III gibi olgun 
evrelerinde sınanmaktalar ve çok sayıda ajan 2010’lardan itibaren 
ulaşılabilir olma potansiyeli taşıyor. Bu sunumda hastalık modifiye edici 
etkili farklı ajanlarla yürütülen klinik çalışmalar gözden geçirilecektir. 
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[S-01] 

ENDOTOKSEMİK SIÇANLARIN TORASİK AORTASINDA GELİŞEN 
VASKÜLER HİPOREAKTİVİTEYE İNDÜKLENEBİLİR NİTRİK OKSİT 
SENTAZ/ÇÖZÜNEBİLİR GUANİLİL SİKLAZ/PROTEİN KİNAZ G 
YOLUNUN KATKISI 
Korkmaz Belma1, Buharalıoğlu Kemal1, Demiryürek A. Tuncay2, Şahan Fırat 
Seyhan1, Tunçtan Bahar1  

1Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep 
 
Bu çalışmada, endotoksemik sıçanlardan izole edilen torasik aortada gelişen 
hiporeaktiviteye indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS)/çözünebilir guanilil 
siklaz (çGS)/protein kinaz G (PKG) yolunun katkısının olup olmadığı 
araştırılmıştır. Erkek Wistar sıçanlara serum fizyolojik (SF), endotoksin (ET) 
(Escherichia coli lipopolisakkaridi, O111:B4; 10 mg/kg, i.p.) veya iNOS 
inhibitörü (1,3-PBIT; 10 mg/kg, i.p.) uygulandıktan sonra 4 saat süre ile 
kuyruktan kan basıncı kayıtları alınmıştır. Deneyler sonunda, sıçanlardan 
izole edilen ve miyografa yerleştirilen endotel tabakası sağlam (E+) ve 
uzaklaştırılmış (E-) torasik aorta preparatlarında, noradrenalin (0.001-100 
μM) ile konsantrasyon-yanıt eğrilerinin çıkarılmasının ardından, çGS 
inhibitörü ODQ (3 μM) veya PKG inhibitörü KT5823 (1 μM) ile 15 dakika 
inkübe edilmiş ve konsantrasyon-yanıt eğrileri tekrarlanmıştır. ET'nin neden 
olduğu hipotansiyon ve vasküler hiporeaktivite 1,3-PBIT ile önlenmiştir. SF, 
1,3-PBIT veya ET ile birlikte 1,3-PBIT uygulanan gruplarda 
endotelsizleştirmeyle kasılma yanıtları artmıştır; endotoksemik grupta ise 
yalnızca Emaks değerleri artmıştır. ODQ, E+ aortada ET ile oluşan kasılma 
yanıtlarındaki azalmayı önlerken, E- aortada ET ile oluşan EC50 
değerlerindeki artmayı önlemiştir. 1,3-PBIT uygulanan endotoksemik 
sıçanlardan izole edilen E- dokularda ortamda ODQ varken elde edilen 
Emaks değerleri ET grubundan daha fazladır; EC50 değerleri ise E+ ve E- 
dokularda ET grubundan daha fazladır. KT5823, yalnızca E+ aortada ET'nin 
neden olduğu Emaks değerlerindeki azalmayı önlemiştir. 1,3-PBIT 
uygulanan endotoksemik sıçanlardan izole edilen dokularda ortamda 
KT5823 varken elde edilen Emaks ve EC50 değerleri ET grubundan farklı 
değildir. Bulgularımız, endotoksemik sıçanların torasik aortasında gelişen 
hiporeaktiviteye endotel/düz kas hücrelerinde iNOS/çGS/PKG yolu 
aktivitesindeki artışın katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Bu çalışma 
TÜBİTAK (SBAG-3508) ve MEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP SBE 
EMB (RBK) 2006-3 DR) tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Çözünebilir guanilil siklaz, endotoksin, indüklenebilir 
nitrik oksit sentaz, sıçan, torasik aorta 
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[S-02] 

ENDOTOKSİN İLE OLUŞAN NİTRİK OKSİT ARACILIKLI 
HİPOTANSİYON VE VASKÜLER HİPOREAKTİVİTE ÜZERİNDE 
SELEKTİF 20-HİDROKSİEİKOZATETRAENOİK ASİT AGONİSTİ N-
[20-HİDROKSİEİKOZA-5(Z),14(Z)-DİENOİL]GLİSİNİN ETKİLERİ 
Tunçtan Bahar1, Korkmaz Belma1, Buharalıoğlu Kemal1, Şahan Fırat 
Seyhan1, Anjaiah Siddam2, Falck John2, Roman Richard J.3, Malik Kafait U.4 
1Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin, 
Türkiye 
2Department of Biochemistry University of Texas Southwestern Medical 
Center, Dallas, Texas, ABD 
3Department of Physiology, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, 
Wisconsin, ABD 
4Department of Pharmacology, College of Medicine, The University of 
Tennessee, Center for Health Sciences, Memphis, Tennessee, ABD 
 
Bu çalışmada, endotoksin ile oluşan nitrik oksit (NO) aracılıklı hipotansiyon 
ve vasküler hiporeaktivite üzerinde selektif bir 20-hidroksitetraenoik asit 
(20-HETE) agonisti olan N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisin 
(5,14-HEDGE)'nin etkileri araştırılmıştır. Erkek Wistar sıçanlara serum 
fizyolojik, endotoksin (Escherichia coli lipopolisakkaridi, O111:B4; 10 
mg/kg, intraperitoneal), selektif 20-HETE agonisti 5,14-HEDGE (30 mg/kg, 
subkütan) ve/veya 20-HETE'nin vazokonstriktör etkilerini inhibe eden 20-
hidroksieikoza-6(Z),15(Z)-dienoik asit (20-HEDE) (30 mg/kg, subkütan) 
uygulandıktan sonra 4 saat süre ile kuyruktan kan basıncı kayıtları 
alınmıştır. Deneyler sonunda öldürülen sıçanlardan izole edilen serum, 
böbrek, kalp, torasik aorta ve süperior mezenterik arterde NO oluşumunun 
bir göstergesi olarak nitrit düzeyleri ölçülmüştür. Ayrıca, miyografa 
yerleştirilen endotel tabakası sağlam torasik aorta ve süperior mezenterik 
arter preparatlarında noradrenalin (0.001-100 μM) ile konsantrasyon-yanıt 
eğrileri çıkarılmıştır. 5,14-HEDGE, endotoksinin neden olduğu hipotansiyon 
ve vasküler hiporeaktivite ile serum, böbrek, kalp ve vasküler dokularda 
artmış olan NO oluşumunu önlemiştir. 20-HEDE ise, 5,14-HEDGE'nin 
endotoksin ile oluşan değişiklikler üzerindeki etkilerini tersine çevirmiştir. 
Bulgularımız, selektif 20-HETE agonisti olan 5,14-HEDGE'nin endotoksemik 
sıçanlarda oluşan NO aracılıklı hipotansiyon ve vasküler hiporeaktiviteyi 
önlediğini göstermektedir.  

Bu çalışma MEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP ECZF EMB (BT) 
2006-3) ile NIH (GM31278) ve The Robert A. Welch Foundation tarafından 
desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Endotoksin, kan basıncı, nitrik oksit, sıçan, 20-
hidroksitetraenoik asit, vasküler hiporeaktivite 
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ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ AÇİLASYONUNUN NİTRİK 
OKSİT SENTEZİ VE VASKÜLER REAKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ 
Alp F. İlkay1, Fernández- Hernando Carlos2, Harrison Kenneth D.2, Iwakiri 
Yasuko2, Suárez Yajaira2, Sessa William C.2 

1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 34116, 
Beyazıt, İstanbul 
2Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, New Haven, 
Connecticut 06536, A.B.D 
 
Proteinlerin miristolasyonu ve palmitolasyonu, fonksiyonel olarak 
bulunmaları gereken plazma membranlarındaki lokalizasyonları açısından 
önemlidir. Endotel hücrelerde Nitrik oksit (NO) sentezinini katalizleyen 
enzim olan endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS), Glisin-2 rezidüsünden N-
miristolasyona, sistein-15 ve -26 rezidülerinden S-palmitolasyona 
uğramakta ve bu modifikasyon eNOS’un Golgi kompleksinde ve plazma 
membranlarının kaveola ve lipid raftler gibi kolesterolden zengin 
mikrodomainlerinde lokalize olmasına aracılık etmektedir. Açilasyon defektif 
mutant eNOS formlarının bu domainlere hedeflenemedikleri ve buna bağlı 
olarak bazal ve agonistle stimüle edilen NO salınımının bozulduğu 
gözlenmiştir. eNOS’un yanı sıra kaveolanın majör proteini olan kaveolin-1 
ve Src kinazlar gibi endotel hücrelerde eksprese edilen diğer proteinlerin de 
palmitollendiği bilinmektedir. 
Vasküler biyoloji açısından global palmitolasyonun önemini analiz etmek 
için, C57BL/6 farelerden izole edilen damar preparatlarında ve endotel 
hücre kültürlerlerinde, protein yağ açilasyonu inhibitörü 2-bromopalmitat 
ve uzun zincirli yağ asidi açil KoA sentaz inhibitörü Triacsin C’nin etkileri 
çalışılmıştır. Triacsin C’nin endotel hücrelerden NO salınımını arttırdığı, 
eNOS-kaveolin-1 etkileşmesini anlamlı düzeyde azalttığı ve Golgi’nin 
fragmentasyonuna sebep olduğu gözlenmiştir. 2-bromopalmitat’ın ise böyle 
bir etkisi gözlenmemiştir. Ayrıca Triacsin C’nin hücre proliferasyonunu 
inhibe ettiği ve in vitro olarak anjiogenik cevaplılığı anlamlı düzeyde 
arttırdığı belirlenmiştir. Triacsin C ve 2-bromopalmitat izole fare aortik 
halkalarında fenilefrin ile indüklenen kontraksiyonları inhibe ettiği ve bu 
inhibitör etkinin eNOS inhibitörü L-NAME varlığında kısmen geriye döndüğü 
gözlenmiştir. Bu çalışma yağ açilasyonu inhibitörlerinin endotel hücre 
biyolojisi ve vasküler reaktivite üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Nitrik oksit, eNOS'un posttranslasyonel regülasyonu, 
palmitolasyon, kaveolin, Triacsin C 
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ENDOTELİN TİP 1A RESEPTÖR ANTAGONİSTİ BQ-123’ÜN 
MİYOKARDİYAL APOPTOZİS ÜZERİNE ETKİSİ 
Parlakpınar Hakan1, Acet Ahmet1, Mızrak Bülent2, Polat Alaadin3, Özdemir 
Ramazan4 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Malatya 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Malatya 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya 
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya 
 
AMAÇ: Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (Mİ/R); trombolizis, anjioplasti ve 
bypass sonrasında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Mİ/R esnasında koroner 
akımdaki azalma ve damar endotel disfonksiyonuna bağlı olarak endotelin-
1 (ET-1) salınımı artar. Çok güçlü vazokonstriktör olan ET-1 aynı zamanda 
kardiyak fonksiyonlarda bozulmaya, özellikle de doku hasarına neden 
olmaktadır. Mİ/R neticesinde artan ET-1’in apoptozisi tetikleyerek hücresel 
hasar oluşturduğu düşünülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız; 
sıçanlardada ET-1A selektif blokörü BQ-123’ün Mİ/R ilişkili apoptozis 
üzerindeki etkisini biyokimyasal ve histopatolojik olarak göstermektir. 
MATERYAL/METOD: Mİ/R oluşturmak için sol koroner arter 30 dk 
bağlandıktan sonra 2 saat reperfüzyona alındı. EKG, kan basıncı ve kalp hızı 
değişiklikleri tüm deney boyunca kaydedildi. ET-1 (25 ng/kg/min) ve BQ-
123 (10 μg/kg/min) iskemiden 10 dk önce başlayıp tüm iskemi boyunca 
uygulandı. Deney sonunda vena kava inferiordan enzimatik çalışmalar için 
kan örneği alındı. Histopatolojik incelemede bloklanan kesitlerden apoptotik 
DNA kırıklarının tayininde sıkça kullanılan bir yöntem olan TdT-mediated X-
dUTP nick end labeling (TUNEL) ve kaspaz aktivite göstergesi olarak 
caspase-3 boyamaları yapıldı.  
BULGULAR: Mİ/R grubunda MDA ve NO artışı görülürken SOD, CAT ve 
GSH seviyelerinin azaldığı tespit edildi. BQ-123 uygulaması tüm antioksidan 
sistemdeki kötü değişiklikleri düzeltti. Histopatolojide, Mİ/R grubunda 
özellikle sol ventrikül serbest duvarı ve apekse yakın bölgelerde artmış 
TUNEL ve Caspase-3 pozitif kardiyomiyositler tespit edildi. BQ-123 
uygulaması neredeyse kalbin tüm bölgelerinde TUNEL ve caspase-3 
pozitifliklerini anlamlı olarak azalttı. 
SONUÇ: Endotelyal disfonksiyonla salınımı artan ET-1’in oluşturduğu 
kardiyak apoptotik hücre ölümünün vücudun oksidan/antioksidan sistemle 
ilişkisi olduğu ve dışardan verilen spesifik ET-1A reseptör blokörü BQ-
123’ün hem erken apoptotik marker olan kaspaz aktivitesini hem de geç 
bulgu olan DNA kırıklarını önleyebileceğini göstermiş bulunmaktayız. 
 
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, antioksidan sistem, endotelin, 
miyokardiyal iskemi-reperfüzyon. 
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TAVŞAN YAKA MODELİNDE GELİŞEN VASKÜLER YENİDEN 
MODELLENME VE NİFEDİPİNİN ETKİSİ 
Reel Buket 
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
AMAÇ: İntimal kalınlaşma ateroskleroz gelişiminde ve restenozda erken 
aşamayı oluşturur. Vasküler yeniden modellenme (VYM) damarlarda 
hemodinamik, immünolojik ve biyokimyasal uyaranlara yanıt olarak gelişir 
ve damar büyüklüğündeki değişimleri yansıtır. Tavşan yaka modeli intimal 
kalınlaşma gelişimine yol açar. Çalışmamızda nifedipin tedavisinin intimal 
kalınlaşma ve aynı zamanda yaka modelinde gelişen VYM üzerindeki 
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Beyaz tavşanlar plasebo (%0.5 CMC çözeltisi 2.5 ml/kg/gün, 
p.o. n=7) ve nifedipin grubu (40 mg/kg/gün, p.o. n=9) olarak ikiye 
ayrılmıştır. 8. günde anestezi altındaki tavşanların sol karotid arterleri 
(yaka arterler) etrafına silikon bir yaka yerleştirilmiş, sağ tarafa (normal 
arterler) ise yalancı operasyon uygulanmıştır. 22. günde tavşanlar 
öldürülerek karotid arterleri % 10’luk paraformaldehit ile fiksasyon sonrası 
parafine gömülmüştür. Seri kesitler hematoksilin-eosin ile boyanarak, 
rasgele seçilen kesitlerde morfometrik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
8. ve 22. günlerde tavşanların kan basınçları ölçülmüştür. 
BULGULAR: Plasebo grubunda, yaka yerleştirilmesi lümen çevresi, lümen 
çapı ve rezidüel lümen oranı;RLO, lümen alanı/(intima alanı+lümen 
alanı)’nı azaltarak lümeni daraltan bir VYM oluşturmuştur. Nifedipin tedavisi 
yakanın oluşturduğu intimal kalınlaşmayı inhibe etmemiştir. Buna karşın, 
lümen çevresi, lümen alanı, eksternal elastik lamina (EEL) çevresi ve EEL 
alanını normal ve yaka arterlerde benzer şekilde artırmıştır. Ancak, yaka 
arterlerde RLO’yu daha belirgin düzeyde artırarak yakaya bağlı daralmayı 
normalize etmiştir. Nifedipinin bu etkisi normal damarlarda daha düşük 
düzeydedir. Tavşanların kan basınçları ise yaka ve nifedipin tedavisinden 
etkilenmemiştir. 
SONUÇLAR: Çalışmamız nifedipinin intimal kalınlaşmayı etkilemeksizin, 
yaka uygulanan damarlarda dışa doğru pozitif bir VYM oluşturabileceğini ve 
böylece lümen açıklığının korunmasına katkı sağlayabileceğini 
düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kalsiyum kanal blokörü, intimal kalınlaşma, yaka, 
vasküler yeniden modellenme 
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HİPERKOLESTEROLEMİK TAVŞAN DÜZ KASI ÜZERİNE 
RESVERATROLÜN ETKİSİ 
Soner Cem1, Murat Nergis2, Demir Ömer3, Esen Adil3, Gidener Sedef1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
Erektil disfonksiyon risk faktörleri ile kardiyovasküler hastalıklar için 
belirlenen risk faktörleri oldukça benzerdir. Çalışmamızda amaçlanan 
hiperkolesterolemik ortamda oral resveratrolün korpus kavernozum (KK) 
dokusunda, torakal aorta (TA), mezenterik arter (MA) ve renal arter 
(RA)’de endotel disfonksiyonu önleyici etkisini karşılaştırmalı olarak 
araştırmaktır.Gruplar 6 hafta süre ile normal yem, %2 a/a’lik kolesterol 
diyeti ve %2 a/a kolesterol diyeti+4mg/kg/gün resveratrol ile beslenmiştir. 
Bu süre sonunda plazma kolesterol düzeyleri değerlendirilmiştir. RA, TA, 
MA ve KK dokuları alınarak izole organ banyosunda kümülatif dozlarda 
asetilkolin (ACh) ve sodyum nitroprussit (SNP) ile sırası ile endotel bağımlı 
ve endotel bağımsız yanıtları değerlendirilmiştir. Plazma total kolesterol 
düzeyleri hiperkolesterolemik grup ve resveratrol grubu arasında anlamlı 
farklılık göstermezken; her 2 grup da kontrol grubu ile anlamlı farklılık 
göstermiştir. Resveratrol+kolesterol grubunda ACh’e bağlı gevşeme 
yanıtları hiperkolesterolemik grup ve kontrol grubu ile anlamlı farklılık 
göstermiştir. Gruplar arasında endotel bağımsız gevşeme yanıtlarında 
herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. 6 hafta süre ile %2 a/a 
hiperkolesterolemik diyet sonucu oluşan endotel bağımlı gevşeme yanıtları 
en fazla sırası ile MA>KK>TA>RA’de bozulma göstermektedir. Tavşanların 
6 hafta süre ile %2 kolesterol ile beraber 4mg/kg/gün resveratrol ile 
beslenmeleri ACh yanıtlarında düzelmeye neden olmuştur. Bu düzelme 
değerlendirildiğinde ise sırası ile en fazla MA>RA>KK>TA’ da olmaktadır. 
4mg/kg/gün resveratrol ile beraber %2 kolesterol diyeti RA, TA, MA ve KK 
dokularını hiperkolesteroleminin endotel disfonksiyon oluşturucu 
etkilerinden korumuştur. Hiperkolesterolemik ve resveratrol gruplarının 
plazma kolesterol düzeyleri arasında herhangi bir anlamlı farklılık 
oluşmaması resveratrolün bu koruyucu etkisini plazma kolesterol düzeyinde 
bağımsız bir mekanizma ile yaptığını göstermektedir. İleriki çalışmalarımız 
ile bu etki mekanizmasını değerlendirmeyi planlamaktayız. 
 
Anahtar Kelimeler: Endotelyal disfonksiyon, Hiperkolesterolemi, Korpus 
kavernozum, Resveratrol 
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PROTON POMPA İNHİBİTÖRÜ OMEPRAZOLÜN SIÇAN ALT 
ÖZOFAGUS SFİNKTER TONÜSÜ ÜZERİNE ETKİSİ: RHO/RHO-KİNAZ 
YOLAĞININ KATKISI 
Yurtsever Ahmet Sencer1, Pektaş Mehtap1, Kurt Arif Hakan1, Özkur 
Mehtap2, Ün İsmail1, Erenmemişoğlu Aydın3, Büyükafşar Kansu1 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep 
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Gastroözofajiyal reflü hastalığının proton pompa inhibitörleri 
(PPİ) ile tedavisi, reflüye bağlı özofajiyal hasarlanmayı azalttığı halde bazı 
hastalarda reflüye bağlı semptomların hala sürdüğü bildirilmiştir. PPİ’lerinin 
kobay safra kesesinde, izole insan myometrial düz kasında, tavşan korpus 
kavernozumunda, rat aortasında, rat vaz deferensinde gevşetici etkisi 
gösterilmesine rağmen alt özofagus sfinkterindeki (AÖS) etkileri 
araştırılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada bir PPİ olan omeprazolün AÖS 
üzerindeki etkisi ve bu etkinin Rho/Rho kinaz yolağı ile olan ilişkisini 
inceledik. 
GEREÇ-YÖNTEM: Wistar sıçanlarının AÖS stripleri % 95 O2 + % 5 CO2 ile 
gazlandırılmış Krebs solüsyonu bulunan izole organ banyosunda 1 gr 
öngerim altında asıldı. AÖS’nin elektriksel saha stimülasyonu (ESS, 40 V, 
32 Hz, 1msn, 1sn) ve karbakole (10-9-10-3M) verdiği kasılma yanıtları 
omeprazol yokluğunda ve varlığında (1 saat, 10-3 M) incelendi. Ayrıca 
karbakol (10-6 M) kasılmasını takiben dokudaki Rho-kinaz aktivitesi pMYPT 
antikoru kullanılarak Western blot yöntemiyle ölçüldü. İstatistiksel analiz 
için ANOVA ve post hoc Bonferroni ve Student t testi kullanıldı. P<0.05 
anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Omeprazol, ESS ve karbakol kasılmalarını hemen hemen 
tamamen ortadan kaldırdı (P<0.001). Ayrıca, omeprazol karbakol ile 
indüklenen Rho-kinaz aktivitesini belirgin olarak baskıladı. 
SONUÇ: Omeprazol sıçan alt özofagus sfinkterinde inhibitör etki oluşturdu, 
bu etki ROCK inhibisyonu ile ilişkili olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Alt özofagus sfinkteri, omeprazol, proton pompa 
inhibitörü, Rho/Rho kinaz 
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PERMEABİLİZE SIÇAN MESANESİNDE KALSİYUM VE KARBAKOL İLE 
İNDÜKLENEN KASILMA YANITLARI ÜZERİNE REAKTİF OKSİJEN 
TÜREVLERİNİN ETKİSİ 
Durlu-Kandilci Nezahat Tuğba, Şahin-Erdemli İnci 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 
 
AMAÇ: Permeabilize sıçan detrusor kasının kalsiyum ve karbakol aracılı 
kasılmalarının hidrojen peroksit, hidroksil radikali ve süperoksit anyonuna 
bağlı olarak değişiminin incelenmesidir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Sıçanlardan izole edilen detrusor kasları 150-250 
µm çapında ve 3-4 mm uzunluğunda hazırlandı ve 1ml hacimli modifiye 
Krebs’ içeren banyolara 100 mg bazal gerim uygulanarak yerleştirildi. 
Preparatlar 40 µM β-eskin ile 30 dakika permeabilize edildi ve kasılma 
yanıtları hassas transdusırlar kullanılarak kaydedildi.  
BULGULAR: Permeabilize detrusor kasında kalsiyum (0.3-30 µM) 
konsantrasyona bağımlı kasılma yanıtı oluşturdu. Hidrojen peroksit ve 
hidroksil radikalleri varlığında kalsiyum kasılması inhibe edilirken katalaz ve 
N-asetil sistein (NAC) bu inhibisyonu önledi. Süperoksit anyonu üreticisi 
pirogallol kalsiyum kasılmasını değiştirmedi. Sarkoplazmik retikulum 
kalsiyum-ATPaz pompası inhibitörü siklopiazonik asit ve mitokondri proton 
pompası blokörü karbonil siyanid p-triflorometoksifenilhidrazon (FCCP) 
kalsiyum kasılmalarını azaltırken ortama eklenen hidrojen peroksit ve 
hidroksil radikalleri azalmış yanıtları daha fazla değiştirmedi. Karbakol (50 
µM) ile elde edilen kasılma yanıtı ise hidrojen peroksit ve hidroksil 
radikalinin yanı sıra pirogallol varlığında da azaldı ve katalaz, NAC ve 
süperoksit dismutaz (SOD) ile geri döndü. Siklopiazonik asit karbakol 
kasılmasını azaltırken ortama hidrojen peroksit ve hidroksil radikallerinin 
eklenmesi yanıtı değiştirmedi, pirogallol ise azalmış yanıtı daha fazla inhibe 
etti. FCCP ise karbakol kasılmasını değiştirmedi, bu yanıtı hidrojen peroksit 
ve hidroksil radikalleri inhibe ederken pirogallol etkilemedi.  
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, permeabilize sıçan mesanesinde kalsiyum ve 
karbakol ile elde edilen kasılma yanıtlarını hidrojen peroksit /hidroksil 
radikalleri ve süperoksit anyonunun hücre içi farklı kalsiyum depolarını 
etkileyerek inhibe ettiğini düşündürmektedir.  
Bu çalışma NOVARTIS tarafından desteklenmiştir.  
İzole organ banyosu düzeneği COMMAT LTD. tarafından sağlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mesane, mitokondri, permeabilizasyon, reaktif oksijen 
türevleri, sarkoplazmik retikulum 
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İNTRASEREBRAL SIÇAN C6 GLİOBLASTOMADA COX–1, COX–2 VE 
COX–3 DÜZEYLERİ ÜZERİNE ASETAMİNOFEN, METAMİZOL VE 
İNDOMETASİNİN ETKİLERİ 
Öksüz Ersoy1, Köse Akın2, Kula Mahir2, Atalar Fatmahan3, Çelik Haydar4, 
Yazıcı Zeliha2 

1Van Devlet Hastanesi, Van 
2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul 
3İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma Merkezi, İstanbul 
4Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı 
 
AMAÇ: Glioblastoma insanda en sık görülen beyin tümörüdür. Araşidonik 
asidden prostaglandinlerin (PG) oluşumunu sağlayan sikolooksijenaz (COX) 
enziminin, fizyolojik rolleri olan PG’leri üreten yapısal (COX-1) ve çeşitli 
patolojilere neden olan PG’leri üreten indüklenebilir (COX-2) iki alt tipi 
olduğu bilinmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda beyne spesifik 
COX-1 varyantı olan COX-3 tespit edilmiştir. Bu çalışmada, C6 glioblastoma 
ve normal beyin dokularında COX-1, COX-2 ve COX-3 enzimlerinin mRNA 
ekspresyonu, ve indometasin, metamizol ve asetaminofenin COX enzim 
düzeyleri ve tümör büyüklüğü üzerine etkileri incelenmiştir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: C6 glioblastoma hücreleri (1x106) stereotaksik 
olarak sıçan beynine inoküle edildi. 10 gün sonra sıçanlara 150 mg/kg 
asetaminofen, 10 mg/kg indometasin ve 150 mg/kg metamizol uygulandı 
ve 15. gün deney sonlandırıldı. RT-PZR ile tümörde COX enzim düzeylerine, 
hemotoksilen + eosin boyama ile tümör büyüklüğüne bakıldı. Veriler One 
Way Anova’yı takiben post hoc Tukey ile değerlendirildi.  
BULGULAR: Normal beyin dokusu ile kontrol ve ilaç verilen gruplardaki 
COX–1, COX-2 enzim düzeyleri arasında anlamlı fark görülmedi. Tümör 
COX–3 düzeyi, normal beyin dokusuna göre, 15 günlük kontrol grubunda 
anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.0033). Asetaminofen ve indometasin 
verilen gruplarda COX–3 enzim düzeyi, tümörlü dokuya göre anlamlı olarak 
azalmasına rağmen (sırasıyla % 87, % 91, p<0.05) metamizol grubunda 
anlamlı fark oluşmadı. Tümör büyüklüğü, asetaminofen grubunda 10 ve 15 
günlük kontrol grubuna göre % 71-74 oranında (p=0.000), indometasin 
grubunda sadece 15 günlük kontrol grubuna göre % 43 oranında 
(p=0.047) azaldı. Metamizol grubunda anlamlı fark görülmedi. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar C6 glioblastomanın progresyonunda COX–3 
enziminin rolünün olabileceğini, asetaminofen ve indometasinin bu enzimi 
inhibe ederek tümör gelişimini engelleyebileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: C6 Glioblastoma, COX, asetaminofen, metamizol, 
indometasin 
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İNTRASEREBRAL SIÇAN C6 GLİOBLASTOMA GELİŞİMİNDE 
FOTEMUSTİN, DEKSAMETAZON VE SİMVASTATİNİN ETKİLERİ 
Kula Mahir1, Öksüz Ersoy2, Köse Akın1, Öz Büge3, Aslan Can1, Yazıcı Zeliha1 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
farmakoloji AbD, İstanbul 
2Van Devlet Hastanesi, Van 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji AbD 
 
AMAÇ: Antineoplastiklerin etkinliğini artırmak için çeşitli metodlar 
denenmektedir. Bu çalışmada glioblastomada yaygın olarak kullanılan 
nitrozoüre grubu ilaçların etkinliğini artırmak amacıyla, intraserebral C6 
Glioblastoma üzerine fotemustin ve/veya simvastatin ve/veya 
deksametazon kombinasyonlarının hücre proliferasyonu, anjiogenez, tümör 
büyüklüğü ve lipid profili üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: C6 glioblastoma hücreleri (1x 106 ) stereotaksik 
olarak sıçan beynine inoküle edildi. 10 gün sonra sıçanlara 10 mg kg-1 i.p. 
tek doz fotemustin ve/veya 3 mg kg-1 gün gavaj ile simvastatin ve/veya 3 
mg kg-1 gün i.p. deksametazon uygulandı. 18. gün deney sonlandırılarak 
tümör büyüklüğü ölçüldü. Kİ-67 kullanılarak hücre proliferasyonu ve PTEN 
kullanılarak anjiyogenez değerlendirildi. Gaz kromatografı ile lipid profili 
çıkarıldı. Verilerin analizi student t ve One Way Anova’yı takiben post hoc 
Tukey testleri ile yapıldı. 
BULGULAR: Deksametazon ve/veya simvastatin tedavi gruplarında 
tümörler, kontrol grubuna göre %30-46 oranında küçüldü (p=0.001-
0.029). En fazla küçülme fotemustin + deksametazon + simvastatin 
grubunda görüldü (%59, p=0,000). Bu küçülme tek ilaç kullanılan gruplara 
göre %33.9-58.5 oranında daha fazla bulundu. Tedavi grupları tümör yağ 
asidi miktarlarında, kontrol grubuna göre anlamlı bir değişiklik olmadı. 
Tümör total yağ asidi miktarı fotemustin + deksametazon + simvastatin 
grubunda en yüksek, fotemustin + simvastatin grubunda en düşük 
seviyede ölçüldü (31.95±1.91ve 16.11±1.96µgmg-1, p=0.021). C16:0, 
C18:0, C18:1n-9, C18:1n-7, C 24:1n-9 yağ asidi düzeyleri fotemustin + 
deksametazon + simvastatin grubunda fotemustin, simvastatin, fotemustin 
+ simvastatin ve deksametazon + simvastatin gruplarına göre %70-160 
oranlarında yüksek bulundu (p=0.003-0.048). 
SONUÇ: Eldeki veriler deksametazon ve simvastatinin fotemustinin 
sitotoksik etkisini artırdığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: C6 Glioblastoma, deksametazon, fotemustin, 
simvastatin 
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TİANEPTİNİN VİSERAL AĞRIDAKİ ANALJEZİK ETKİ 
MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 
Bilge S. Sırrı1, Bozkurt Ayhan2, İlkaya Fatih1, Çiftcioğlu Engin3, Çelik 
Süleyman1, Uzbay Tayfun4 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Samsun 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Psikofarmakoloji Araştırma Ünitesi, Ankara 
 
Çalışmamızın amacı, trisiklik yapıda atipik bir antidepresan olan tianeptinin 
periferik olarak uygulanmasının viseral ağrıdaki analjezik etkisini ve bu 
etkinin mekanizmasını araştırmaktır. 
Deneysel protokol Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu 
tarafından onaylanmıştır (No: 2006/32 – HEK/197). Erkek Sprague-Dawley 
(250-280 g) sıçanların anestezisi ketamin (100 mg/kg;ip) ile sağlandı. 
Elektromiyografik (EMG) sinyallerin kaydı için, teflon kaplı Ni/Cr tel 
elektrodlar abdominal eksternal oblik kasa yerleştirildi. Maddelerin 
uygulanabilmesi için juguler vene kateter yerleştirildi. Elektrodlar ve 
kateter deri altından ilerletilerek hayvanların ensesinde dışarı ağızlaştırıldı. 
İntraserebroventriküler uygulama için bir grup sıçanın lateral ventrikülüne 
stereotaksik cerrahi aleti kullanılarak kalıcı kanül yerleştirildi. Sıçanlar 
cerrahi sonrasında deneylerin yapılacağı 7. güne kadar deneysel koşullara 
alıştırıldı. Viseral ağrının değerlendirilmesinde kolorektal distansiyon (KRD) 
yöntemi uygulandı. EMG sinyalleri PowerLab veri kazanım sistemi 
kullanılarak kaydedildi ve integrali alındı. KRD, antagonistlerin 
verilmesinden önce (0. dakika) ve tianeptinin uygulamasını takip eden 5, 
15, 30, 60, 90, 120. dakikalarda uygulandı. Kullanılan reseptör 
antagonistleri tianeptinden 10 dakika önce uygulandı. 
Tianeptin uygulanması doza bağımlı olarak (5-20 mg/kg; iv) EMG 
aktivitesini azalttı. Tianeptinin (10 mg/kg; iv) analjezik etkisi nalokson (1 
mg/kg; iv) ile engellenirken, nalokson metiodid (periferik opioid reseptör 
antagonisti; 3 mg/kg; iv), intraserebroventriküler yoldan uygulanan 
nalokson (5 mikrogram/sıçan) ve ondansetron (1 mg/kg; iv) ile azaldı. 
Buna karşın, ketanserin (1 mg/kg; iv), yohimbin (1 mg/kg; iv), prazosin (1 
mg/kg; iv) ve atropin sülfat (1 mg/kg; iv), tianeptinin analjezik etkisini 
değiştirmedi. 
Sonuçlarımız, tianeptinin KRD ile oluşturulan viseral ağrıdaki analjezik 
etkisinde santral ve periferik opioiderjik reseptörlerin ve 5-HT3 
reseptörlerinin katılımını desteklemektedir. 
Bu çalışma OMÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: nalokson, sıçan, tianeptin, viseral ağrı 
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BCRP1 VE MRP2 ABC TAŞIYICI PROTEİNLERİN METOTREKSATİN 
FARMOKOKİNETİĞİNDEKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ 
Pala Zeliha1, Vlaming Maria L.h.2, Van Esch Anita2, Wagenaar Els2, Van 
Tellingen Olaf2, Baktir Gul1, Schinkel Alfred H.2 

1Istanbul Universitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dali, Istanbul 
2The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, The Netherlands. 
 
ABC (ATP-binding cassette) üst familyasına dahil olan taşıyıcı proteinler 
çeşitli endojen ve eksojen maddeleri aktif olarak hücre dışına taşıyarak 
vücutta toksik maddeler için doğal bir savunma mekanizması olmalarının 
yanında tümör hücrelerinde birçok antikanserojen ilaca karşı rezistans 
gelişimine de neden olmaktadır. Mrp2 (multipl resistance associated 
protein) ve Bcrp1 (breast cancer resistance protein) ince barsak, karaciğer, 
böbrekler, beyin, testisler ve plasentada eksprese olan, birçok ilacın –
antikanserojen- aktif olarak taşınmasından sorumlu rezistans taşıyıcı 
proteinlerdir. Vücuttaki ekspresyonlarına göre ilaçların emilimi, dağılımı ve 
atılımında önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Bcrp1 ve Mrp2 
taşıyıcı proteinlerinin antikanserojen ilaç olan metotreksatin (MTX) 
farmakokinetiğindeki rollerinin –relatif- Bcrp1/Mrp2 knockout fareler 
kullanılarak incelenmesidir. MTX, 50 mg/kg dozda intravenöz olarak 
normal, Bcrp1-/-, Mrp2-/- knockout ve Bcrp1;Mrp2-/- double-knockout 
farelere uygulanmış, 2 saat sonra kan örneği alınmış ve çeşitli organlar 
izole edilmiştir. Normal fareler ile karşılaştırıldığında plazma eğri altındaki 
alan (AUC) Bcrp1-/- farelerde 1.6, Mrp2-/- farelerde 2 ve Bcrp1;Mrp2-/- 
knockout farelerde ise 3.2 kat daha fazla bulunmuştur. Bu çalışmanın 
sonucu göstermektedir ki; Bcrp1 ve Mrp2 MTX’ın eliminasyonunda önemli 
rol oynamakta, ayrıca Bcrp1 ve Mrp2 birbirlerinin eliminasyondaki 
fonksiyonlarını tam olarak olmasa da kısmen üstlenmektedirler. Bu 
bulgularin ilaç tedavisinin hastaya göre bireyselleştirilmesine, toksik yan 
etkilerin en aza indirilmesine ve ilaca olan cevabin bireyler arasındaki 
farklılığının nedenlerinin aydınlatılmasına yardımcı olacagi kanaatindeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: ABC Tasiyici Proteinler, Bcrp1, Farmakokinetik, Mrp2, 
Metotreksat 
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SİMVASTATİNİN SIÇANLARDA ANKSİYETE OLUŞTURUCU ETKİLERİ 
Alkanat Mehmet1, Baytan Şükrücan Hasan1, Okuyan Mukadder1, Erdoğmuş 
Ertan1, Ekinci Murat2, Akgün Ahmet1, Uzbay İ. Tayfun3 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü, Trabzon 
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
Hidroksimetilglutaril-KoA enzimi inhibitörü bir statin olan simvastatin 
dislipidemilerde yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Simvastatinin 
dislipidemik etkileri yanında beyinde nitrik oksit (NO) aktivitesini artırdığı 
da çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Öte yandan NO’nun deney 
hayvanlarında anksiyeteyi modüle ettiğine işaret eden bazı veriler 
yayınlanmıştır (1,2). Bu çalışma, simvastatinin sıçanlarda anksiyeteyi nasıl 
etkilediğini incelemek amacıyla planlandı. İlacın anksiyete üzerine etkileri 
yükseltilmiş artı labirent yöntemi ile test edildi. Simvastatin sıçanlara 10, 
20 ve 40 mg/kg dozlarında oral yoldan gavaj ile 15 gün boyunca verildi. 
Kontrol grubundaki sıçanlara yine gavaj ile oral yoldan çözücü verildi. İlaç 
veya kontrol gruplarındaki sıçanların, deneyin 1, 4, 7, 10 ve 15. günlerinde 
yükseltilmiş artı labirent yöntemi ile anksiyete değerlendirmesi yapıldı. 
Verilerin istatistiksel analizi için iki yönlü ANOVA testi uygulandı. 
Simvastatin 20 ve 40 mg/kg dozlarında kapalı kolda kalma süresini 
kontrole göre anlamlı düzeyde (p< 0.0001) yükseltti. Bulgularımız 
simvastatinin sıçanlarda anksiyete oluşturduğuna işaret etmektedir. 
Simvastatinin anksiyojenik etkisini NO aracılı mekanizmalarla oluşturup 
oluşturmadığını aydınlatmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 
 
Kaynaklar 
1. Sevgi S, Ozek M, Eroglu L. L-NAME prevents anxiety-like and 
depression-like behavior in rats exposed to restraint stress. Methods Find 
Exp Clin Pharmacol 28: 95-99, 2006. 
2. Forestiero D, Manfrim CM, Guimarães FS, de Oliveira RM. Anxiolytic-like 
effects induced by nitric oxide synthase inhibitors microinjected into the 
medial amygdala of rats. Psychopharmacology 184: 166-172, 2006. 
 
Anahtar Kelimeler: Simvastatin, Anksiyete, Nitrikoksit. 
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STAMP GEN AİLESİNİN PROSTAT KANSER KEMİK METASTAZI 
HÜCRE HATTINDA APOPTOZ YOLAKLARI İLE ETKİLEŞİMİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Gonen Korkmaz Ceren -1, Sevin Gülnur1, Reel Buket1, Gökçe Göksel1, Arun 
Mehmet Z.1, Erbaykent Burcu2, Korkmaz Kemal Sami2 
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Ana Bilim Dalı, 
İzmir 
 
Prostat kanseri günümüzde Batı dünyasında en sık olarak tedavi edilen ve 
erkek nüfusun kansere bağımlı ölümlerine ikinci öncelik eden sebeptir.  
Metastatik prostat kanser örneklerinde yüksek oranda eksprese olan 
STEAP, C-terminalinde altı transmembran domain içeren ailenin ilk 
örneğidir; STAMP1/STEAP2, STAMP2/STEAP4, TIARP, pHyde ve 
TSAP6/STEAP3 bu ailenin diğer üyeleridirler. Apoptoz yolağında yer alan 
tümör baskılayıcı bir gen olan p53 molekülünün ve anti-apoptotik gen 
Nuclear Factor kappaB (NFkappa-B)’nin putatif cevap elementlerinin varlığı 
STAMP/STEAP gen ailesinin promotör bölgelerinde saptanmıştır.  
Çalışmada; apoptotik bir gen olan p53’ü eksprese etmeyen prostat kanser 
kemik metastazı hücre hattı PC3’ler kullanılarak apoptoz panelimizde yer 
alan genlerdeki ekspresyon değişimleri HisMax-STAMP1 ve HisMa-STAMP2 
gen transfeksiyonu sonrasında yapılan RNA izolasyonu ve RT-PCR ile 
incelenmektedir. Çalışmada kullanılan apoptoz paneli Bcl-2, Kaspaz ve p53 
ilişkili genleri ve de DNA hasarı ilişkili genleri içermektedir.  
Proje STAMP/STEAP genlerinin varlığında değişen apoptoz cevapları 
hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: anti-apoptotik, apoptoz, ekspresyon, prostat kanseri, 
transfeksiyon, 
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UZUN DÖNEM PİNEALEKTOMİYE BAĞLI GELİŞEN UZAK ORGAN 
HASARI:KARACİĞER 
Parlakpınar Hakan1, Acet Ahmet1, Polat Alaadin2 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya 
 
AMAÇ: Pineal bezin ana hormonu olan melatonin, bilinen en güçlü 
antioksidan ve serbest radikal süpürücü özelliğe sahiptir. Uyku, üreme, 
biyolojik saat gibi pek çok fizyolojik olaylara karışmakla beraber, 
yaşlanmayla dramatik olarak azalan serum değerleri ile korale olarak pek 
çok hastalıklarla da ilişkilendirilmiştir. Biz bu çalışmada, deneysel olarak 
pineal bezi çıkarılmış sıçanlarda altı ay sonrasında muhtemel gelişebilecek 
bir uzak organ hasarını ve farmakolojik dozlarda bir aylık melatonin 
tedavisinin etkisini incelemeyi amaçlamış bulunmaktayız.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Her grupta altı hayvan olmak üzere; eş zamanlı 
kontrol (sham), pinealektomi (Px) ve pinealektomi+melatonin 
(Px+melatonin) grupları oluşturuldu. Px’in oluşturabileceğini 
düşündüğümüz kronik organ hasarı için altı ay beklenildi. Px+melatonin 
grubuna son bir ay boyunca günde tek doz hava kararmasını takiben 4 
mg/kg melatonin i.p. olarak uygulandı. Altıncı ayın sonunda tüm 
gruplardaki sıçanlar anestezi altında öldürülüp karaciğer dokuları alındı. 
Numune olarak alınan parçanın bir kısmı biyokimyasal analizler, simetrik 
kısmı da elektron mikroskopik değerlendirmeler için ayrıldı.  
BULGULAR: Tablo 1 de görüldüğü üzere, sham grubu ile 
karşılaştırıldığında altıncı ay sonunda Px uygulanan sıçanların karaciğer 
dokusunda, uzun dönem melatonin eksikliğine bağlı olduğunu 
düşündüğümüz MDA ve NO üretiminde artış olmasına karşılık, antioksidan 
sistemin yetersizliğini gösteren SOD ve GSH seviyelerinde ise anlamlı düşüş 
tespit ettik. Ayrıca, nötrofil infiltrasyonunun göstergesi olarak kabul edilen 
MPO seviyelerindeki artışta da istatistiksel olarak anlamlılık bulundu.  
SONUÇ: Px işlemine bağlı olarak meydana gelen kronik (altı ay) melatonin 
eksikliğinin uzak organlarda hasar oluşturabileceğini göstermiş olduğumuz 
bu çalışmamızda, melatonin yerine koyma tedavisinin yaşlanmayla beraber 
fonksiyon kaybına uğrayan pineal bez kaynaklı uzak organ etkilenmelerinde 
başarılı bir tedavi seçeneği olabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan sistem, karaciğer, melatonin, pineal bez, 
uzak organ hasarı, 
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Pinealektomi (Px) ve melatonin'in biyokimyasal parametreler 
üzerine etkileri 

Gruplar 
MDA 
nmol/g 

GSH nmol/g NO nmol/g 
SOD U/g 
protein 

MPO 
nmol/g 

Sham(Kontrol) 
69.97± 
4.85 

1714.88± 
77.31 

355.98± 
13.43 

5.62± 
0.20 

11.76± 
0.85 

Px 
149.44±  
10.05* 

1160.28± 
91.17* 

556.46± 
44.91* 

2.86± 
0.34* 

53.77± 
3.24* 

Px+Mel 
86.21±  
9.06** 

1462.91± 
85.55** 

410.50± 
25.56** 

4.75± 
0.30** 

27.66± 
5.13** 

MDA:Malondialdehit, GSH:Redükte glutatyon, NO:Nitrik oksit, 
SOD:Süperoksit dismutaz, MPO:Miyeloperoksidaz *:Kontrole göre anlamlı 

**:Px'e göre anlamlı 
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YÜKSEK ORANDA YAĞ İÇEREN DİYETLE İNDÜKLENEN İNSÜLİN 
DİRENCİ ÜZERİNE BALIK YAĞI VE ALFA LİPOİK ASİT 
KOMBİNASYONUNUN ETKİSİ 
Altınok Ayfer, Özyazgan Sibel, Kula Mahir, Akkan Gökhan, Yazıcı Zeliha 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
ABD, İstanbul 

AMAÇ: n-3 çoklu doymamış yağlardan zengin balık yağının insülin 
duyarlılığını arttırdığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, balık yağına bir 
antioksidan olan ve aynı zamanda serbest yağ asidi oksidasyonunu arttıran 
alfa lipoik asit ilave edilerek, insülin duyarlılığının arttırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: 4 hafta boyunca toplam kalorisinin %58’i n-6 çoklu 
doymamış yağlardan oluşan yemle beslenen sıçanlarda insülin direnci 
oluşturuldu. 4. haftanın sonunda 4 gruba ayrılan sıçanlara, n-6 veya n-3 
den zengin diyetle beslendi. 10 gün sonra 20 gün süreyle 35mg/kg ip alfa 
lipoik asit (ALA) uygulandı. Kontrol grupları çalışma boyunca standart sıçan 
yemi ile beslendi. Haftalık olarak sıçanların kilo değişiklikleri ve yem 
tüketimleri ölçüldü. 4. ve 8. haftalarda intravenöz insülin tolerans testi 
uygulandı KITT (İnsülin tolrerans testi K sabitesi) değerleri karşılaştırıldı. 
Açlık plazma kan şekeri ve insülin değerleri ölçülerek HOMA değerleri 
hesaplandı. Gaz kromatografı ile plazma lipid profili çıkarıldı.  
BULGULAR: n-6 ile beslenen hayvanlarda 4. hafta sonunda insülin direnci 
oluştu (KITT= 2,72±0,38-2,28±0,28). 8. haftada n-6 alan grupta insülin 
direnci arttı (%46), n-6/ALA, n-3 ve n-3/ALA uygulanan gruplarda ise 
azaldı (% 32-77). 4. hafta sonunda kilo artışı n-6 ile beslenen hayvanlarda, 
kontrol grubuna göre % 26-31 oranında düşük bulundu. İnsülin direncinin 
en fazla azaldığı n-3/ALA grubunda kilo artışı, n-3 ile beslenen 
hayvanlardan ve kontrol grubundan % 10 ve % 23 oranında düşük 
bulundu. Yem tüketimi n-6 grubunda en düşük seviyede görüldü.  
SONUÇLAR: Elde edilen veriler, n-3 yağ asitlerinin insülin direncini 
azaldığını ve alfa lipoik asidin bu etkiyi artırdığını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Alfa Lipoik Asit, Balık Yağı, İnsülin Direnci 
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PREEKLAMPSİNİN PGF2Α DÜZEYLERİNE VE FP RESEPTÖRÜ 
ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
Topal Gökçe1, Kucur Mine2, Gezer Altay3, Uydeş Doğan Sönmez Birsen1, 
Madazlı Rıza3, Özdemir Osman1, Brink Charles4, Norel Xavier4 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fikret Biyal Merkez 
Araştırma Laboratuarı 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı 
4Paris 7 Tıp Fakültesi, Bichat Hastanesi INSERM U698, Paris 
Preeklampsi gebelikte görülen hipertansiyon ve proteinüri ile karakterize bir 
sendromdur. Endotel disfonksiyonunun ve özellikle de fetoplasental 
vazospazmın preeklampsi patogenezinde önemli bir rol oynadığı 
bilinmektedir. Bu nedenledir ki birçok farklı araştırmada prostanoidlerin 
preeklampsiyle olan ilişkileri değerlendirilmektedir. Çalışmamızda 
preeklampsinin PGF2α’nın ve temel metabolitinin (13,14-dihydro-15-keto-
PGF2α) maternal ve umbilikal kordon serum düzeylerinin üzerine ayrıca da 
insan umbilikal veninde FP reseptörünün fonksiyonel varlığına ve 
farmakolojik profiline olan etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. PGF2α 
düzeyleri ELİSA, FP reseptörünün ekspresyonu western blot, lokalizasyonu 
immunohistokimya yöntemleriyle, farmakolojik profili ise izole organ banyo 
sisteminde belirlenmiştir. Sonuçlar ortalama ± standart hata olarak 
hesaplanmıştır. FP reseptörünün hem insan umbilikal veninde hem de 
arterinde ekspresyonu gösterilirken preeklampsi ilk sonuçlara göre FP 
reseptörünün ekspresyonunda bir değişiklik oluşturmamıştır. PGF2α 
düzeyleri preeklampside değişmezken temel metabolitinin düzeyleri 
preeklamptik umbilikal kordon serumunda anlamlı düzeyde artmıştır 
(Kontrol umbilikal serum: 53.90±5.6 pg/ml, n=14, Preeklamptik umbilikal 
serum: 73.53±3.67 pg/ml, n=19). Diğer bir taraftan, PGF2α ve FP reseptör 
agonisti fluprostenol kontrol insan umbilikal veninde konsantrasyon bağımlı 
olarak benzer kasılma yanıtları oluşturmuştur (PGF2α pEC50: 
6.44±.0.17,n:5; Fluprostenol pEC50: 6.44±.0.17, n:5). TP reseptörü 
antagonisti, BAYu3405 varlığında ise PGF2α ait cevaplılığının değişmemesi 
insan umbilikal veninde PGF2α’nın TP değil FP reseptörü aracılığıyla kasılma 
cevaplılığı oluşturduğunu göstermektedir. Son olarak preeklamptik insan 
umbilikal veninde PGF2α ve fluprostenol ait kasılma cevaplarının kontrol 
grubuna göre bazı konsantrasyonlarda anlamlı düzeyde arttırdığı 
gözlenmiştir. Ayrıca preeklampside PGF2α’nin pEC50 değerinin kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak arttığı da belirlenmiştir (7.22±.0.16, n:4). 
Bulgularımız preeklampside gözlenen vazospazmın artışında PGF2α ve 
reseptörü FP’nin de rol oynayabileceğini göstermektedir. 
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 490/05052006 
no’lu proje ile desteklenmektedir 

Anahtar Kelimeler: FP reseptörü, Umbilikal Ven, Preeklampsi, 
Prostaglandin F2alfa 
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VEGF HUVEC`DE KCNJ2 EXPRESYONUNU ARTIRIR 
Yetik-anacak Gunay1, Sturtzel Caterina2, Schweighofer Bernhard2, Schultes 
Julia2, Hofer Erhard2 

1Ege Universitesi Eczacilik Fakultesi Farmakoloji AbD Izmir 
2Department of Vascular Biology and Thrombosis Research at the Vienna 
Competence Center, Center for Biomolecular Medicine and Pharmacology, 
Medical University of Vienna, Viyana-Avusturya 
 
AMAÇ: İçe yönelik akımlı K kanalları (Kir) membran dinlenim potansiyelinin 
belirlenmesinde ve dolayısıyla hücre yaşamında çok önemli yer tutan Ca++ 
bağımlı yolakları düzenleyebilir. Son yıllarda membran potansiyelinin 
endotel hücrelerinin çoğalması üzerinde önemli etkileri olduğu bildirilmiştir. 
Vasküler endotelyal büyüme faktörünün (VEGF) endotel hücrelerinin 
çoğalmasını sağladığı iyi bilinmektedir. Bu nedenle VEGF`in KCNJ2 
ekspresyonunda bir artışa neden olup olmadığını ve endotel hücre 
çoğalmasında bu kanalın muhtemel rolünü araştırdık.  
METOD VE SONUÇLAR: HUVEC 50 ng/ml VEGF ile farklı sürelerde 
uyarıldıkdan (30-360 dak.) sonra Kir2.1 mRNA düzeyleri real time RT-PCR 
ile saptandı. VEGF uygulamasından 30 ve 60 dakika sonra, Kir2.1 mRNA 
düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde arttı ve 150 dakika sonra 
normal düzeylerine geri döndü (Kontrole göre sırasıyla 5.37 ve 7.17 kat ). 
Ayrıca VEGF uygulamasından 4 saat ve 6 saat sonra Kir2.1 protein 
ekpresyon düzeyleri western blot yöntemi aracılığıyla incelendi. VEGF 
uygulaması, mRNA daki artışa paralel olarak Kir2.1 protein düzeyinde de 
bir artışa neden oldu. Daha sonra Kir kanalınn aktivitesini inhibe eden 
baryumun (Ba++) HUVEC`de VEGF`in neden olduğu proliferasyonu ihibe 
edip etmediği, SRB proliferasyon assay aracılığıyla test edildi. Elde edilen 
veriler VEGF`in neden olduğu proliferasyonun baryum uygulamasından 
sonra reversible şekilde inhibe edildiğini gösterdi. Endotel hücre 
proliferasyonu 24 saat Ba++ uygulamasından sonra istatistiksel olarak 
anlamlı biçimde inhibe edilirken 3 gün süre ile Ba++ uygulamasından sonra 
kontrol düzeylerine geri geldi. 
YORUM: Angiogenic büyüme faktörü VEGF, Kir2.1 expresyonunda bir 
artışa neden olur ve Kir kanalının modülasyonu hücre çoğalması gibi VEGF 
aracılı etkilere aracılık edebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: anjiyojenez, endotelyum, potasyum kanalı, VEGF 
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TESTOSTERON İNSAN KORPUS KAVERNOZUMUNU POTASYUM 
KANAL AÇICI ETKİYLE GEVŞETİYOR 
Yıldız Oğuzhan, Seyrek Melik 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
 
Testosteronun insanda penil arteriyel dolaşım üzerindeki muhtemel direkt 
vazodilatör etkisini incelemek amacıyla düzenlenmiş çalışma 
bulunmamaktadır. Biz testosteronun insan korpus kavernozumu kontraktil 
tonusu üzerine olan etkilerini inceledik. Testosteron, KCl (45 mM) ve 
fenilefrin (PE, 10 mikroM) ile oluşturulan ön kasılma sonrası kümülatif 
olarak (10 nM-300 mikroM) organ banyosuna eklendi. Testosteron aracılı 
gevşemeler siklooksijenaz inhibitörü indometazin (10 mikroM), nitrik oksit 
sentaz inhibitörü N-[omega]-nitro-L-arginin metil ester (L-NAME, 100 
mikroM), non-selektif geniş kondüktanslı Ca+2 ile aktive edilen ve voltaja 
duyarlı K+-kanal inhibitörü tetraetilamonyum (TEA, 1 mM), ATP-duyarlı 
K+-kanal inhibitörü glibenklamid (10 mikroM) ve voltaja duyarlı K+-kanal 
inhibitörü 4-aminopiridin (4-AP, 1 mM) varlığında test edildi. Testosteron 
insan korpus kavernozumunda gevşeme oluşturdu (Emaks: KCl aracılı 
kasılmanın % 64,3 ± 3,2’si). Testosterona bağlı gevşemeler glibenklamid 
dışında, ne L-NAME, ne indometazinin ne de K+-kanal inhibitörlerinin 
herhangi biri (TEA, BaCl2 ve 4-AP) tarafından etkilenmedi. Biz 
testosteronun insan korpus kavernozum dokusunda suprafizyolojik 
konsantrasyonlarda gevşeme oluşturduğunu ilk olarak rapor ediyoruz. Bu 
yanıtın kısmen ATP-duyarlı K+-kanal açıcı etkiyle gerçekleşmiş olması 
muhtemeldir. 
 
Anahtar Kelimeler: İnsan, korpus kavernozum, testosteron, 
vazodilatasyon 
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DANA KORONER ARTERİNDE POTASYUMUN İNDÜKLEDİGİ 
VAZODİLATASYON VE NA+ / K+ ATPAZ İLE İÇE YÖNELİK 
DOĞRULTUCU POTASYUM KANALLARININ ROLÜ 
Ulusoy Hasan Basri1, Kaya Mehmet Güngör2 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Kayseri 
 
Ekstraselüler potasyum konsantrasyonunda 15-20 mM a kadar olan artışlar 
bazı damarlarda gevşemeye neden olmaktadır. Bu gevşeme hücresel 
metabolizma sonucu oluşan lokal vazodilatasyona katkıda bulunmaktadır, 
aynı zamanda iskemik koşullarda da önemlidir. Ayrıca bu potasyum 
gevşemeleri potasyumun bir tür Endotelden Türeyen Hiperpolarize Edici 
Faktör (EDHF) olduğuna dair görüşleri desteklemektedir. Türe ve damara 
göre değişmek koşuluyla Na+/K+ ATPaz enzimi ve/veya içe yönelik 
doğrultucu potasyum kanalları (KIR kanalları) potasyumun indüklediği 
vazodilatasyona aracılık etmektedir. Biz bu vazodilatasyonu dana koroner 
arterinde araştırdık. Deneyler dana sol koroner arterinden elde edilen 2-3 
mm çapındaki halkalar üzerinde organ banyosu içerisinde uygun deneysel 
koşullar altında gerçekleştirildi. Serotonin (1μM) ile arter halkalarında 
kararlı kasılmalar elde edildikten sonra organ banyosunun potasyum 
konsantrasyonu 10 mM a yükseltildi. Bu konsantrasyon artışı arterlerde 
gevşemeye yol açtı (serotonin kasılmasının %50.7±10.1'i). Gevşeme 
cevabından sonra arterler yıkanarak organ banyosunun potasyum 
konsantrasyonu tekrar normal değerine (5.9 mM) getirildi. Daha sonra 
arterler Na+/K+ ATPaz inhibitörü uvabain (10 μM) veya KIR kanal 
inhibitörü baryum (30 μM) ile inkübe edildi. İnkübasyondan sonra arterlerin 
serotonin ile kasılmasını takiben organ banyosunun potasyum 
konsantrasyonu tekrar 10 mM a yükseltildi. Baryum inkübasyonu gevşeme 
cevaplarını anlamlı bir şekilde azaltırken (serotonin kasılmasının 
%25.5±6.8 ü, n=6) uvabain ile inkübe edilen arterlerde hiç gevşeme 
görülmedi (n=6).  
Bu verilerin ışığında dana koroner arter kan akımının düzenlenmesine 
potasyumun katkıda bulunduğu ve bu katkıda Na+/K+ ATPaz ile KIR 
kanallarının birlikte rol oynadığı söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: dana koroner arteri, potasyumun indukledigi 
vazodilatasyon 
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THP-1 HÜCRELERDE TOLL-BENZERİ RESEPTÖRLER VE TGFΒ 
YOLAKLARI ARASINDAKİ ÇAPRAZ İLİŞKİ VE OSTEOPONTİN'İN 
ROLÜ 
Özşarlak-Sözer Gönen1, van Keulen Karlijn2, De Kleijn Dominique P.V.2 
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Experimental Cardiology Dept., University Medical Center, Utrecht, 
Hollanda 
 
AMAÇ: Son zamanlarda doğuştan gelen immün yanıt reseptörleri olan toll-
benzeri reseptörlerin (TLR), özellikle de TLR4’ün arteriyel yeniden 
modellenmedeki rolleri tanımlanmıştır. Fibrozun düzenlenmesinde görev 
alan en belirgin faktörlerden biri “transforming growth factor-β”dır (TGFβ). 
TGFβ hücre proliferasyonunu, migrasyonunu ve kollajen üretimini düzenler. 
Kardiyovasküler hastalıklarda henüz gösterilmese de TLR4 ve TGFβ 
arasında çapraz-bağlantı olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Diğer 
taraftan monositler ve ve differensiye monositler olan makrofajlar immün 
yanıtta son derece önemli rol oynarlar. Bu nedenle, bu çalışmada monositik 
bir hücre hattı olan THP-1 hücrelerde TLR4 ve TGFβ yolakları arasındaki 
çapraz ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Hücreler TLR4’ün spesifik ligandı olan 
lipopolisakkarit (LPS, 100 ng/ml) ile, TGFβ (1 ng/ml) ile veya her ikisi ile 
birden stimule edilmiştir ve sonrasında 3, 6 veya 24 saat süre ile inkübe 
edilmişlerdir. İnkübasyon periyodu sonucunda RNA ve proteinleri izole 
edilmiştir. RNA’lar ile mikroarray analizi yapılmıştır. Mikroarray analizi 
sonucunda her iki ajan ile stimule edilen koşullarda hangi genlerin aktive 
olduğu belirlenmiş ve anlamlı olarak daha fazla eksprese edildiği ortaya 
çıkan osteopontin geninin protein düzeyinde de belirlenebilmesi amacıyla, 
izole edilen proteinlerde osteopontin proteinine spesifik ELISA testi 
uygulanmıştır. 
BULGULAR: Mikroarray analizi sonuçları THP-1 hücrelerin hem LPS hem de 
TGFβ ile stimule edildiği koşullarda osteopontin geninin daha fazla eksprese 
edildiğini göstermiştir. Ayrıca aynı koşullarda 24 saatlik inkübasyon 
sonucunda osteopontin proteini de anlamlı olarak (p<0.001) artmaktadır.  
SONUÇLAR: Osteopontin’in aterosklerozda yeniden modellenmede rol alan 
2 önemli yolak olan TLR4 ve TGFβ ile etkileşmesi, osteopontinin 
ateroskerotik süreçte görev alan bir çok hücre tipinde eksprese edilmesi de 
gözönüne alındığında aterosklerotik plaklardaki rolüne ilişkin yeni 
çalışmalara ışık tutabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: ateroskleroz, osteopontin, TGFbeta, THP-1 hücreler, 
toll-benzeri reseptörler 
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INTERMEDİN/ADRENOMEDULLİN-2 (IMD/AM2) SIÇAN ANA 
PULMONER ARTER HALKALARINDA ENDOTELE BAĞIMLI, PROTEİN 
KİNAZ G (PKG) VE Ca2+ İLE AKTİVE OLAN BÜYÜK KONDÜKTANSLI 
K+ KANALI (BKCa) ARACILI GEVŞEME OLUŞTURMAKTA 
Kandilci Hilmi Burak, Gümüşel Bülent 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı yakın zamanda izole edilen IMD/AM2 
(rIMD)’nin, kalsitonin benzeri kalsitonin reseptörlerinin (CRLR) agonisti, 
sıçan ana pulmoner arter halkalarında (PA) yaptığı damar gevşetici etkisinin 
mekanizmasını araştırmaktır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Pulmoner arter ana dalından ~2.5-3 mm.’lik halka 
preparat hazırlandıktan sonra herbir preparatın kasılma kabiliyeti 60 mM 
KCl ile iki referans kasılma ile ölçüldü. Preparatlarda U-46619 ile alınan 
kasılmadan sonra rIMD ile gevşeme cevapları alındı. Bu yanıtlar U-46619 ile 
alınan kasılmanın %’si olarak ifade edildi. Antagonistler varlığında rIMD 
yanıtları tekrarlandı. Endotelli preparatlarda rIMD cevabından sonra 
asetilkolin (ACh) ile endotel kontrolü yapıldı. 
BULGULAR: Tromboksan mimetik U-46619 ile ön kasılma oluşturulmuş PA 
halkalarında, rIMD (10-10-3X10-6 M) konsantrasyon bağımlı gevşeme 
yanıtı oluşturdu. rIMD’nin gevşetici etkisi endotel tabakasının 
uzaklaştırılması, L-NAME, ODQ, Rp-8-Br-PET-cGMPs, TEA, iberitoksin ve 
KCl önkasılması ile inhibe olurken, meklofenamat, glibenklamid, apamin, 
KT5720 bu yanıtta bir değişiklik oluşturmadı. Zaprinast rIMD yanıtında 
potansiyalizasyon oluştururken rolipram ile fark görülmedi. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar endotel CRLR aracılı nitrik oksit salıverilmesinin 
guanilat siklaz enzim aktivasyonu yaptığını ve sonrasında PKG aracılı BKCa 
aktivasyonunun PA’da gevşeme yanıtı oluşturduğunu göstermektedir. rIMD 
yanıtında siklooksijenaz ürünleri, KATP kanallarının aktivasyonu, cAMP 
oluşumu ve protein kinaz A aktivasyonu rol oynamamaktadır. rIMD’nin 
gevşetici etkisi CGRP8-37, hADM22-52 ve rIMD17-47 ile anlamlı olarak 
azaldığı için, rIMD fonksiyonel ve büyük olasılıkla farklı endotelyal CRLR’lere 
seçici olmayan bir şekilde etki etmektedir. Bu sonuç rIMD’nin pulmoner 
vasküler yatakta CGRP ve adrenomedullin gibi endojen endotelyal CRLR 
aktivasyonundan kısmen sorumlu olabileceğini de düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Intermedin/Adrenomedullin 2, pulmoner arter, nitrik 
oksit, CGRP reseptörleri 
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KAYISI İLE BESLENMENİN SIÇANDA MİYOKARDİYAL İSKEMİ-
REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE KORUYUCU ETKİLERİ 
Parlakpınar Hakan1, Ölmez Ercüment2, Taşdemir Seda1, Acet Ahmet1, 
Öztürk Feral3, Ateş Burhan4, Otlu Ali3 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Malatya 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Manisa 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Embriyoloji ve Histoloji Ana Bilim Dalı, 
Malatya 
4İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Malatya 
 
AMAÇ: Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan kalp krizi modelinde, kayısı 
ile beslenmenin koruyucu etkisinin olup-olmadığının belirlenmesi. 
Materyal/METOD: 36 erkek sıçan randomize olarak; kontrol (standart 
yem), %10 ve %20 kayısı katkılı yem ile deneylerden önce 3 ay beslenmek 
üzere üç gruba eşit dağıtıldı. Yemlerin total fenolik içerikleri, radikal 
indirgeme ve DPPH radikal süpürme güçleri analiz edildi. Nekroz 
deneylerinde her gruptan 7 hayvan, histopatoloji ve biyokimyasal 
değerlendirmeler için 5’er hayvan kullanıldı. Miyokardiyal iskemi-
reperfüzyon (İ/R) oluşturmak için sol koroner arterin 30 dak oklüzyonunu 
takiben iki saat reperfüzyon uygulandı. EKG değişiklikleri deney boyunca 
kaydedildi. Nekroz değerlendirmesinde, kalp kesitlerinde TTC boyası 
kullanılarak, planimetrik yöntemle ölçüm yapıldı. İkinci deney serisinin kalp 
dokuları; elektron mikroskobik değerlendirmeler ve MPO, MDA, CAT, SOD, 
GPx tayinleri için kullanıldı. 
BULGULAR: Nekroz oranlarında, kontrol grubu (%68.71±0.04) ile 
karşılaştırıldığında; hem %10’luk (% 55.0±0.04), hem de %20’lik 
(57.0±0.02) kayısı ile beslenen gruplardaki azalma anlamlı bulundu. 
Benzer şekilde, histopatolojik değerlendirmede; miyofibriler değişiklikler ve 
morfometrik ölçümler üzerine, hem %10’luk hem de %20’lik gruplarda 
yararlı etkiler gözlendi. Yem analizlerinde kayısı katılması her üç 
parametreyi de anlamlı olarak artırırken, %20 kayısı katkılı yemin total 
fenolik içeriği ve radikal indirgeme gücü diğer 2 gruba göre anlamlı olarak 
yüksekti. Benzer şekilde kayısı ile beslenmenin, MDA ve MPO değerlerinde 
azalma ve CAT ve SOD enzim aktivitelerinde artış şeklindeki olumlu etkileri 
özellikle %20’lik grupta daha belirgindi.  
SONUÇ: Sonuç olarak, flavonoid ve β-karoten gibi antioksidan ve serbest 
radikal süpürücü etki gösteren bileşikleri içeren kayısı ile beslenmenin, 
sıçanda miyokardial İ/R’in tetiklediği infarkt alanını azalttığı, histopatolojik 
değerlendirmelerde ve oksidatif hasarın değerlendirildiği biyokimyasal 
parametrelerde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan sistem, elektron mikroskop, kayısı, 
miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı. 
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TUZ YÜKLENMİŞ SPONTAN HİPERTANSİF STROKE-PRONE 
SIÇANLARDA ARTERİYEL YENİDEN MODELLENMENİN 
KARAKTERİZASYONU 
Sevin Gülnur1, Gelosa Paolo2, Guerrini Uliano2, Tremoli Elena2, Sironi Luigi2 
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Milano Üniversitesi Farmakolojik Bilimler Departmanı, Milano 
 
Spontan hipertansif stroke-prone sıçanlarda (SHRsp) tuz yüklemesi, direkt 
olarak arteriyel damarlarda hasar oluşturarak hipertansiyon gelişimini ve 
serebrovasküler lezyonların oluşumunu hızlandırmaktadır. Çalışmamızda 
SHRsp’lerden alınan torasik aortalarda tuz yüklemesinin vasküler 
remodeling ve kollajen birikimi üzerindeki etkilerini araştırdık. 6-8 haftalık 
SHRsp erkek sıçanlar iki gruba ayrıldılar. Birinci gruba standart yem (Grup 
A) verilirken, ikinci grup ise Japon dieti ile birlikte 1% NaCl içeren içme 
suyuyla beslendiler. (Grup B). Vücut ağırlıkları, arteriyel kan basıncı, 
yiyecek ve sıvı alımları haftalık olarak kaydedildi. 24 saatlik idrar örnekleri 
bireysel metabolik kafesler yardımıyla diet tedavisine başlamadan önce ve 
sonrasında her yedi günde bir toplandı. Grup B yi oluşturan hayvanlarda 
proteinüri 100 mg/gün değerine ulaştığında, tüm hayvanlar grup B deki 
sıçanlarda beyin hasarı gözlenene dek MRI ile incelendi. Bu noktada Grup B 
yi oluşturan hayvanlar, Grup A daki hayvanlar ile birlikte eş zamanlı olarak 
ötenazi edilip aortaları alındı. Perfüzyon ve sonrasında fiske edilen 
damarlardan elde edilen enine kesitler histolojik incelemeler, kolajen 
birikimi ve medyada total hücre sayımı amacıyla boyandılar. Bu çalışmadan 
elde edilen sonuçlara göre Grup B de duvar kalınlığı istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde artarken (P=0,004) medya alanı değişmemiştir. 
İnterstisyel ve fibriler kollajen miktarları artmış (P=0,0001) buna karşın 
medya tabakasındaki total hücre sayısında bir değişiklik olmamıştır. 
Çalışmamızın sonuçları SHRsp lerde tuzla yüklemenin inward eutrophic 
arteriyel yeniden modellenmeye neden olduğunu ve arter duvarı kalınlığını 
artırdığını göstermektedir. Bu etki hücre sayısındaki değişiklikten ziyade 
kollajen birikimi ile ilişkili olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Arteriyel yeniden modellenme, aorta, kollajen, SHRsp 
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[S-25] 

UZUN SÜRELİ İMİPRAMİN, FLUVOKSAMİN, TİANEPTİN VE 
MOKLOBEMİD UYGULAMASININ VAS DEFERENS KONTRAKTİL 
YANITLARINA ETKİLERİ 
Göçmez Semil Selcen, Utkan Tijen, Erden Faruk, Ulak Güner, Gacar Nejat 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 
 
AMAÇ: Antidepresan ilaçların vas deferens düz kas kontraktilitesine bağlı 
cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada 
farklı grup antidepresanlar olan imipramin, fluvoksamin, tianeptin ve 
moklobemidin vas deferens kontraktilitesi üzerindeki etkileri araştırıldı.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Erkek Wistar sıçanlar 5 gruba ayrıldı. Sıçanlara 14 
gün boyunca intraperitoneal injeksiyon yoluyla serum fizyolojik, imipramin 
(10 mg/kg), fluvoksamin (10 mg/kg), tianeptin (10 mg/kg) ve moklobemid 
(20 mg/kg) uygulandı. Bu sürenin sonunda izole vas deferens düz kas 
preparatları organ banyosuna izometrik ölçümler için epididimal ve 
prostatik kısımlara ayrılarak yerleştirildi. Noradrenalin (10-8-10-4 M), ATP 
(10-8-10-4 M), serotonin (10-8-10-4 M),elektriksel alan uyarısı (EAU)(40 
V, 5 ms, 1 s, 1-64 Hz) ve 80 mM KCl kasılma yanıtları elde edildi.  
BULGULAR: İmipramin grubunda epididimal kısımda noradrenalin ve 
serotonin yanıtları artarken (p<0.05), EAU yanıtları değişmedi. Prostatik 
yarıda ise ATP, serotonin ve EAU yanıtlarında anlamlı bir değişiklik 
bulunmadı. Fluvoksamin grubunda epididimal kısımda noradrenalin yanıtları 
değişmezken serotonin ve EAU yanıtlarının arttığı saptandı. Prostatik yarıda 
ise ATP yanıtları anlamlı olarak azalırken EAU yanıtlarının arttığı, serotonin 
yanıtlarının ise değişmediği bulundu (p<0.05). Tianeptin ve moklobemid 
uygulanan gruplarda ise epididimal kısımda noradrenalin, serotonin ve EAU 
yanıtlarında değişiklik olmadığı, prostatik yarıda da serotonin, EAU ve ATP 
yanıtlarının değişmediği saptandı.  
SONUÇLAR: Çalışmamızda imipramin ve fluvoksamin uygulanan sıçanların 
vas deferens düz kasının kasılma yanıtlarında değişiklikler gösterildi. Bu 
bulgulara dayanılarak kasılma yanıtlarındaki bu değişimin imipramin ve 
fluvoksaminin cinsel fonksiyon bozukluğu yapıcı etkilerine katkılarının 
olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: imipramin, fluvoksamin, tianeptin, moklobemid, 
ejakülasyon, vas deferens, kontraktilite 
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[S-26] 

UNİLATERAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN TAVŞAN 
ÜRETERLERİNDEKİ KONTRAKSİYONLARDA RHO-KİNAZ'IN ROLÜ 
Turna Burak1, Çınar Mehtap Gülcihan2, Canda Erdem Abdullah4, Orhan Elif 
Cahide2, Tiftik Nalan3, Büyükafşar Kansu3, Nazlı Oktay1 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji & Klinik Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, İzmir 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
4Manisa Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Manisa 
AMAÇ: Unilateral üreter obstrüksiyonu oluşturulan tavşanlarda, üreter düz 
kas kasılmasının patofizyolojisinde, üreteral Rho-kinazın (ROCK) iki 
izoformunun ekspresyonu ve işlevsel rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
MATERYAL-METOD: 14 tavşanda sol üreterde obstrüksiyon oluşturuldu, 
kontrol grubu olarak 8 tavşana da sham operasyon yapıldı. Tüm hayvanlar 
14 gün boyunca takip edildi ve bu süre sonunda tavşan üreter segmentleri 
organ banyolarına longitudinal olarak asıldı. Fonksiyonel çalışmalarda Rho-
kinazın spesifik bir inhibitörü olan Y-27632’nin, elektrik alan stimülasyonu 
(EFS) (50 V, 1 mS, 16 Hz, for 20 sn), karbakol (10-7-10-4 M), fenilefrin 
(10-7-10-4 M) ve KCl (50 mM) ile indüklenen kasılmalar ve spontan 
kasılmalar üzerindeki etkileri incelendi. Unilateral üreter obstrüksiyonuna 
bağlı Rho-kinaz protein ekspresyon düzeyindeki değişiklikleri saptamak için 
Western blot yapıldı.  
BULGULAR: Unilateral üreter obstrüksiyonu oluşturulan tavşanlardan 
alınan üreter segmentlerinde EFS, KCl, fenilefrin ve karbakol ile indüklenen 
kasılma yanıtlarının, kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde arttığı görülmüştür. Y-27632’ün hem obstrükte üreterde, hem de 
kontrol üreterinde kasılma yanıtlarını baskıladığı gözlenmiştir. Western blot 
analizinde ise ROCK-1 ve ROCK-2 protein ekspresyonunda, unilateral üreter 
obstrüksiyonlu grupta, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
artış olduğu gösterilmiştir.  
SONUÇ: Unilateral üreter obstrüksiyonu oluşturulan tavşanlarda kontraktil 
yanıtlar kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde artmıştır ve bu kontraktil 
yanıtlar Rho kinaz inhibitörü ile düzelmiştir. Aynı zamanda ROCK-1 ve 
ROCK-2 protein ekspresyonunun unilateral üreter obstrüksiyonlu 
tavşanlarda anlamlı olarak arttığı gözlenmiştir. Bu durum, üreterde 
obstrüksiyona bağlı ortaya çıkan patolojik durumlarda, Rho kinaz yolağının 
rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Rho kinaz inhibitörleri renal kolik 
ağrısını önlemek ve taşın pasajda ilerlemesini sağlamak için yeni bir 
terapötik ajan olabilir. 
Anahtar Kelimeler: ureter, rho-kinase, Y-27632, unilateral ureteral 
obstruction 
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 [S-27] 

TAVŞAN KORPUS KAVERNOSUMUNDA NON-NİTRERJİK NON-
ADRENERJİK NON-KOLİNERJİK (NANK) GEVŞEME YANITLARINDA 
ENDOKANNABİNOİDLERİN ROLÜ 
Vural İsmail Mert, Öztürk Gökçe Sevim, Şen Hatice, Ercan Zeynep Sevim, 
Sarıoğlu Yusuf 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, ANKARA 
 
AMAÇ: Korpus kavernosum düz kasında gevşeme yanıtlarından başlıca 
nitrik oksit (NO) sorumludur. Fakat tavşan korpus kavernosumunda 
elektriksel alan uyarısı (EAU) ile oluşan gevşeme yanıtları yüksek 
frekanslarda NO sentaz inhibitörleri ile tam olarak ortadan kalkmamaktadır. 
Bu çalışmadaki amacımız tavşan korpus kavernosumunda non-nitrerjik 
NANK gevşeme yanıtlarında endokannabinoidlerin rolünü araştırmaktı. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Fenilefrinle kastırılmış tavşan korpus kavernozum 
şeritlerinden guanetidin ve atropinli ortamda artan frekanslarda (2-64 Hz) 
EAU ile oluşan gevşeme yanıtları elde edildi. Bu yanıtlar ortama L-NAME 
eklenerek tekrarlandı. Benzer biçimde endokannabinoid sistemin non-
nitrerjik NANK yanıtlara etkisini araştırmak için fenilefrinle kastırılmış 
şeritlerde guanetidin, atropin ve L-NAME’li ortamda artan frekanslarda (2-
64 Hz) EAU ile oluşan kontrol gevşeme yanıtları elde edildi. Bu yanıtlar CB1 
antagonisti AM251, CB2 antagonisti AM630, vanilloid reseptör antagonisti 
kapsazepin, endojen kannabinoid anandamid, CB1 agonisti ACEA ve CB2 
agonisti JWH015 varlığında tekrarlandı. Ayrıca guanetidin, atropin ve L-
NAME’li ortamda kümülatif olarak anandamid, ACEA ve JWH015 gevşeme 
yanıtlarına bakıldı. Ayrıca anandamid gevşeme yanıtları 
AM251,AM630,kapsazepin ve tetrodotoksin varlığında alındı.  
BULGULAR: L-NAME EAU ile ouşan gevşeme yanıtlarını düşük frekanslarda 
(2-4 Hz) ortadan kaldırırken yüksek frekanslarda (8-64 Hz) azalttı. AM251 
ve AM630 tek tek veya birlikte EAU ile ouşan gevşeme yanıtlarını azaltırken 
anandamid, ACEA ve JWH015 gevşeme yanıtlarını artırdı. Ayrıca 
kapsazepinde bu yanıtları artırdı. Fenilefrinle kastırılmış dokularda 
anandamid, ACEA ve JWH015 doz bağımlı olarak gevşeme yanıtları 
oluşturdu. AM251 ve AM630 anandamid ile oluşan gevşeme yanıtlarını 
azaltırken kapsazepin bu yanıtları etkilemedi. Tetrodotoksin, anandamid, 
ACEA ve JWH015 gevşeme yanıtlarını etkilemedi. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, endokannabinoidlerin CB1 ve CB2 reseptörleri 
aracılığı ile tavşan korpus kavernosumunda non-nitrerjik NANK gevşeme 
yanıtlarına katkısı olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Endokannabinoidler, Gevşeme yanıtı, Nitrik oksit, 
Tavşan korpus kavernosumu 
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MELATONİNİN SIÇANLARDAKİ TESTİKÜLER İSKEMİ/REPERFÜZYON 
HASARI ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ PROİNFLAMATUVAR 
SİTOKİNLERLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR 
Kurçer Zehra1, Oğuz Elif2, Özbilge Hatice3, Baba Füsun4, Aksoy Nurten5, 
Çelik Necla5 

1Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, Zonguldak 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
3Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri 
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya 
5Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
 
AMAÇ: İskemi reperfüzyon (IR) sonrası ipsilateral ve kontralateral 
testiküler dokuda proinflamatuvar sitokinler olan tümör nekrozis faktör-
alfa, interlökin 1-beta ve interlökin-6 düzeylerindeki değişiklikleri 
araştırmak ve melatoninin koruyucu etkisinin bu inflamatuvar moleküllerin 
üretiminin modülasyonu ile ilişkili olup olmadığını belirlemektir. 
YÖNTEM: Bu çalışma için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu’ndan izin alınmıştır. Erkek Wistar albino sıçanlar (200-300 g) 
ketamin hidroklorid (75 mg/kg i.p.) ve ksilazin (8 mg/kg i.p.) ile anestezi 
edildi. Sıçanların sol testiküler arter ve venine 1 saat oklüzyon sonrası 3 ya 
da 24 saat reperfüzyon uygulandı. Melatonin (10 mg/kg, i.p.) ya da 
çözücüsü (salin içerisinde %1 etanol) iskemiden 10 dakika önce uygulandı. 
Reperfüzyonun 3. saatinde malondialdehit (MDA) ve proinflamatuvar 
sitokinlerin düzeyi, miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi dokuda ölçüldü. 
Reperfüzyonun 24. saatinde dokuların histopatolojisi ve indüklenebilir nitrik 
oksit sentaz (iNOS) ekspresyonu değerlendirildi.  
BULGULAR: IR sonrasında ipsilateral testiküler dokuda hem MDA hem de 
MPO düzeyleri anlamlı olarak yükselirken kontralateral testiste yalnızca 
MPO aktivitesi anlamlı yüksek bulundu. Histopatolojik değerlendirmede IR 
uygulanan grupta ipsilateral ve kontralateral testiste kontrole göre anlamlı 
olarak daha fazla hasar ve iNOS ekspresyonunda artış gözlendi. Her iki 
testiküler dokuda IR sonrası proinflamatuvar sitokinlerin düzeyi değişmedi. 
Melatonin tedavisi IR sonrasında sitokin düzeylerinde bir değişme 
yapmaksızın biyokimyasal parametreleri, histopatolojik değişiklikleri 
düzeltti ve iNOS ekspresyonunu azalttı. 
SONUÇLAR: Bu çalışma, 1 saat testiküler iskemi ve 3 saat reperfüzyonun 
proinflamatuvar sitokin düzeylerini değiştirmemekle birlikte ipsilateral ve 
kontralateral testiste hasar oluşturduğunu, melatoninin her iki testiste de 
koruyucu olduğunu ve hasardaki koruyucu etkisinin proinflamatuvar 
sitokinlerle değil antioksidan özellikleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Bu çalışma TÜBİTAK (SBAG- 104S257) tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: melatonin, sitokinler, testiküler iskemi/reperfüzyon. 
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 [S-29] 

MELATONİNİN SIÇANLARDAKİ RENAL İSKEMİ/REPERFÜZYON 
HASARI ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ PROİNFLAMATUVAR 
SİTOKİNLERLE İLİŞKİLİ MİDİR? 
Kurçer Zehra1, Oğuz Elif2, Özbilge Hatice3, Baba Füsun4, Aksoy Nurten5, 
Çelik Hakim5, Çakır Hale5, Gezen Mehmet Rıza6 

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, Zonguldak 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
3Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, 
Kayseri 
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya 
5Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
6Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 
Şanlıurfa 
AMAÇ: Renal iskemi reperfüzyon (I/R) sonrası dokuda, proinflamatuvar 
sitokinler olan tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-alfa), interlökin 1-beta (IL-
beta) ve interlökin-6 (IL-6) düzeylerindeki değişiklikleri araştırmak ve 
melatoninin koruyucu etkisinin bu proinflamatuvar moleküllerin üretiminin 
modülasyonu ile ilişkili olup olmadığını belirlemektir. 
YÖNTEM: Bu çalışma için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu’ndan izin alınmıştır. Erkek Wistar albino sıçanlar (200-300 g) 
ketamin hidroklorid (75 mg/kg i.p.) ve ksilazin (8 mg/ kg i.p.) ile anestezi 
edildi. Sıçanlara tek taraflı nefrektomi yapıldıktan sonra 1 saat renal 
oklüzyon ve bunu takiben 2 ya da 24 saat reperfüzyon uygulandı. 
Melatonin (10 mg/kg, i.p.) ya da çözücüsü (salin içerisinde %1 etanol) 
iskemiden 10 dakika önce verildi. Reperfüzyonun 2. saatinde renal dokuda 
TNF-alfa, IL-1beta ve IL-6’nın düzeyleri ölçüldü. Reperfüzyonun 24. 
saatinde ise dokuda malondialdehit (MDA) düzeyi, nitrik oksit (NO) düzeyi, 
miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) 
ekspresyonu ve histopatolojisi değerlendirildi. Renal fonksiyonların 
değerlendirilmesi için IR sonrası serum örneklerinde kreatinin ve kan üre 
azotu (BUN) ölçümü yapıldı. 
BULGULAR: Renal IR, TNF-alfa, IL-1beta ve IL-6 düzeylerinde hiçbir 
değişiklik yapmaksızın dokudaki MDA, NO düzeylerinde ve MPO 
aktivitesinde, serum kreatinin ve BUN düzeylerinde anlamlı yükselmeye 
neden oldu. Melatonin tedavisi sitokin seviyelerini etkilemeksizin 
biyokimyasal parametrelerin düzeylerini, IR sonrası oluşan iNOS 
ekspresyonunu ve histopatolojik hasarı anlamlı olarak azalttı.  
SONUÇLAR: Bu çalışma, nefrektomi sonrası 1 saat renal iskemi ve 2 saat 
reperfüzyonun renal dokudaki proinflamatuvar sitokin düzeylerini 
değiştirmediğini ve melatoninin renal hasardaki koruyucu etkisinin 
proinflamatuvar sitokinlerle değil antioksidan özelliği ile ilişkili olduğunu 
göstermektedir. 
Bu çalışma TÜBİTAK (SBAG 2004- 104S257) tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Melatonin, proinflamatuvar sitokinler, renal iskemi–
reperfüzyon. 
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Bildiri geri çekilmiştir. 
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ALKOL YOKSUNLUK SENDROMUNDA, S-SİTOLOPRAMIN BEYİN 
NİTRİK OKSİT SENTAZ ( NOS) ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Sağlam Esra Küsdül1, Ateş Lora Esberk2, Kayır Hakan3, Çelik Turgay3, 
Uzbay Tayfun3 

1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
2Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul 
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
AMAÇ: Selektif Seratonin Re-Uptake İnhibitörü (SSRI) ilaçlar, hayvanlarda 
ve insanlarda alkol tüketimini azalttıkları gibi, alkolün ödüllendirici etkilerini 
ve alkolü şiddetle arzulamayı da engellerler. Rodentlerde yapılmış olan 
araştırmalar Nitrik Oksit Sentaz (NOS) İnhibitörü maddelerin alkol 
yoksunluğuna bağlı semptomları hafiflettiğini göstermiştir. Seratonerjik 
antidepresanların lokal olarak verilmesi hipokampal NOS aktivitesini azaltır. 
Bir SSRI olan fluoksetinin, NOS inhibitörü etkisi, insanlarda ve ratlarda 
gösterilmiştir. SSRI’nin, alkol bağımlılığı ve alkol yoksunluğu sürecindeki 
semptomlarda meydana getirdiği hafifleme, bu ilaçların NOS aktivitesini 
azaltıcı etkisine bağlı olabilir. Bu çalışmadaki amacımız bir SSRI olan s-
sitolopramın, Alkol Yoksunluk Sendromu (AYS) sırasında, çeşitli beyin 
bölgelerindeki NOS aktivitesi üzerine etkilerini araştırmaktır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Erkek wistar sıçanlar (266-278) modifiye sıvı diyet 
yöntemi ile alkolik hale getirildi. Uygulamanın 21. gününde alkol diyetten 
çıkarılarak AYS oluşturuldu. Çalışma ilacı olan s-sitolopram (2.5, 5, 10 
mg/kg) yoksunluğun 6. saatinde beyin açılmazdan 30 dk önce 
intraperitoneal olarak verildi. Paxinos and Watson. Atlasına uygun olarak 
korteks, serebelum, striatum, hipokampus, hipotalamus ve frontal beyin 
bölgeleri çıkartıldı, bu bölgelerdeki NOS aktivitesi immünohistokimyasal 
yöntem ile ölçüldü.  
BULGULAR: AYS sırasında, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında alkolik 
çalışma grubunda korteks ve hipotalamusta NOS aktivitesi anlamlı 
derecede azalmış olarak bulundu. 2.5 mg/kg s-sitolopram verilen alkolik 
çalışma gurubunda hippocampal NOS aktivitesi anlamlı olarak azalmış 
bulundu. 5 mg/kg s-sitolopram verildiğinde ise korteks, striatum ve 
hipokampusta NOS aktivitesi anlamlı olarak artmış bulundu. 10 mg/kg s-
sitolopram ile tedavi sonrasında ise hiç bir beyin bölgesinde anlamlı 
sonuçlara ulaşılamadı. 
SONUÇ: Korteks ve hipotalamusda NOS aktivitesi AYS süresince azaldı. S-
sitolopram ile tedavi edildiğinde kortekste enzim aktivitesi artırılabilirken 
hipotalamusta enzim aktivitesi artırmak mümkün olmadı. 
 
Anahtar Kelimeler: Alkol yoksunluk sendromu, Nitrik oksit sentaz (NOS), 
S-sitolopram 
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YENİ NOSİSEPTİN/ORFANİN FQ RESEPTÖR LİGANDI AC-RYYRIK-
OL’UN BİYOKİMYASAL VE FARMAKOLOJİK KARAKTERİZASYONU, İN 
VİTRO VE İN VİVO ÇALIŞMALAR 
Gündüz Özge1, Rizzi Anna2, Borsodi Anna3, Benyhe Sándor3, Calò Girolamo2 
1Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 26 Ağustos Yerleşkesi, 34755 
İstanbul, Türkiye 
2Dept. of Experimental and Clinical Medicine, Section of Pharmacology and 
Neuroscience Center, University of Ferrara, Italy 
3Institute of Biochemistry, Biological Research Center, Hungarian Academy 
of Sciences, POB 521, Szeged, Hungary 
 
AMAÇ: Nosiseptin/orfanin FQ(N/OFQ) ve reseptörü(NOP) santral sinir 
sistemi ve periferal sinir sisteminde yaygın eksprese olan yeni bir 
nöropeptid-reseptör sistemidir.N/OFQ ağrı iletimi, endişe-strese cevap, 
öğrenme-hafıza, beslenme ve lokomotor aktiviteyle ilişkilidir.Bu 
nöropeptiderjik sistem çeşitli hastalık durumlarında etkili olacak yeni 
terapötiklerin geliştirilmesi için ilginç ve yeni bir moleküler hedeftir.  
Bu çalışmada yeni bir NOP reseptör ligandı olan Ac-RYYRIK-ol yapı-etki, 
biyokimyasal ve farmakolojik deneylerle karakterize edilmiştir. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Sıçan beyin ve CHOhumanNOP hücre 
membranlarında i)reseptör bağlanma ii)fonksiyonel biyokimyasal 
[35S]GTPgammaS deneyleri ve izole dokularda iii)fare vas deferens ve 
kolon biyoeseylerinde in vitro karakterizasyon; farelerde yapılan ağrıyla 
ilgili (tail withdrawal), davranışsal deneyler (lokomotor aktivite) gıda alımı 
ve zorunlu yüzme testleri ile in vivo karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır.  
BULGULAR: Yapılan in vitro i)reseptör bağlanma deneylerinde Ac-RYYRIK-
ol yüksek afiniteli ve selektiviteli bir NOP reseptör ligandı ii)fonksiyonel 
biyokimyasal [35S]GTPgammaS deneylerinde ve izole dokularda yapılan 
iii)fare vas deferens ve kolon biyoeseylerinde yüksek afiniteli NOP reseptör 
parsiyel agonisti olarak davranmıştır.Fareler üzerinde yapılan bir seri in 
vivo deneylerde ise N/OFQ’e benzer şekilde Ac-RYYRIK-ol (0.001-1 nmol) 
i)tail withdrawal deneyinde intraserebroventriküler(i.c.v.) uygulanma 
sonrası pronosiseptif, intratekal(i.t.) uygulanma sonrası antinosiseptif etkili 
ve supraspinal yoldan verilişi ii)lokomotor aktiviteyi inhibe edici iii)gıda 
alımını stimule edici özelliktedir.Zorunlu yüzme testinde yalnız başına etkili 
olmayan Ac-RYYIK-ol, NOP reseptör antagonisti peptid UFP 101 
([Nphe1,Arg14,Lys15]N/OFQ NH2)’nın antidepresan-benzeri etkilerini geri 
çevirmiştir.Böylece bütün in vivo deneylerde Ac-RYYRIK-ol NOP reseptör 
agonisti olarak davranmıştır. 
SONUÇLAR: Ac-RYYRIK-ol düşük etkinlikli agonist yapısından dolayı 
komplex bir farmakolojik profil göstermiştir.Ac-RYYRIK-ol yüksek gücü, etki 
selektivitesi, in vivo etkinliğinden dolayı N/OFQ ve NOP reseptörle ilgili 
yapılacak çalışmalarda faydalı olabilecek yeni bir farmakolojik ajandır. 
 
Anahtar Kelimeler: Nosiseptin/Orfanin FQ (N/OFQ), NOP reseptör, 
hexapeptid, reseptör bağlanma, [35S]GTPgammaS, vas deferens, kolon, 
ağrı, in vitro, in vivo, sıçan, fare, CHO hücre 
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İNEK SÜTÜ LAKTOFERRİNİNİN NÖROPATİK AĞRIDA OLASI ETKİSİ 
VE BU ETKİ İLE OPİOİD RESEPTÖRLERİ, c-Fos, NİTRİK OKSİD VE 
TNF-α İLİŞKİSİ 
Parlar Ayşe1, Önal Aytül1, Göksel Sibel1, Kayalıoğlu Gülgün2, Keser Ayşegül3 
1Ege Üniversitesi Tıp fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Araştırmaları Merkezi, Fizyoloji 
Anabilim Dalı, İzmir 
 
AMAÇ: İmmünolojik çalışmalar, patolojik ağrıda ilk basamak olarak immun 
sistemin yer aldığını göstermektedir. Laktoferrin sütte, nötrofillerde, 
biyolojik sıvılarda bulunan bir proteindir. Mikrobiyal infeksiyonlarda primer 
defansın başlatılmasında, immunumodülasyonda, hücre büyümesinin 
düzenlenmesinde rol oynar. Çalışmamızda, sıçan nöropatik ağrı modelinde 
inek sütü laktoferrininin (İSL) hiperaljezi, allodini üzerindeki akut - kronik 
etkilerinin araştırılması ve bu etkide c-Fos, TNF-α, NO ve opioiderjik sistem 
rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Nöropatik ağrı, sıçanların sağ siyatik sinirlerinin 
bağlanması ile oluşturuldu, mekanik, termal hiperaljezi ve allodiniyi ölçen 
testlerle değerlendirildi. Nöropatik ağrılı sıçanlara i.p yolla, İSL (50, 100, 
200 mg/kg, akut ve kronik) tek başına, nalokson, CTOP, norBNI, naltrindol 
1 mg/kg dozunda tek başlarına ve 100 mg/kg İSL ile, L-NAME, 7-
nitroindozol, L-kanavanin 50 kg/mg dozunda tek başlarına uygulandı. 
Sıçanların lumbal spinal kordunda, c-Fos, NADPH immunohistokimyası, 
TNF-α, iNOS, nNOS için western blotting çalışmaları yapıldı. Plasma TNF- α 
seviyeleri naif, 50, 100, 200 mg/kg İSL ve salin verilen nöropatik ağrılı 
sıçanlarda ELISA ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Akut uygulanan İSL (50,100,200 mg/kg) nosiseptif eşikleri 
değiştirmezken, kronik uygulandığında antihiperaljezik ve antiallodinik etki 
oluşturdu. Bu etki opioiderjik antagonist ilaçlar ile azaldı. Hiperaljeziyi ve 
allodiniyi 7 nitroindazol etkilemedi, L-NAME ve L-kanavanin bu etkileri 
azalttı. Kronik İSL uygulaması 50,100 mg/kg dozlarında cFOS, NADPH, 
TNF- α, İNOS ekspresyonunu, 100 mg/kg dozunda ise nNOS 
ekspresyonunu spinal kord lomber segmentinde azalttı. Tüm dozlarda 
plazma TNF- α düzeylerini değiştirmedi. 
SONUÇ: Nöropatide, İSL’nin kronik uygulanması antihiperaljezik ve 
antiallodinik etki göstermektedir. Lomber spinal kord dokusunda cFOS, 
TNF- α, nNOS, iNOS düzeylerindeki düşme ve opioiderjik sistem bu etkide 
rol oynayabilir. 
Bu çalışma TÜBİTAK kariyer projesi (No:104S287) programı tarafından 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Laktoferrin, nöropatik ağrı, opioid reseptör, c-FOS, 
TNF-α, nitrik oksit 
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AKUT MORFİN UYGULAMASI SONRASI NUKLEUS AKKUMBENS’TE 
DOPAMİN VE DOPAC ÇIKIŞI ÜZERİNE MERKEZİ YOLLA UYGULANAN 
GLY-L-GLN’İN ETKİSİ 
Filiz Nesrin1, Çavun Sinan1, Büyükuysal R. Levent1, Millington R. William2 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD, 
Bursa 
2Albany College of Pharmacy, Albany NY 

Morfin başta olmak üzere bağımlılık ve ödüllendirici etkisi olan ilaçların 
davranışsal etkilerinin temelinde santral sinir sisteminde neden oldukları 
biyokimyasal değişiklikler yatmaktadır. Gözlenen söz konusu etkilerde, 
özellikle ventral tegmental alandan doğan ve nukleus akkumbense 
projeksiyonlar gönderen mesolimbik dopaminerjik sistemin bu etkide çok 
büyük katkısının olduğu görülmektedir. Önceki çalışmalarımızda Gly-L-
Gln’in morfinin pozitif pekiştirici ve ödüllendirici etkilerini bloke ettiğini, 
bunun yanında morfine karşı gelişen toleransın başlamasını geciktirdiği, 
bağımlılık gelişmesini inhibe ettiği ve morfin bağımlılığı sonrası görülen 
yoksunluk sendromu bulgularını baskıladığını gösterdik (7). 
Çalışmamızda 250-350 g ağırlığında, Sprague-Dawley türü erkek sıçanlara 
nukleus akkumbens bölgesinin shell kısmına [bregma 0 (sıfır) noktası 
olmak üzere, AP: + 1.8 mm; L: ± 1.0 mm; V: - 6.8 mm] mikrodiyaliz 
probları yerleştirildi. Ayrıca sıçanların sol yan ventrikülüne de (bregma 0 
noktası olmak üzere, AP: - 1.6 mm; L: ± 0.9 mm; V: -4.0 mm) 
intraserebroventriküler (isv) enjeksiyonlar için kanül yerleştirildi. Morfin 
enjeksiyonu için intraperitoneal kanül takıldı. 
Yapılan çalışmalar sonucunda, morfin sonrası nukleus akkumbens 
bölgesindeki dopamin ve DOPAC düzeylerinde zamana bağlı olarak anlamlı 
artışların olduğu gözlendi. Bu artışların, morfin (2,5mg/kg; ip) 
uygulanmasından 2 dakika önce verilen Gly-Gln (1, 100nmol/5µl; isv) ile 
dopamin düzeylerinde doza bağımlı, DOPAC düzeylerinde ise dozdan 
bağımsız olarak anlamlı bir baskılanmanın olduğu gözlemlendi.  
Sonuç olarak, morfin ve benzeri ilaçların kullanımı sonucu ortaya çıkan 
bağımlılık ve ödüllendirici etkilerin önlenmesinde Gly-Gln'in etkisi 
bilinmektedir. Gly-Gln'in, bu etkilerini nukleus akkumbens bölgesindeki 
dopamin salıverilmesini azaltmak suretiyle gerçekleştirdiği 
düşünülmektedir. 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. (2006 2, dönem; 
SBAG3400, 106S152) 

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Dopamin, Gly-Gln, Mikrodiyaliz, Nukleus 
Akkumbens 
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MELATONİN VE İMİPRAMİN KOMBİNASYONUNUN FARE YÜZME 
TESTİNDEKİ ANTİ-DEPRESAN ETKİLERİ 
Ergün Yusuf1, Orhan Özlem2, Karaaslan Fatih2 

1KSÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 
2KSÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD 
 
Amaç. Klasik anti-depresan ilaçlarla tedavide, hastaların bir kısmı tedaviye 
hiç yanıt vermemektedir (anti-depresan rezistan hastalar). Bu nedenle 
yerleşik ilaçların etkilerini arttırabilecek ya da onlara alternatif olabilecek 
yeni ilaçların bulunması gerekmektedir. Bu çalışmada, anti-depresan 
etkileri olduğu bazı deneysel modellerde gösterilen melatoninin, 
imipraminin anti-depresan etkisine olası katkısı araştırıldı. 
Materyal ve Metod. Önce, dişi Balb/c fareler, açık alan lokomotor aktivite 
testi için, 60 X 80 X 20 cm3 boyutlarındaki, içinde 48 adet kare olan açık 
alana bırakıldılar; 3 dakika boyunca farelerin içine girdiği kareler sayıldı. 
Ardından fareler, içinde 8 cm su bulunan behere konuldular; toplam 6 
dakikanın son 4 dakikasındaki immobilizasyon süresi tespit edildi. Her 
seride bir fare kullanıldı ve değerlendirmeler körleme yapıldı.  
Bulgular. İmipramin, 20 mg/kg dozunda verildiğinde yüzme testinde 
istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir azalmaya yol açtı; 40 mg/kg dozda 
ise anlamlı bir anti-depresan etki oluştu. Öte yandan 5 ve 10 mg/kg 
melatonin kontrole göre anlamlı bir azalma yapmadı; ancak melatonin (10 
mg/kg), bu ilacın çözücüsü olan %1 alkol grubundaki değerlerle 
karşılaştırıldığında çok azda olsa, istatistiksel olarak anlamlı bir düşmeye 
yol açtı. 5 mg/kg melatonin varlığında imipramine (20 ve 40 mg/kg) bağlı 
etkilerde herhangi bir artma olmadı. Benzer olarak 10 mg/kg melatoninde 
imipraminin (20 mg/kg) etkisini geliştirmedi. Öte yandan 40 mg/kg 
imipraminin anti-depresan etkisi 10 mg/kg melatonin varlığında anlamlı 
olarak artış gösterdi. Çalışmadaki gruplar arasında lokomotor aktivite testi 
açısından herhangi bir farklılık oluşmadı. 
Sonuç. Neticede melatonin ile imipramin arasında supra-aditif olmasa da 
aditif bir etkileşmenin olduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca, melatoninin anti-
depresan etki mekanizmasının imipramininki ile herhangi bir noktada 
kesişmediği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: İmipramin, Melatonin, yüzme testi; fare 
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GENETİK ABSANS EPİLEPSİLİ SIÇANLARDA (GAERS) AMİGDALA 
KİNDLİNG SÜRECİNDEKİ LOKAL SEREBRAL KAN AKIM HIZI 
DEĞİŞİKLİKLERİ 
Çarçak Nihan1, Ferrandon Arielle3, Koning Estelle3, Aker Rezzan2, Özdemir 
Osman1, Onat Filiz2, Nehlig Astrid3 

1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
3INSERM U 666, Loius Pasteur Üniversitesi Tıp Fakültesi, Strazburg 
 
GAERS’ler 2. evreden sonraki kindling nöbet gelişimine karşı direnç 
gösterirler. [14C]-iodoantipirin ([14C]IAP) oto radyografik tekniği ile 
ölçülen kuantitif oto radyografik lokal serebral kan akımı (LCBF), çalışılan 
alandaki perfüzyon değişiklerine bağlı olarak aktive olan beyin bölgelerinin 
haritalanmasına olanak sağlar. Bu çalışmada kindling direnci ile ilişkili beyin 
bölgelerinin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla GAERS ve epileptik olmayan 
sıçanlarda (NEC) 2.evre nöbet ile ilgili beyin yapıları haritalanmıştır. 
Yetişkin NEC (n=14) ve GAERS (n=14) erkek sıçanlar amigdalaya 
yerleştirilen elektrotlar ile 2. evre nöbet seviyesine erişene kadar 
uyarılmışlardır. LCBF hızı [14C]IAP oto radyografik tekniği ile bilateral 
olarak 43 beyin bölgesinde ölçülmüştür. İzleyici madde infüzyonu nöbet 
indüksiyonundan 15 s önce başlayıp, 60 s sürdürülmüştür. 
LCBF hızı, uyarı alan GAERS ve NEC gruplarında uyarı almayan kendi 
kontrollerine göre artmıştır. Uyarı alan GAERS’lerdeki LCBF artışı, uyarı alan 
NEC’lere göre daha fazladır ve geniş alana yayılmıştır. Somatosensorial 
korteks, ventrobazal ve anterior talamik nukleus, hipotalamus, subtalamik 
nukleus, piriform, entorinal ve peririnal korteks, amigdala, hipokampusun 
CA2 bölgesi ve substantia nigra’daki LCBF hızı uyarı alan GAERS’lerde uyarı 
alan NEC’lerle karşılaştırıdığında anlamlı derecede fazla bulunmuştur. 
Bu çalışma GAERS’lerde kindling uyarısı sırasında NEC’lere göre daha fazla 
beyin bölgesinin aktive olduğunu göstermektedir. GAERS’lerdeki bu yaygın 
aktivasyon hem absans nöbet mekanizmalarıyla ilişkili somatosensorial 
korteks ve talamus, hem de diken-ve-dalga deşarj aktivitesinin izlenmediği 
birçok limbik bölgeyi etkilemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Absans epilepsi, Amigdala kindling, GAERS, Serebral 
kan akımı, [14C]iodoantipirin 
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FLUOKSETİNİN ANTİDEPRESAN ETKİLERİNDE AMİNO ASİTLERİN 
ROLLERİ: FAZ IV DENEME 
Küçükibrahimoğlu Esra1, Saygın Melek2, Kaplan Okan Kemal2, Ünsal 
Cüneyt2, Çalışkan Mecit2, Terzioğlu Berna1, Gören Mehmet Zafer1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, 
İstanbul 
 
Depresyon tedavisi biyojenik amin hipotezi üzerine kurulmuş olsa da, 
aminoasit nörotransmitterlerin depresyonun fizyopatolojisine katıldığı 
düşünülmektedir. Selektif serotonin geri-alım inhibitörü olan fluoksetinin 
sıçanların beyin omurilik sıvısında (BOS), γ-aminobütirik asit (GABA) 
düzeyini artırdığı laboratuvarımızda daha önce gösterilmiştir. 
Haydarpaşa Numune Hastanesi Psikiyatri polikliniğince hafif veya orta 
derecede depresyon tanısı konulan 30 kadın gönüllü hastaya fluoksetin 20 
mg/gün veya essitalopram 10 mg/gün tedavisi başlanmıştır. Hastaların 
bazal ve tedaviye başlandıktan on gün sonra plazma örnekleri alınmış ve 
Hamilton depresyon skalası uygulanmıştır. Çalışmaya 15 sağlıklı kadın 
gönüllü de katılmış, Hamilton depresyon skalası uygulanarak plazma 
örnekleri toplanmıştır. Ekstrakte edilen plazma örneklerinde flöresan 
dedektörle “HPLC gradyen elüsyon” yöntemiyle GABA, L-glutamik asit ve 
glutamin düzeyleri araştırılmıştır. Bir grup Sprague Dawley sıçana 5 mg/kg 
fluoksetin tedavisi uygulanarak, intraserebroventriküler yerleştirilmiş 
mikrodiyaliz problarıyla perfüzyon yapılmış, perfüzatlarla eş zamanlı alınan 
venöz kan örnekleri analiz edilerek BOS ve serum aminoasit 
nörotransmitterlerin düzeylerindeki değişikliğin korele olduğu gösterilmiştir. 
Depresyonlu hastaların bazal GABA değerlerinin tedavi sonrası değerlerine 
göre düşük olduğu (p=0,02) (Şekil 1A), ayrıca sağlıklı kontrollerin GABA 
düzeylerinin depresyonlu hastalara göre yüksek olduğu gösterilmiştir 
(p=0,024) (Şekil 2). Hastaların düşük GABA düzeyleri 10. günde anlamlı 
yükselme göstermiştir. Hastaların bazal L-glutamik asit (p=0,0015) ve 
glutamin (p=0,009) değerlerinin ise yüksek olduğu, 10.günde anlamlı 
şekilde düştüğü belirlenmiştir (Şekil 1B,C). Sağlıklı gönüllülerin L-glutamik 
asit düzeyleri, depresyonlu hastaların bazal (p<0,0001) ve 10.gün L-
glutamik asit düzeyleri ile karşılaştırıldığında (p<0,0001) istatistiksel olarak 
anlamlı derecede düşük bulunmuştur (Şekil 3). Mevcut veriler açısından 
değerlendirildiğinde fluoksetin ve essitalopram arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır. 
Bu bulgular antidepresan ilaçların GABA,L-glutamat ve glutamin düzeylerini 
etkilediğini ve aminoasit nörotransmitterlerin depresyondaki önemine vurgu 
yapmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: depresyon, essitalopram, fluoksetin, GABA, L-
glutamik asit 
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Şekil 1 

Majör depresyonlu hastalarda 
tedavi öncesi (bazal) ve tedavi 
sonrası 10. gün plazma GABA 
(A), L-glutamik asit (B) ve 
glutamin (C) değerlerinin 
değişimi. * p<0,05 (Student’in t 
testi, bazale göre) **p<0,01 
(Student’in t testi, bazale göre) 
 

Şekil 2 

Sağlıklı gönüllüler ile depresyonlu 
hastaların tedavi öncesi plazma 
GABA değerleri. * p<0,05 
(Student’in t testi) 
 
 
 
Şekil 3 

 
Sağlıklı gönüllüler ile depresyonlu 
hastaların tedavi öncesi (bazal) 
ve tedavi sonrası 10.gün plazma 
L-glutamik asit değerleri. ** 
p<0,0001 (Student’in t testi) 
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[P-002] 

MİLNASİPRAN'IN ANTİNOSİSEPTİF AKTİVİTESİ 
Arslan Rana1, Özman Gözde2 

1Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Eskişehir 
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczanesi, Eskişehir 
 
GİRİŞ: Ağrı insanların en çok şikâyetçi olduğu yakınmalardan biridir. Ağrılı 
hastalarda depresif durumlara depresyonlu hastalarda da ağrı olgusuna 
sıkça rastlanmaktadır. Günümüzde pek çok antidepresanın analjezik 
etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bazı klinik çalışmalar depresyon ve ağrı 
arasında bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. Depresyon ve ağrı ortak 
nörokimyasal mekanizmalar (serotonerjik ve noradrenerjik) nedeniyle 
ilişkilendirilmektedir. Yeni kuşak antidepresanlardan olan milnasipran 
serotonin ve noradrenalini selektif olarak inhibe etmektedir. Histaminerjik 
ve kolinerjik mekanizmaları etkilememelesinden dolayı yan etkileri daha 
azdır ve major depresyon tedavisinde tercih edilmektedir.  
AMAÇ: Bu çalışma kapsamında selektif serotonin-noradrenalin geri alım 
inhibitörlerinden yeni bir antidepresan olan milnasipranın antinosiseptif 
etkinliğinin olup olmadığı incelenmiştir.  
METOD: Milnasipran 10, 25, 50 ve 75 mg/kg dozlarda farelere 
intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Santral antinosiseptif aktiviteyi 
değerlendirmek amacıyla tail-clip, tail-immersion, hot plate ve periferik 
antinosiseptif aktivite için kıvranma testi (writing response) uygulanmıştır. 
Bu dozlarda elde edilen sonuçlar dipiron (100mg/kg) ve morfin (5mg/kg) 
ile karşılaştırılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi tek yönlü ANOVA testi 
uygulanarak değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: Tail-clip ve tail-immersion testi sonuçlarına göre milnasipran 
50 ve 75mg/kg dozlarda kontrol grubuna göre anlamlı bir antinosiseptif 
aktivite göstermiştir. Hot-plate testinde elde edilen bulgulara göre 25, 50 
ve 75mg/kg dozlarda kontrol grubuna göre anlamlı bir antinosiseptif 
aktivite belirlenmiştir. Kıvranma testi sonuçlarına göre ise milnasipran 
kontrol grubuna göre tüm dozlarda anlamlı bulunmuştur.  
SONUÇ: Milnasipranın kontrol grubuyla kıyaslandığında doza bağlı 
antinosiseptif bir etkisi olduğu görülmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar bize 
milnasipranın hem santral hem de periferik antinosisepsiyonda rol 
oynadığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ağrı, antidepresan, milnasipran 
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[P-003] 

FENİLETİLAMİN İLE OLUŞTURULAN PSİKOZ MODELİNDE 
ANTİDEPRESANLARIN ETKİSİ 
Banoğlu Zekiye Nur, Işıkdemir Fulden, Akın Güliz, Özbakış-dengiz Günnur, 
Yılmaz-sipahi Emine 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı. 
Zonguldak 
 
AMAÇ: Bu çalışmada deneysel psikoz oluşturmak amacı ile kullanılan ve 
“endojen amfetamin” diye de bilinen feniletilamin (PEA) ile sıçanlarda 
oluşturulan davranış modeli üzerinde antidepresanların etkisini saptamayı 
amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Sekiz gruptan oluşan sıçanların ilk 5 grubuna, kontrol 
olarak serum fizyolojik, PEA (100mg/kg) ve farklı etki mekanizmaları ile 
etki gösteren antidepresanlar, selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) 
fluoksetin (20mg/kg), serotonin/noradrenalin geri alım inhibitörü (SNRI) 
milnasipran (50mg/kg), noradrenerjik ve spesifik serotonerjik antagonist 
(NaSSA) mirtazapin (15mg/kg) tek başlarına, sonraki 3 gruba ise önce 
antidepresanlar, daha sonra PEA uygulanarak açık alan testi ile davranışlar 
değerlendirildi. 
BULGULAR: İleri yürüme başta olmak üzere tüm hareketler PEA 
uygulanan grupta çok anlamlı düzeyde artmıştır. İlk peryotta ileri yürüme 
l8.2±1.9’den 223.8 ±+22.3’e yükselmiştir. Antidepresanlar tek başına 
uygulandığında tümü hareketliliği artırmış, bu artış sadece mirtazapin ile 
önemli bulunmuştur. Sırası ile 27.0± 4.3, 21.8±1, 52.6±13.2.  
PEA ile birlikte uygulandığında ileri yürüme fluoksetinde 421.2±38.8, 
milnasipranda 103±14.3, mirtazapinde 229.6±23.8 olarak saptanmıştır. 
Her üç grupta da kontrole oranla çok önemli düzeyde hareket artışı 
olmuştur. Tek başına PEA grubuna oranla fluoksetin ileri yürümeyi çok 
anlamlı düzeyde artırırken mirtazapin önemli ölçüde etkilememiş, 
milnasipran ise çok anlamlı düzeyde azaltmıştır.  
SONUÇLAR: Antidepresanlar PEA modelinde hareketleri artırmakta PEA‘ e 
benzer şekilde etki yapmaktadırlar. Kullanılan antidepresanlar arasındaki 
nicel farklılıklar etki mekanizmalarının farklılığı ile açıklanabilir. PEA’nın ilk 
peryottaki etkileri daha çok serotonin reseptörleri üzerinden olduğu için 
SSRI fluoksetin potansiyalizasyon yapmıştır. Antidepresanlar klinikte farklı 
depresif bozukluklarda farklı etkiler gösterdikleri gibi PEA modelinde de etki 
farkı göstermişlerdir 

Anahtar Kelimeler: Antidepresan, fluoksetin, milnasipran, mirtazapin, 
açık alan testi, feniletilamin,deneysel psikoz modeli, davranış 
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[P-004] 

SİBUTRAMİNİN ANTİDEPRESAN ETKİSİ 
Akın Güliz, Işıkdemir Fulden, Özbakış-dengiz Günnur, Yılmaz-sipahi Emine, 
Banoğlu Zekiye Nur 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı. 
Zonguldak 
 
AMAÇ: Depresyonların büyük bir kısmı yeme bozukluğu ile seyreder. 
Obezite tedavisinde yardımcı ilaçlardan biri de antidepresanlardır. Obezite 
tedavisinde kullanılan iki ilaçtan biri olan sibutraminin etki mekanizması 
aynen antidepresanlar gibi serotonin ve noradrenalin geri alımını inhibe 
ederek enerji harcanmasını artırması ile açıklanır. Buradan hareketle 
sıçanlara tek doz uygulanan sibutraminin antidepresan etkisi zorunlu 
yüzme testi ile araştırılmış ve farklı medyatörler üzerinden etki yapan 
antidepresanlar ile karşılaştırılmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmada sibutramin (10 mg/kg), 
antidepresanlardan selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) fluoksetin 
(20mg/kg), presnaptik α2 adrenerjik otoreseptörleri reseptörleri bloke 
ederek beyinde noradrenerjik ve serotonerjik uçlardan nörotransmitter 
salıverilmesini arttıran serotonin/noradrenalin geri alım inhibitörü (SNRI) 
milnasipran (50mg/kg), serotonin ve noradrenalin geri alımın iki yönlü 
inhibe eden noradrenerjik ve spesifik serotonerjik antagonist (NaSSA) 
mirtazapin (15mg/kg) sıçanlara intraperitoneal olarak uygulandı. Porsolt 
testinde yüzme süresi iki farklı peryotta kaydedildi  
BULGULAR: Antidepresanlar kontrole oranla yüzme süresini artırmış, 
hareketsiz kalma süresini azaltmıştır. İlk peryotta 564.0±36.0 saniye olan 
kontrol grubunun hareketsiz kalma süresi fluoksetinle 342.0±34.9, 
milnasipranla 336.0±34.9, mirtazapin ile 402.0±53.3 saniyeye düşerken, 
sibutramin tüm antidepresanlardan daha fazla etki göstererek 288.0±43.06 
saniyeye düşürmüştür.  
SONUÇLAR: Sibutramin hareketsiz kalış süresini antidepresanlardan daha 
fazla azaltmış, yüzme süresini önemli ölçüde artırmıştır. Bu sonuç 
sibutraminin antidepresan etkisi olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Antidepresan,fluoksetin, milnasipran, 
mirtazapin,sibutramin,zorunlu yüzme testi 
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[P-005] 

FARELERDE DENEYSEL DİYABETİN NEDEN OLDUĞU DAVRANIŞSAL 
DEĞİŞİMLER ÜZERİNE İNSÜLİN TEDAVİSİNİN ETKİLERİ 
Can Özgür Devim, Demir Özkay Ümide, Öztürk Yusuf 
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Eskişehir 
 
AMAÇ: Bu çalışma, streptozotosin (STZ)-diyabetik farelerin spontan 
lokomotor aktivitelerinde, motor koordinasyonlarında, anksiyete ve 
depresyon şiddetlerinde oluşan değişiklikleri incelemek ve insülin 
uygulamasının bu değişiklikler üzerine etkisini araştırmak üzere yapılmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Farelerin kuyruk venlerinin içine 200 mg/kg tek doz 
STZ uygulanarak diyabet oluşturulmuştur. STZ enjeksiyonundan 72 saat 
sonra yapılan ölçümlerde, kan glukoz düzeyi 400 mg/dl’nin üzerinde olan 
hayvanlar diyabetik olarak kabul edilmiştir. Diyabetik hayvanların yarısı 
ayrılarak insülin tedavili diyabetik grup oluşturulmuş, bu gruptaki, 
hayvanlara günlük olarak 2 IU/kg dozda insülin (i.p) uygulanmıştır. Kontrol, 
diyabetik ve insülin tedavili diyabetik farelerden oluşan grupların, spontan 
lokomotor aktivitelerinin ölçümü için aktivite kafesi, motor 
koordinasyonlarının ölçümü için Rota-rod, anksiyete şiddetlerinin ölçümü 
için delikli platform ve depresyon şiddetlerinin ölçümü için zorlu yüzme 
testleri uygulanmıştır.  
BULGULAR: Bu araştırmanın sonucunda, kontrol grubundaki hayvanlar ile 
karşılaştırıldığında, bir haftalık diyabetik farelerin spontan lokomotor 
aktivitelerinin azaldığı, anksiyete ve depresyon şiddetlerinin yükseldiği, 
ancak motor koordinasyonlarının bozulmadığı görülmüştür. İnsülin 
uygulamasının, diyabetik hayvanlarda yükselmiş olan depresyon 
şiddetlerini azalttığı ancak azalmış olan spontan lokomotor aktiviteyi ve 
artmış olan anksiyete şiddetlerini tedavi edici etki gösteremediği 
belirlenmiştir. 
SONUÇ: Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, diyabetin, bir haftalık erken 
dönemde bile farelerde davranışsal değişikliklere neden olduğunu ve insülin 
uygulamasının bu bozuklukları tedavi etmekte tek başına yeterli 
olamadığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan, diyabetin çeşitli merkezi 
sinir sistemi komplikasyonlarının, yaşamlarını sürdürebilmek için düzenli 
olarak insülin kullanan Tip I diyabet hastalarında ortaya çıkıyor olması da 
insülinin bu komplikasyonları önlemekte yeterli olmadığının bir kanıtı olarak 
değerlendirilebilir. Bu durum diyabet kaynaklı davranış bozukluklarının ve 
merkezi sinir sistemi komplikasyonlarının tedavisinde etkili olabilecek ilaçlar 
geliştirmenin önemini ortaya koymaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: davranış, Diabetes mellitus, insülin
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[P-006] 

PİCEA PUNGENS YAPRAK EKSTRESİNİN MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
Bektaş Nurcan1, Can Özgür Devrim1, Öztürk Yusuf1, Ergun Bülent2 
1Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 26470 
Eskişehir, Türkiye 
2Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim 
Dalı, 26470 Eskişehir, Türkiye 
 
AMAÇ: Picea türü çeşitli ağaçların yapraklarının ağrı kesici ve yatıştırıcı 
olarak etnomedikal kullanımı olduğu bilinmektedir. Ancak yapılan literatür 
taramalarında sözkonusu etkilere ilişkin herhangi bir farmakolojik 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Pineaceae familyasına ait 
Picea pungens ağacının iğne yapraklarından hazırlanmış olan ekstrenin 
analjezik ve merkezi sinir sistemi üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Bu amaçla 28-38 g albino fareler ile “tail-clip” ve 
“tail-immersion” deneyleri yapılmıştır. Ağrı ölçümlerinin sonuçları morfin (1 
mg/kg) ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Hayvanların anksiyete 
şiddetlerini ölçmek üzere delikli platform, spontan lokomotor aktivitelerini 
ölçmek üzere aktivite kafesi, motor koordinasyonlarını ölçmek üzere Rota-
rod testleri yapılmıştır. Ekstrenin 100 mg/ kg (i.p) dozu denenmiştir.  
BULGULAR: Ekstrenin yalnızca “tail-clip” deneylerinde yanıt sürelerini 
uzattığı görülmüştür. Ekstre uygulanan hayvanların ilk baş daldırma 
sürelerinin, toplam baş daldırma ve keşfettikleri delik sayılarının azaldığı 
belirlenmiştir. Aktivite kafesi testinde, yatay ve dikey yönlerdeki 
hareketlerin azaldığı görülmüştür. Rota-rod ölçümlerinde ise hayvanların, 
dönen milin üzerinde kalma süreleri, kontrol hayvanlarına göre istatistiksel 
olarak bir fark göstermemiştir. 
SONUÇ: Picea pungens yapraklarından hazırlanmış olan ekstrenin 100 
mg/kg dozunda mekanik analjezik etkiye neden olduğu ve hayvanların keşif 
davranışlarını azalttığı göstermektedir. Keşif davranışındaki azalma ile 
birlikte, aktivite kafesi ölçümlerinde dikey ve yatay yöndeki hareketlerin 
azalmış olması, ekstrenin merkezi sinir sistemi üzerine depresan etkinliği 
olduğunu düşündürmektedir. Diğer yandan, Rota-rod testinde her hangi bir 
değişiklik görülmemiş olması, ekstrenin motor koordinasyonu bozmadığını, 
dolayısıyla etkinin nöromusküler düzeyde olmadığını ortaya koymaktadır. 
Motor koordinasyonda değişiklik olmaksızın, keşif davranışlarında ve 
spontan lokomotor aktivitenin azalmış olması, söz konusu etkilerin merkezi 
nöronlardaki depresyon ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Analjezik aktivite, merkezi sinir sistemi, Picea 
pungens 
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[P-007] 

HYPERİCUM MONTBRETİİ SPACH.’NİN SEDATİF VE ANALJEZİK 
ETKİNLİĞİ 
İsmail İsmail B1, Can Özgür Devrim2, Öztürk Nilgün3, Öztürk Yusuf2 

1Hawler Medical University, College of Nursing, Hawler 
2Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Eskişehir 
3Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Eskişehir 
 
AMAÇ: Hypericum perforatum L. başta olmak üzere Hypericacea 
familyasına ait çeşitli Hypericum türlerinin merkezi sinir sistemi üzerinde 
antidepresan, anksiyolitik, analjezik ve sedatif etkilere neden oldukları 
rapor edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, aynı familyaya ait bir başka tür olan 
Hypericum montbretti Spach.’nin çiçeklerinden hazırlanan metanol 
ekstresinin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerinin ve bu etkilerden 
sorumlu olan etkin maddelerin araştırılmasıdır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: H. montbretii'nin çiçeklerinden metanol:su (70:30) 
ile hazırlanan ekstre liyofilize edilerek kullanılmıştır. Hazırlanan ekstrenin 
önemli bazı aktif bileşenleri ters faz-YBSK yöntemi kullanılarak 
belirlenmiştir. Ekstrenin 50 mg/ kg (i.p) dozu denenmiştir. 
Ağrı ölçümleri için, 28-38 g albino fareler ile “tail-clip” ve “tail-immersion” 
deneyleri yapılmıştır. Anksiyete şiddetini ölçmek üzere delikli platform, 
spontan lokomotor aktiviteyi ölçmek üzere aktivite kafesi, motor 
koordinasyonu ölçmek üzere Rota-rod, sedatif etkiyi incelemek üzere 
pentobarbital uyku testi yapılmıştır. 
BULGULAR: Ekstrenin yalnızca “tail-clip” deneylerinde yanıt sürelerini 
uzattığı görülmüştür. Ekstre uygulanan hayvanların, toplam baş 
daldırmalarının ve keşfettikleri delik sayılarının; yatay ve dikey yönlerdeki 
hareketlerinin azaldığı görülmüştür. Rota-rod ölçümlerinde ise hayvanların, 
dönen milin üzerinde kalma süreleri, kontrol hayvanlarına göre uzamıştır. 
Ekstrenin hayvanların uykuya dalma sürelerini kısalttığı, uyuma sürelerini 
ise uzattığı görülmüştür. 
SONUÇ: H. montbretii’nin çiçeklerinden hazırlanmış olan ekstre, 50 mg/kg 
dozunda mekanik analjezik etkiye neden olmaktadır. Hayvanların keşif 
davranışlarının, dikey ve yatay yöndeki hareketlerin azalmış, uyku 
sürelerinin uzamış olması, ekstrenin bu dozda sedatif etki gösterdiğini 
ortaya koymaktadır. Diğer yandan, belirlenen sedatif etkiye karşın, 
hayvanların dönen milin üzerinde kalma sürelerinin artmış olması, 
ekstrenin motor fonksiyonları nöromüsküler düzeyde etki göstererek 
artırmış olabileceğini düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Analjezi, Hypericum montbretti, sedasyon 
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[P-008] 

L-ARGİNİNİN YÜZME TESTİNDEKİ PRO-DEPRESAN ETKİSİNİN NG-
NİTRO-L-ARGİNİN VE [1H-[1,2,4] OKSADİAZOLE [4,3-A] 
KUİNOKSALİN-1-ONE] TARAFINDAN ÖNLENMESİ 
Ergün Yusuf1, Ergün Ufuk Güney2 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 
Maraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
Maraş 
 
AMAÇ: Geçmişteki çalışmalar nitrik oksit prekürsörü L-argininin yüzme 
testinde iki yönlü etkisinin (anti-depresan, pro-depresan) olduğunu 
göstermiştir. Çalışmanın amacı, nitrik oksit-cGMP yolağının bu iki yönlü 
etkideki rolünü sorgulamaktı.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Önce, dişi Balb/c fareler, açık alan lokomotor 
aktivite testi için, 60 X 80 X 20 cm3 boyutlarındaki, içinde 48 adet kare 
olan açık alana bırakıldılar; 3 dakika boyunca farelerin içine girdiği kareler 
sayıldı. Ardından fareler, içinde 8 cm su bulunan behere konuldular; toplam 
6 dakikanın son 4 dakikasındaki immobilizasyon süresi tespit edildi. Her 
seride bir fare kullanıldı ve değerlendirmeler körleme yapıldı. Gruplar 
arasındaki farklar tek yönlü varyans analizi ve bonferonni düzeltmesi ile 
analiz edildi (n=8; P<0.05). 
BULGULAR: L-arginin 30, 100, 300 ve 1000 mg/kg dozlarında verildiğinde 
yüzme testinde “U-şekil etki” olarak tanımlanan bir sonuç elde edildi. En 
düşük dozda hiçbir etki ortaya çıkmazken, 100 mg/kg istatistiksel olarak 
anlamlı bir azalmaya neden oldu. Öte yandan 300 mg/kg dozu bir 
değişikliğe yol açmazken, 1000 mg/kg L-arginin istatistiksel olarak anlamlı 
olmasa da bir artışa sebep oldu. 
NG-nitro-L-arginin (NNA) ve [1H-[1,2,4]Oksadiazole[4,3-a]kuinoksalin-1-
one] (ODQ) uygulandıkları 3 mg/kg dozlarda herhangi bir etki meydana 
getirmezken, 10 mg/kg ODQ yüzme testinde anlamlı bir düşüşe yol açtı. 
NNA varlığında L-argininin anti-depresan ve pro-depresan etkileri ortadan 
kalktı; ancak ODQ (3 ve 10 mg/kg) varlığında sadece pro-depresan etki 
önlenebildi. Sırasıyla L-arginin/NNA ve ODQ’nun solventi olan salin ve 
dimetil sülfoksid herhangi bir etkiye yol açmadı. Ayrıca kullanılan ilaçların 
hiçbirisi lokomotor aktivite testini etkilemedi. 
SONUÇ: Nitrik oksidin L-argininin anti-depresan ve pro-depresan 
etkilerinde rol alabileceği, cGMP’nin ise sadece pro-depresan etkiye aracılık 
edebileceği söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nitrik oksit, Yüzme testi; CGMP; L-arginin; 
Depresyon; Fare 
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[P-009] 

MEPERİDİNİN PARASETAMOL VE KETAMİN İLE 
KOMBİNASYONUNUN ANTİNOSİSEPSİF ETKİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Kula Ali1, Çetin Ali1, Durmuş Nedim2, Altun Ahmet2, Karadaş Barış3, 
Bağcivan İhsan2, Temiz Tijen2 

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana 
Bilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 
 
AMAÇ: Bu çalışmada intraperitoneal verilen meperidin, parasetamol ve 
ketaminin tek başına ve kombinasyonlar halinde antinosisepsif etkileri 
araştırıldı. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışmada 25-30 gram ağırlığında 50 adet 
BALB/c türü yetişkin fare 10’ar adetlik 5 gruba ayrıldı. İlk gruba 
intraperitoneal 10, 25, 50, 100 mg/kg meperidin verildikten sonra zamana 
bağlı tail flick (TFL) ölçümleri yapıldı, ikinci gruba 1.25, 2.5 ve 5 mg/kg 
ketamin ve üçüncü gruba 2.5, 5 ve 10 mg/kg parasetamol verildikten sonra 
zamana bağlı TFL ölçümleri yapıldı. Her ilacın tek başına, meperidin (10 
mg/kg) +parasetamol (1.25 mg/kg) ve meperidin (10 mg/kg)+ 
ketamin(2.5 mg/kg) kombinasyonlarının % analjezik etkileri ölçüldü. 
BULGULAR: Tek başına uygulandıklarında ketamin(1.25-5 mg/kg) ve 
parasetamol (2.5-10 mg/kg) tail flick ölçümlerinde artan dozlarda analjezik 
etki oluşturmazken, meperidin (10-100 mg/kg) tek başına doza bağımlı 
olarak analjezik etki oluşturdu. Meperidinin % analjezik etkisinin tüm 
dozlarda 40. dakikada maksimuma ulaştığı, 60. dakikadan sonra da 
kademeli olarak azalıp 240. dakikada başlangıç değerlerine ulaştığı görüldü. 
Ketamin varlığında meperidinin % analjezik etkisi 5. dakikadan itibaren tek 
başına meperidin uygulamasına göre anlamlı şekilde arttı ve 60. dakikada 
maksimuma ulaştı. Parasetamol varlığında meperidinin analjezik etkisi 5. 
dakikadan itibaren tek başına meperidin uygulamasına göre anlamlı şekilde 
arttı ve 60. dakikada maksimuma ulaştı. 
SONUÇ: Parasetamol ve ketamin düşük dozlarda tek başına antinosiseptif 
etki oluşturmazken, meperidin tek başına doza-bağımlı analjezik etki 
oluşturdu. Meperidinin parasetamol ve ketamin ile yapılan kombinasyonları, 
tek başına yaptığı analjezik etkiyle kıyaslandığında çok daha güçlü etki 
oluşturdu. Bu bulgular ışığında klinik çalışmalarda yapıldıktan sonra 
meperidin+ketamin ve meperidin+parasetamol kombinasyonları güçlü 
analjezik etkinlik için kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: analjezi, ketamin, meperidin, parasetamol 
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[P-010] 

SIÇANLARDA NİTRİK OKSİT DONORÜ SNAP (S-NİTRO-N-ASETİL 
PENİSİLAMİN) İLE OLUŞTURULAN HİPERALJEZİ ÜZERİNE 
MANYETİK ALAN STİMÜLASYONUNUN ETKİSİ 
Çakmak Tuba1, Kaya Tijen2, Altun Ahmet2, Gültürk Sefa3, Demirkazık 
Ayşe3, Bağcivan İhsan2 

1Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
 
AMAÇ: Bir Nitrik Oksit (NO) donörü olan S-nitro-N-asetil penisilamin’in 
(SNAP) meydana getirdiği hiperaljezi üzerinde manyetik alan 
uygulanmasının etkisi araştırıldı.  
YÖNTEMLER ve GEREÇLER: 200±10 g ağırlığında 24 adet erkek Wistar-
albino rat 6’şar adetlik 4 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki ratlara (sham) 
intraperitoneal (i.p.) yoldan 0.3 ml serum fizyolojik, ikinci gruptaki ratlara 
i.p. yoldan 2 mg/kg SNAP uygulandı ve kuyruk çekme süreleri (TFL) 
zamana bağlı olarak ölçüldü. Üçüncü gruptaki ratlar 7 gün boyunca, günde 
165 dakika manyetik alana maruz bırakıldı. Dördüncü gruptaki ratlar 
günlük intraperitoneal SNAP (2 mg/kg) uygulamasının ardından 7 gün 
boyunca manyetik alana maruz bırakılarak SNAP-manyetik alan 
kombinasyonunun etkisi kuyruk çekme sürelerine bakıldı. 
BULGULAR: İ.p. yoldan SNAP uygulanan ratlarda, sham grubu ile 
karşılaştırıldığında, TFL zamana bağlı olarak azaldı ve 75–105. dakikalarda 
en düşük seviyeye ulaştı. Daha sonra süreler yeniden uzayarak 165. 
dakikalarda başlangıç değerlerine döndü. Tek başına manyetik alan 
uygulamasının 3. ve 4. gününde TFL anlamlı şekilde uzadı. Bu antinoziseptif 
etki 5. gün hızla azalarak 7. gün başlangıç değerlerine döndü. SNAP ve 
manyetik alan uygulamasının kombinasyon şeklinde kullanıldığı grupta ilk 
iki gün SNAP, tek başına uygulandığı gruptakine benzer bir etki 
oluştururken, 3. ve 4. günlerde TFL, SNAP’ın tek başına uygulandığı grup ile 
karşılaştırılınca anlamlı şekilde uzadı. Bu etki 5. günde gittikçe azalarak 7. 
gün ortadan kalktı. 
SONUÇ: NO donörü SNAP ratlarda hiperaljezi oluştururken manyetik alan 
uygulaması SNAP’ın oluşturduğu hiperaljezi üzerinde zamana bağlı olarak 
antinoziseptif etkinlik gösterdi. Bu bulgular manyetik alan uygulamasının 
hiperaljeziyi önlemede alternatif bir tedavi seçeneği olabileceğini 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: analjezi, manyetik alan stimülasyonu 
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[P-011] 

SIÇANLARDA NİTRİK OKSİT DONORÜ S-NİTRO-N-ASETİL 
PENİSİLAMİN İLE OLUŞTURULAN HİPERALJEZİ ÜZERİNE Α2 
AGONİST DEXMEDETOMİDİN’İN ETKİSİ 
Altun Ahmet1, Çakmak Tuba2, Kaya Tijen1, Gültürk Sefa3, Bağcivan İhsan1 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas 
 
AMAÇ: Santral sinir sisteminde α2 reseptörlerini uyararak analjezik etki 
yapan deksmedetomidinin, NO donörü S-nitro-N-asetil penisilamin (SNAP) 
ile oluşturulan hiperaljezi üzerindeki etkisi araştırıldı. 
YÖNTEM-GEREÇLER: 200±30 g ağırlığında 24 adet erkek Wistar-albino 
ratlar 6’şar adetlik 4 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki ratlara (sham) 
intraperitoneal (i.p.) yoldan 0.3 ml serum fizyolojik uygulanarak 15, 45, 
75, 105, 135 ve 165. dakikalarda kuyruk çekme süreleri (TFL) ölçüldü ve 
kaydedildi. İkinci gruptaki ratlara intraperitoneal olarak SNAP (2 mg/kg) 
uygulandı ve kuyruk çekme süreleri aynı zaman noktalarında ölçüldü. 
Üçüncü gruptaki ratlara dexmedetomidin (12.5 µg/kg), dördüncü gruba ise 
SNAP (2 mg/kg) ve dexmedetomidine (12.5 µg/kg) kombinasyon şeklinde 
uygulandı. Kuyruk çekme süreleri yine aynı zaman noktalarında ölçülerek 
kaydedildi.  
BULGULAR: İntraperitoneal olarak SNAP uygulanan ratlarda TFL, sham 
grubu ile karşılaştırıldığında, zamana bağlı olarak kısaldı, 75 ile 105. 
dakikalarda en düşük seviyeye ulaştı. Daha sonra süreler yeniden uzayarak 
165. dakikalarda başlangıç değerlerine döndü. Tek başına dexmedotimidin 
uygulamanan ratlarda TFL zamana bağlı uzayarak 75 ile 105 dakikalarda en 
yüksek seviyeye ulaştı. Daha sonra süreler kısalarak 165. dakikada 
başlangıç değerlerine döndü. SNAP+dexmedetomidin kombinasyonu 
uygulanan grupta SNAP, tek başına uygulandığı gruptaki gibi hiperaljezi 
oluşturamadı. Kombinasyon yapılan gruptaki TFL değerleri sham 
grubundaki değerlere benzer bulundu.  
SONUÇ: SNAP (2 mg/kg) ratlarda hiperaljezi oluştururken bunun aksine 
dexmedotimidin (12.5 µg/kg) ratlarda güçlü bir antinoziseptif etki meydana 
getirdi. Bu iki ilacın kombinasyon şeklinde uygulandığı grupta ise SNAP 
kendisinden beklenen hiperaljeziyi meydana getiremedi. Bu bulgular 
dexmedotimidinin SNAP ile oluşturulan hiperaljezinin tedavisinde etkili 
olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: analjezi, dexmedetomidin 
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[P-012] 

SIÇAN BEYİN OMURİLİK SIVISINDA LAMOTRİJİNLE İNDÜKLENEN 
GABA SALINIMI 
Terzioğlu Berna1, Onat Filiz1, Karaalp Atilla1, Uğurlu Mustafa Ümit2, Gören 
Mehmet Zafer1 

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
GABA-aracılı mekanizmalar anksiyete, depresyon, ve bipolar rahatsızlıkta 
düzenleyici rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalarda lamotrijinin (LTG) anti-
glutamaterjik etkilerinin yanında GABA’erjik potansiyasyon etkilerinin 
olduğu da gösterilmiştir. Bu çalışmada, Wistar Albino suşu sıçanların beyin 
omurilik sıvısında (BOS) akut lamotrijin tedavisinin GABA ve L-glutamik asit 
(L-glu) düzeyine etkileri ve lamotrijinin bu etkilerinde kolinerjik sistemin 
katkısını göstermek amaçlanmıştır. 
Wistar Albino suşu sıçanların sağ lateral ventrikülüne mikrodiyaliz probu 
stereotaksik cerrahi yöntemi ile yerleştirildi. Tüm deneyler uyanık hayvan 
modelinde gerçekleştirildi. Mikrodiyaliz problarının yerleştirilmesinden bir 
gün sonra, mikrodiyaliz örnekleri toplandı ve fizyolojik tuzlu su, 20 mg/kg 
LTG veya 0,5 mg/kg fizostigmin veya 2 mg/kg atropin sülfat enjeksiyonları 
i.p. uygulanarak ardışık dört örnek daha toplandı. Toplanan BOS 
diyalizatlarında GABA, L-glu ve LTG konsantrasyonları HPLC yöntemi ile 
analiz edildi. 
Fizyolojik tuzlu su uygulaması ile BOS örneklerinde GABA veya L-glu 
seviyelerinde değişiklik olmadı. Intraperitoneal 20 mg/kg lamotrijin 
tedavisi, GABA konsantrasyonunu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
arttırdı (p<=0,05), ancak L-glu konsantrasyonunda değişiklik yapmadı. 0,5 
mg/kg fizostigmin tedavisi ile BOS’da GABA konsantrasyonu [0-40] dakika 
aralığında azaldı, ancak bu azalma da istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı. 2 mg/kg atropin sülfat uygulaması ile GABA 
konsantrasyonundaki artma yönünde değişim istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı. Lamotrijin uygulaması ile artan GABA düzeyine lamotrijin ile 
birlikte uygulanan fizostigmin ya da atropin sülfat tedavilerinin etkisi 
olmadı.  
Bu çalışmadaki bulgular, LTG tedavisi ile artan GABA düzeyinin LTG’nin 
antikonvülsan ve duygu-durum düzenleyici mekanizmalarında GABA’erjik 
etkilerin rolü olduğunu ve LTG’nin GABA artırıcı etkilerinde kolinerjik 
sistemin aracılık etmediğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: GABA, Kolinerjik sistem, Lamotrijin, L-glutamik asit 
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[P-013] 

İNTRAPERİTONEAL DEKSMEDETOMİDİN’İN VE TOPİKAL 
NİMESULİD, SELEKOKSİB, VE DFU’NUN ANTİNOSİSEPSİYONUNUN 
ADİTİF ETKİLEŞİMİ 
Karadaş Barış1, Kaya Tijen2, Parlak Ahmet2, Bağcivan İhsan2 
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İlaç Analizleri ve Madde 
Bağımlılığı Laboratuvarı, İzmir 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas 
 
Nimesulid, selekoksib, ve DFU (5, 5-dimethyl-3-(3-fluorophenyl)-4-(4-
methylsulphonyl)phenyl-2(5H)-furanone) selektif siklooksijenaz-2 (COX-2) 
inhibitörü nonsteroidal anti inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ)’dır. COX-2 
inhibitörleri oral ve parenteral uygulama sonucu potent analjezik ve anti-
inflamatuvar etkili ilaçlardır. Bu çalışmada topikal uygulanan nimesulid, 
selekoksib, ve DFU’nun intraperitoneal deksmedetomidin varlığında ve 
yokluğunda antinosiseptif etkisi değerlendirildi. Antinosiseptif etki 
nimesulid, selekoksib, ve DFU’yu DMSO ile çözülmüş solusyonda fare 
kuyruğuna uygulandıktan sonra radiant tail-flick testi ile ölçüldü. Tüm 
ilaçların antinosisepsiyon etkisi 60. dakikada en yüksek seviyeye ulaştı, ve 
kademeli olarak 240. dakikaya kadar bazal noktasına düştü. Nimesulid’in 
antinosisepsiyon etkisi selekoksib, ve DFU’dan daha önemli ölçüde daha 
düşüktü. Deksmedetomidin’in antinosiseptif etkisi sistemik etkili selektif α2 
adrenoreseptör antagonist olan atipamazol ile önlenmiştir. Böylece 
deksmedetomdin’in α2 adrenoreseptör’ün antinosiseptif etkisi 
değerlendirildi. Bu sonuçlar topikal COX-2 inhibitör ile intraperioteneal 
deksmedetomidin aditif etkileşimi gösterilmiştir. Bu gözlemler sonucu 
kombine kullanılan deksmedetomidin ve selektif COX-2 inhibitörlerin 
kullanımı hekimlerin ağrı uygulamasında önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Antinosisepsiyon, Deksmedetomidin, DFU, Nimesulid, 
Selekoksib, Tail-flick 

 
COX-2 inhibitörleri ve Deksmedetomidinin analjezik etkileri gösterilmiştir. 
Nimesulide, selekoksib, DFU, ve deksmedetomidinin ED50 değerleri, 95% 
confidence intervals (CI) ve maksimum cevapları (%) hesaplandı. 

İlaçlar ED50 CI (95% confidence intervals) Maksimum Cevap 

Nimesulid 194.8 181.3-213.4 71.32 ± 4.01 

Selekoksib 157.8 142.6-179.5 73.42 ± 4.37 

DFU 146.6 133.7-160.7 83.49 ± 5.27 

Deksmedetomidin 27.4 23.6-31.8 82.68 ± 4.67 

Biz hesaplamada, COX-2 inhibitörlerin topikal dozları 25, 50, 100, 200, and 400 
mg/ml ve deksmedetomidin intraperitoneal dozu 6.25, 12.5, 25, 50, 75, ve 100 µg/kg 

olarak alındı. 
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[P-014] 

MERKEZİ YOLLA UYGULANAN CDP-KOLİN’İN SIÇANLARDA AKUT 
İNFLAMATUVAR AĞRI MODELİNDE ANTİHİPERALJEZİK ETKİSİ VE 
ETKİ MEKANİZMASI 
Bağdaş Deniz1, Hamurtekin Emre2, Gürün Mine Sibel2 
1Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji 
Anabilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Bursa 
 
CDP-kolin, vücutta doğal olarak meydana gelen bir nükleotiddir. Dışarıdan 
verilen CDP-kolin süratle sitidin ve koline hidroliz edilir. Kolin, asetilkolin 
sentez-salıverilmesini artırarak kolinerjik iletiyi artırmaktadır. Daha önceki 
çalışmalarımızda, CDP-kolin’in sıçanlardaki akut ağrı modellerinde analjezik 
etki oluşturduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada da CDP-kolin’in carrageenan 
ile oluşturulmuş inflamatuvar ağrı modelindeki antihiperaljezik etkisini ve 
etkinin mekanizmasını araştırmayı planladık. 
Deneylerde erkek Sprague-Dawley sıçanlar kullanıldı. İlaç enjeksiyonları 
için hayvanların sağ serebral yan ventriküllerine, eter anestezisi altında 
enjeksiyon kanülü yerleştirildi. İnflamasyon, sıçanların sağ arka pençelerine 
intraplantar % 2’lik 100 µl lambda-carrageenan enjeksiyonu yapılarak 
oluşturuldu. CDP-kolin’in antihiperaljezik etkisi termal ve mekanik pençe 
çekme testi kullanılarak, antiödem etkisi ise mikrometre ile değerlendirildi. 
İlaçlar 10 µl hacimde, tuzlu su içinde ve intraserebroventriküler (i.s.v.) 
yolla uygulandı. 
CDP-kolin (0.5, 1, 2 µmol), carrageenan uygulanan pençede termal ve 
mekanik pençe çekme yanıt sürelerini doza ve zamana bağlı olarak arttırdı. 
Eşmolar dozlarda uygulanan CDP-kolin (1 µmol) ve kolin (1 µmol) benzer 
antihiperaljezik etki gösterirken, sitidin (1 µmol) pençe çekme yanıtı 
süresini değiştirmedi. İ.s.v. yolla uygulanan hemikolinium-3 (1 µg), 
mekamilamin (50 µg), α-bungarotoksin (2 µg) ve CGP-35348 (20 µg) ön 
tedavileri CDP-kolin’in antihiperaljezik etkisini anlamlı düzeyde azaltırken, 
atropin (10 µg) ve nalokson (10 µg) ön tedavileri CDP-kolinin 
antihiperaljezik etkisini değiştirmedi. CDP-kolin (2µmol, i.s.v.) 
carrageenana bağlı gelişen pençe ödemini azaltmadı. 
Bu sonuçlara göre, merkezi yolla uygulanan CDP-kolin sıçanlarda 
carrageenan ile oluşturulmuş inflamatuvar ağrı modelinde doza ve zamana 
bağlı olacak şekilde antihiperaljezik etki meydana getirmektedir. Santral 
kolinerjik mekanizmalar ile birlikte presinaptik kolinerjik mekanizmaların 
aktive ettiği merkezi α7-nikotinik kolinerjik reseptörler ve merkezi GABA-B 
reseptörleri CDP-kolin’in antihiperaljezik etkisine aracılık etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Antihiperaljezik, CDP-kolin, inflamatuvar ağrı, 
kolinerjik, nikotinik reseptörler, sıçan 
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[P-015] 

CDP-KOLİN’İN HİPOTALAMİK SUPRAOPTİK NUKLEUSDA C-FOS 
EKSPRESYONUNA ETKİSİ 
Eyigör Özhan1, Coşkun Cenk2, Çavun Sinan2, Savcı Vahide2 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 
Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Bursa 

Sunulan çalışmamızda, CDP-kolin verilmesi sonrasında hipotalamik 
supraoptik nukleusda (SON) aktive olan nöronların incelenmesi amaçlandı. 
Bu amaçla, sıçanlara sevofluran anestezisi altında, a. karotis ve v. jugularis 
kateterizasyonu uygulandı. Kateterizasyondan 24 saat sonra, intravenöz 
yolla CDP-kolin (0.5, 1.0 ve 2.0 g/kg) veya tuzlu su (1 ml/kg) verildi. 
Enjeksiyonlar sonrası 2., 5., 10., 20., 40. ve 60. dakikalarda plazma 
vasopressin ve oksitosin ölçümleri için kan örnekleri alındı. İlaç 
enjeksiyonlarından 90 dakika sonra sıçanlar, eter anestezisi altında, 
aortaya yerleştirilen bir kanül yardımıyla % 4 paraformaldehit solüsyonu ile 
perfüze edildiler. Kanatmaya bağlı kan basıncı değişikliği ve SON’da 
aktivasyona neden olmamak için, farklı zaman aralıklarında farklı gruplar 
kullanıldı. Perfüzyon fiksasyonunu takiben beyin çıkarılarak aynı fiksatif 
içerisinde postfiksasyon uygulandı. Vibratom ile supraoptik nukleusu içeren 
hipotalamik bölgeden 50 mikron kalınlığında koronal kesitler, seri halinde, 
tris tamponu içeren viyallere alındılar. Kesitlere vasopressin veya oksitosin 
antikorları ile birlikte c-fos ikili immünuhistokimya uygulandı. CDP-kolin 
plazma vasopressin ve oksitosin düzeylerinde artışa neden oldu. 
Mikroskobik incelemeler, CDP-kolin verilmesini takiben işaretlenmiş 
vazopressin nöronlarında, doza bağlı c-fos protein ekspresyonunun 
olduğunu gösterdi. Tuzlu su verilen kontrol grubunda vazopressin ve 
oksitosin nöronlarında herhangi bir c-fos aktivasyonuna rastlanmazken, 0.5 
g/kg CDP-kolin ile az miktarda nöron aktivasyonu saptandı. 1.0 g/kg CDP-
kolin sonrası nöronların % 50 kadarında ve 2.0 g/kg dozda CDP-kolin ile 
nöronların % 90’ında aktivasyon olduğu görüldü. Benzer aktivasyon yapısı 
oksitosin nöronlarında da gözlendi. 1.0 ve 2.0 g/kg CDP-kolin sonrasında 
oksitosin nöronlarının çoğu aktive oldu. CDP-kolin sonrasında c-fos 
eksprese eden nöronların kolinerjik (kolinasetiltransferaz-pozitif) veya 
katekolaminerjik (tirozinhidroksilaz-pozitif) olmadığı saptandı. 
Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Birimi 
tarafından (T2007/13) desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: CDP-kolin, c-fos, hipotalamus, oksitosin, supraoptik 
nukleus, vazopressin 
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[P-016] 

N-(SÜBSTİTÜEFENİL) ASETAMİT VE PROPİYONAMİT TÜREVİ BAZI 
BİLEŞİKLERİN ANTİKONVÜLSAN AKTİVİTELERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Erol Kevser1, Tarıkoğulları Ayşe H.2, Pabuççuoğlu Varol2, Kılıç Fatma S.1, 
Çelebi Semra1 

12Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
ESKİŞEHİR 
21Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 
İZMİR 
 
AMAÇ: Daha önceki çalışmalarımızda ω pozisyonunda imidazol ya da 
ftalimit taşıyan N-(sübstitüefenil)asetamit ve propiyonamit türevi 
bileşiklerin MES testine karşı önemli antikonvülzan aktivite gösterdiği 
saptanmıştır Bu düşünceden yola çıkarak ω pozisyonunda azotlu beş üyeli 
halkaların bulunduğu bir grup N-(sübstitüefenil) asetamit ve propiyonamit 
türevi bileşikler tasarlanmıştır. N-fenil halkasında antikonvülsan aktiviteyi 
optimize eden sübstitüentler kullanılarak sentezi gerçekleştirilen bileşiklerin 
antikonvülsan aktiviteleri maksimal elektroşok (MES) testine karşı tayin 
edilmesi amaçlanmıştır 
GEREÇ ve YÖNTEM:. Elektrokonvulsif şok 60 Hz frekans 0.4 puls genişliği 
0.2 saniye süreli 60 mA akım, kulak elektrodu aracılığıyla uygulanarak 
farelerde oluşturulmuştur. Maddeler %0.5 metil selüloz icinde süspande 
edilmiş ve 100 mg/kg dozunda i.p yolla verildikten 30’ ve 4 saat sonra 
testler uygulandı. Önce minimal nörotoksisiteyi değerlendirmek için rota rot 
testi uygulanmıştır Maddelerin antiepileptik aktivitesi hayvanların arka 
ayaklarında tonik ekstansiyon olup olmamasına göre değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Bir madde 30. dakikada altı madde de 4. saate nörotoksik etki 
göstermiştir. 
Değerlendirmesi yapılan 21 maddeden sadece birinde antikonvülsan 
aktivite saptanabilmiştir. 
SONUÇ: Tasarlanan bileşikler arasında en etkin olan türev 2-(1H-1,2,4-
triazol-1-il)-N-(2,6-dimetilfenil)asetamit bileşiği olarak bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Antikonvülsan, Asetamit Türevi, Propiyonamit Türevi, 
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[P-017] 

GABAPENTİNİN, HİPOKAMPUSTA PGE2 VE NNOS SALINIMI 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Kılıç Fatma Sultan1, Sırmagül Başar1, Doğan Ali Evrim1, Öner Setenay2, 
Yıldırım Engin1, Erol Kevser1 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı-
Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı-
Eskişehir 
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Antiepileptik olan gabapentin’in analjezik etkisinin 
olabileceği, özellikle nöropatik ağrı sendromlarında yapılan klinik 
çalışmalarla gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada gabapentin’in 
analjezik etkisinde; araşidonat, serotonerjik, nitrerjik ve opioiderjik yolağın 
rolünü araştırmak istedik  
MATERYAL-METOD: Sıçan beyninde hipokampus izole edilerek 0.6’µ lık 
dilimler oluşturuldu. Bu dilimler 37 0C’de, Krebs solüsyonu içinde, 
inkübasyon sisteminde %95 O2 ve %5 CO2 karışımı ile oksijenlendirildi, 
maddelerimizi (gabapentin ve beraberinde indometasin, L-NAME, 
siproheptadin, naloxon) bu inkübasyon sistemine ilave ederek elde edilen 
perfüzatta nNOS ve PGE2 ölçümleri yapıldı.  
BULGULAR: Gabapentin, tüm dozlarında kontrol grubuna göre PGE2’yi 
azaltırken, nNOS artışı yapmıştır. 
L-NAME; tüm dozlarında, kontrol grubuna göre, PGE2’yi azaltmış olup; 
Gabapentin ile kullanımında kontrol grubuna göre azaltmış, Gabapentin +L-
NAME birlikte verildiğinde L-NAME nin tek başına verilmesine göre PGE2 
düzeyini düşürmüştür. Tüm konsantrasyonlarında, nNOS düzeyini artırmış. 
Gabapentin ile beraber kullanımında da kontrol ve gabapentin gruplarına 
göre nNOS değeri daha fazla artmıştır.  
İndometasin, PGE2 düzeyini azaltırken, Gabapentin ile beraber 
kullanımında sonucu değiştirmemiştir. nNOS düzeyini de artırmış, 
Gabapentin ile birlikte kullanımı da nNOS düzeyini kontrole ve gabapentin 
gruplarına göre artırmıştır.  
Siproheptadin, tüm konsantrasyonlarında PGE2’yi artırmış olup, Gabapentin 
ile beraber kullanımında PGE2’yi kontrole göre azaltmıştır, gabapentin 
grubuna göre değiştirmemiştir. nNOS düzeylerini doz bağımlı olarak 
artırmış olup Gabapentin ile beraber kullanımında ise düşmüştür. 
Naloxon, Gabapentinin azalttığı PGE2 düzeyini kontrol değerlere 
yükseltmiştir. Oysa nNOS değerlerinde gabapentin gruplarına göre anlamlı 
bir değişiklik olmamıştır. 
SONUÇ: Gabapentinin antinosiseptif aktivitesinde opioderjik yolak dışında 
araşidonat, nitrerjik ve serotonerjik yolakların önemli rolü olduğu 
düşünülebilir. 
ESOGU. Araştırma projesi-Sayı: B.30.2.OGU.0.05.02.00/ 550 
 
Anahtar Kelimeler: Gabapentin, hipokampus dilimleri, nNOS, PGE2,
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[P-018] 

AMİODARONUN KATALEPTİK AKTİVİTESİ 
Özbakış Dengiz Günnur, Işıkdemir Fulden, Banoğlu Nur 
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Zonguldak 
 
Amiodaron multiple iyon kanalı (Na+, K+, Ca++) blokeri, oldukça lipofilik 
bir antiaritmiktir. Santral sinir sistemine geçtiği, dopamin reseptörleri ile 
etkileşime girdiği bildirilmektedir. Çalışmamızda amiodaronun ratlarda 
kataleptik aktivitesini değerlendirmek istedik. 
Çalışmada ağırlıkları 200-250 gr arasında değişen 24 adet beyaz sıçan 
kullanıldı. 1. gruba distile su, 2., 3. ve 4. gruplara sırasıyla 50, 100 ve 200 
mg/kg dozlarda amiodaron intraperitoneal olarak enjekte edildikten 30 ve 
90 dakika sonra, denekler 90 derece dikey konumdaki tel üzerine konuldu. 
Hayvanlarda ilk hareket edinceye kadar geçen süre katalepsi süresi olarak 
ölçüldü. Sonuçlar kontrol grubu (1. grup) ile post-hoc Dunnett t testi ile 
karşılaştırıldı, p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
30 dakika sonra, kontrol grubu ve amiodaron (50, 100 ve 200 mg/kg) 
gruplarında katalepsi süreleri sırasıyla 1.66 ± 0.42, 3.50 ± 0.62 (p>0.05), 
6.00 ± 0.45 (p= 0.047) ve 9.33 ± 2.22 (p=0.001)saniyedir. 90 dakika 
sonra ise yine sırasıyla 2.67 ± 0.42, 16.33 ± 1.67 (p=0.000), 19.17 ± 1.17 
(p=0.000) ve 25.00 ± 2.29 (p=0.000) saniye olarak ölçülmüştür.  
Amiodaron sıçanlarda hem 30 hem de 90 dakika sonra doza bağımlı 
katalepsiye neden olmuştur, ancak 30 dakika sonra ölçülen değerler 15 
saniyenin altında olduğu için kataleptik aktivite olarak kabul edilmemiştir. 
Amiodaron 90 dakika sonra istenilen kataleptik aktiviteye neden olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Amiodaron, katalepsi, rat 
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[P-019] 

RATLARDA PORSOLT ZORUNLU YÜZME TESTİ ÜZERİNE 
AMİODARONUN ETKİLERİ 
Özbakış Dengiz Günnur, Işıkdemir Fulden, Banoğlu Nur 
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Zonguldak 
 
Amiodaron multiple iyon kanalı (Na+, K+, Ca++) blokeri, oldukça lipofilik 
bir antiaritmiktir. Santral sinir sistemine geçtiği, inhibitör 
nörotransmitterleri artırdığı bildirilmektedir. Çalışmamızda santral sinir 
sistemine geçebilen ve pek çok iyon kanalını bloke eden amiodaronun 
porsolt zorunlu yüzme testindeki etkilerini gözlemlemek istedik. 
Çalışmada ağırlıkları 200-250 gr arasında değişen 24 adet beyaz sıçan 
kullandık. 1. gruba distile su, 2., 3. ve 4. gruplara sırasıyla 50, 100 ve 200 
mg/kg dozlarda amiodaron intraperitoneal olarak enjekte edildikten 30 
dakika sonra hayvanlar 5 dakika boyunca yüzme havuzunda gözlemlendi. 
Hayvanların 5 dakikalık süre içindeki hareketsiz kalış (ümitsizlik) süreleri 
saniye olarak ölçüldü. Sonuçlar kontrol grubu (1. grup) ile post-hoc 
Dunnett t testi ile karşılaştırıldı ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. 
Kontrol grubundaki hayvanların 5 dakikalık yüzme testinde hareketsiz kalış 
süreleri 132.00 ± 11.25 saniye, amiodaron 50, 100 ve 200 mg/kg 
uygulanan gruplardaki hayvanların hareketsiz kalış süreleri ise sırasıyla 
146.00 ± 19.53, 166.83 ± 25.08 ve 258.17 ± 16.75 saniye olarak ölçüldü. 
Bu ölçümler kontrol grubunun değeri ile karşılaştırıldığında 200 mg/kg 
amiodaronun yaptığı hareketsiz kalış süresindeki artış istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p=0.000). 
Amiodaron sıçanlarda Porsolt zorunlu yüzme testinde deneklerin hareketsiz 
kalış sürelerini doza bağımlı olarak artırmış, yüzme ve dalma işlevlerini 
azaltmıştır. Sonuç olarak, amiodaron sıçanlarda depresif etkiye neden 
olmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Amiodaron, porsolt test, rat 
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[P-020] 

FARELERDE STRES VE ÇEVRESEL ZENGİNLEŞTİRMENİN ÖĞRENME-
BELLEK ÜZERİNE ETKİLERİNDE SEROTONİN 5-HT3 
RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ 
Erdem Remzi Ş1, Durgut Selcen2, Akyüz İrem2, Hocaoğlu Eda2, Mermer 
Doğuş2, Karagözlü Safiye1 

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II öğrencisi, Ankara 
 
Stresin pek çok hastalığın oluşma sürecine katkısı kanıtlandığı halde, 
yaşamla başa çıkmada organizma için önemi de bilinmektedir. Optimum 
stresin öğrenme-bellek üzerinde olumlu etkisi vardır. Çevresel 
zenginleştirme de öğrenme-bellek üzerine genellikle olumlu etkiler yapar. 
Organizmanın stres yanıtını oluşturan mekanizmalardan biri de serotonerjik 
sistemdir. Bu çalışmada; stres ve çevresel zenginleştirmenin öğrenme-
bellek ve anksiyete üzerine etkilerinin 5-HT3 reseptörleriyle ilişkili olmasının 
gündelik hayata yansıtılabilecek önemli tedavi yaklaşımları sağlayacak 
olmasından hareketle stres ve çevresel zenginleştirmenin farelerdeki 
öğrenme-bellek sürecine etkilerinde 5-HT3 reseptör antagonisti 
tropisetronun rolünü araştırmak amaçlandı. Öğrenme-bellek ve anksiyete 
parametreleri sırasıyla, “Morris Su Labirenti (MSL)” ve “Yükseltilmiş Artı 
Labirent (YAL)” deneyleriyle incelendi. Farelerin bazal öğrenme eğrileri 5 
ardışık gün boyunca uygulanan MSL deneyleriyle elde edildikten sonra 
deney hayvanları “tabakalı rasgele örnekleme yöntemi” ile 6 gruba ayrıldı. 
Kontrol (K), Stres (S) ve Çevresel Zenginleştirme (ÇZ) grupları ve bunların 
tropisetron (30 μg/kg/gün, s.c., 20 gün) uygulanacak olan eşleri (KT, ST, 
ÇZT). 15 gün boyunca stres, çevresel zenginleştirme ve ilaç uygulamaları 
yapıldıktan sonra ilk hafta uygulanan MSL protokolü yinelendi. Farelerde 
tüm gruplarda öğrenmenin gerçekleştiği, 15 günlük sürede öğrenmenin K 
ve ÇZ gruplarında potansiyalize olduğu (retansiyon), tropisetron 
uygulamasının KT grubundaki retansiyonu baskılarken, ÇZT grubundakini 
değiştirmediği saptandı. Stres uygulamasının ise 5-HT3 reseptörlerinden 
bağımsız olarak öğrenme artışını baskıladığı belirlendi. Bu sonuçlarla, 
zamanla oluşan öğrenme artışında yer alan mekanizmalarda 5-HT3 
reseptörlerinin etkin olduğu, tekrarlayan soğuk stresinin öğrenme artışını 
engellediği, çevresel zenginleştirmenin ise öğrenmeyi 5-HT3 reseptörleri 
dışında bir mekanizma ile potansiyalize ettiğini iddia ediyoruz. Bu 
bulgularda anksiyetenin katkısının olmadığına dair bulgularımız daha fazla 
deney hayvanı ile yapılacak çalışmalarla gözden geçirilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: çevresel zenginleştirme, öğrenme-bellek, serotonin, 
stres, tropisetron 
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[P-021] 

SIÇANLARDA KAFA TRAVMASININ EPİLEPTOGENEZE ETKİSİNDE 
KARBONİK ANHİDRAZ ENZİM İNHİBİSYONUNUN ROLÜ 
Erdem Remzi Ş1, Ancın Burcu2, Ağca Duygu2, Elmastaş Funda2, Karagözlü 
Safiye2 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II öğrencisi, Ankara 
 
Kafa travması (KT) geçiren bireylerde posttravmatik epilepsi (PTE) gelişme 
olasılığı normal bireylere göre 200 kattan daha fazladır. PTE, hemen 
başlayabileceği gibi, KT’na maruz kaldıktan sonraki 15 yıl içinde de ortaya 
çıkabilir. KT’larının %10-20’si PTE nöbetine yol açmaktadır. 
Antiepileptogenik ilaçların PTE üzerine profilaktik etkisi %50 civarındadır. 
KT ile ilişkili epileptogenezin mekanizması henüz tam aydınlatılmamıştır. 
Bikarbonatın GABA’erjik nöronlarda GABAA reseptörlerinden hücre dışına 
sızarak depolarizasyona katkıda bulunduğu ve azalmış bikarbonat 
derişimlerinin depolarizasyonu sınırlayarak epilepsi nöbetini önlediği 
gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı; su ve karbondioksitin, bikarbonat ve 
serbest protona dönüşümünü çift yollu olarak katalizleyen karbonik 
anhidraz enziminin inhibe edilmesinin olası PTE nöbetlerine etkisini 
araştırmaktır. Karbonik anhidraz inhibitörü olarak asetazolamid 
kullanılmıştır. Hipotezimiz, asetazolamidin PTE sürecini önlediğidir. 
16 adet erkek, erişkin Sprague-Dawley sıçan (375,7±24,3 g) dört gruba 
ayrılmıştır; KT + asetazolamid (KTA), KT + salin (KTS), asetazolamid (A) 
ve salin (S). Tüm sıçanların kraniumlarına EEG elektrotları yerleştirilerek 
bazal EEG kayıtları alınmıştır. İlgili gruplarda sağ temporal bölge üzerine KT 
uygulanmış ve EEG kayıtları yinelenmiştir. KT uygulamasından sonra KTA 
grubuna asetazolamid (20 mg/kg/gün/1 cc SF, p.o., 7 gün), KTS grubuna 
salin (1 cc/gün, SF, p.o., 7 gün) uygulanmıştır. Sekizinci günde epilepsi 
nöbetlerini tetiklemek amacıyla frontal loba intrakortikal kristalize penisilin 
uygulanmış (150 i.u./3 μl), EEG kayıtları alınarak, nöbetlerin başlama 
zamanı, süresi, sıklığı ve nöbet aralıkları kaydedilmiş, sıçanların nöbet 
esnasındaki davranışları gözlenmiştir. 
KT uygulanan sıçanlarda asetazolamid tedavisi, nöbet başlangıcını 
geciktirme (15,75±2,75 vs 10,50±0,96 sn), toplam nöbet süresini 
(499,25±118,99 vs 582±154,44 sn) ve sayısını (7,25±1,9 vs 8,5±1,7) 
azaltma, nöbetler arası süreyi uzatma (412,5±99,6 vs 304,4±67,7 sn) 
eğilimine yol açmıştır. 
Anahtar Kelimeler: asetazolamid, epileptogenez, kafa travması, karbonik 
anhidraz, penisilin 
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PAEONİFLORİN'İN FARELERDE MAKSİMAL ELEKTROŞOK EPİLEPSİ 
MODELİNDE ANTİEPİLEPTİK ETKİLERİ 
Koyunoğlu Semra1, Kır Sedef2, Çalış İhsan3, Arıhan Okan4, Sara Yıldırım4, 
Onur Rüştü4 

1H.Ü. Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı 
2H.Ü. Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı 
3H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı 
4H.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
Paeonia L. bitkisinin kökleri halk arasında sara tedavisinde kullanılmaktadır. 
Bu bitkideki Paeoniflorin’in antiepileptik etkiden sorumlu olduğu 
düşünülmektedir. Paeoniflorin’in, pentilentetrazol ile oluşturulan absans tipi 
epilepsi modelinde ve in vitro modellerde antiepileptik etkinliği 
gösterilmiştir. Ancak Paeoniflorin’in jeneralize tonik-klonik konvülsiyonlar 
üzerine etkileri henüz incelenmemiştir. Bu çalışmada Maksimal Elektroşok 
ile (MEŞ) oluşturulan jeneralize tonik-klonik epilepsi modelinde 
Paeoniflorin’in antikonvülsif etkileri araştırıldı. 
25-40 g’lık dişi albino fareler kullanıldı. Çalışmada, Paeonia türlerinden elde 
edilen Paeoniflorin monoterpen glikoziti uygulandı. Paeoniflorin en yüksek 3 
g/kg dozunda verildi ve 24 saat boyunca ölüm gözlenmedi. Paeoniflorin 500 
mg/kg dozunda lokomotor aktivitede belirgin azalmaya neden oldu, daha 
düşük dozlarda bu etki saptanmadı. Kontrol grubuna serum fizyolojik (10 
ml/kg), deney grubuna ise Paeoniflorin i.p. olarak uygulandı. Paeoniflorin 
enjeksiyonundan 40, 90 ve 120 dakika sonra MEŞ uygulandı. Farelerin % 
50’sinde konvülsiyon oluşturan uyarı parametreleri 37.5 mA, 3 ms, 60 Hz 
olarak bulundu ve tüm deneylerde bu değerler kullanıldı. Konvülsiyona 
giren ve girmeyen hayvan sayıları ve arka bacağın ekstansiyonda kalma 
süresi antikonvülsif etkinin göstergeleri olarak değerlendirildi.  
Paeoniflorin 100 mg/kg dozunda MEŞ ile konvülsiyona giren hayvan sayısını 
değiştirmedi, 500 mg/kg dozunda 90 ve 120.dakika sonra antiepileptik 
etkinlik gösterdi. Altı hayvandan birinde konvülsiyon gözlendi. Paeoniflorin 
arka bacağın ekstansiyonda kalma süresini değiştirmedi. Postkonvülsif 
ayılma süresi kontrollerde 38 s, 500 mg/kg Paeoniflorin verilenlerde ise 54 
s olarak bulundu (P<0.05). 
Bu çalışmada Paeoniflorin’in jeneralize tonik-klonik konvülziyonlar üzerinde 
antiepileptik etkinliği olduğu gösterilmiştir. Paeonia türlerinden elde edilen 
diğer monoterpen glikozitlerin de antikonvülsif etki yönünden 
değerlendirilmesi önemli olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Paeonia, paeoniflorin, maksimal elektroşok, 
antiepileptik 
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[P-023] 

YENİ PİRAZOLİN TÜREVLERİNİN FARELERDE ZORLA YÜZME TESTİ 
İLE OLUŞTURULAN DEPRESYON MODELİNDE ETKİSİ 
Gök Şule1, Özdemir Ahmet2, Zitouni Gülhan2, Demet Mehmet Murat3 
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Manisa 
2Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı, 
Eskişehir 
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Manisa 
 
Biyolojik aktiviteleri açısından geniş bir spektruma sahip olan pirazolin 
türevi bileşiklerin antidepresan etkinliklerinin gösterilmesiyle, bu bileşiklerin 
daha etkin türevlerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.  
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya 
bölümünde sentezlenmiş olan 1,3,5-fenil-2-pirazolin türevlerinin 
ditiyokarbamik asit tuzuyla esterleştirilmiş şekilleri (1-[(N,N-
disübstitüetiyokarbonilltiyo) asetil]-3-(2-tiyenil)-5-aril-2-pirazolin) 
antidepresan etkinlik açısından araştırılmıştır. Antidepresan aktivite 
farelerde Porsolt’un davranışsal çaresizlik testi (Zorla Yüzme Testi (ZYT) ile 
değerlendirilmiştir. Bileşiklerin motor aktivite üzerine etkileri aktivite izlem 
testi ile incelenmiştir. Pirazolin türevlerinin (100 mg/kg) antidepresan 
etkinliği standart antidepresanlar olan klomipramin (10 mg/kg) ve 
tranilsipromin (10 mg/kg) ile karşılaştırılmıştır. Tüm ilaçlar ve taşıyıcıları 
0.5 ml/100 g vücut ağırlığı olacak şekilde intraperitoneal olarak testten 30 
dk önce uygulanmıştır. Farelerin yüzme sırasında hareketsiz kalma 
sürelerindeki kısalma antidepresan etkinliğin göstergesi olarak kabul 
edilmiştir.  
Sekiz adet bileşikten 1-[(4-Tiyomorfoliniltiyokarboniltiyo) asetil]-3-(2-
tiyenil)-5-fenil-2-pirazolin (B-2), 1-[(4-Tiyomorfoliniltiyokarboniltiyo) 
asetil]-3-(2-tiyenil)-5-(4-hidroksifenil)-2-pirazolin (B-4), 1-[(4-
Morfoliniltiyokarboniltiyo) asetil]-3-(2-tiyenil)-5-(4-florofenil)-2-pirazolin 
(B-7) maddeleri ZYT de hareketsiz kalma süresini kontrole göre anlamlı 
derecede kısaltmıştır (n=6). B-2, B-4 ve B-7 maddelerinin gösterdiği 
antidepresan etkinlik standart antidepresanlar olarak kullanılan 
tranilsipromin (10 mg/kg, n=6) ve klomipramin (10 mg/kg, n=6) ile 
oluşandan farksız bulunmuştur. B-2 maddesi uygulanan farelerin horizontal 
hareket yüzdeleri ve alanda aldıkları mesafe kontrol grubuna göre belirgin 
derecede yüksek bulunmuştur (P<0.05). Sonuç olarak, pirazolin halkasında 
bulunan tiyomorfolin substitüsyonunun molekülün lipofilikliğini artırmak 
yoluyla antidepresan etkinliğin güçlenmesine neden olabileceği 
düşünülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Antidepresan aktivite, pirazolin türevleri, zorla yüzme 
testi 
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[P-024] 

STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMASININ VE YÜKSEK 
GLUKOZLU ORTAMIN SIÇAN DUODENUM KASININ NİTRERJİK 
YANITLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Göçmez Semil Selcen, Utkan Tijen, Yıldız Füruzan, Gacar Nejat, Ulak 
Güner, Erden Faruk 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 
 
AMAÇ: Bu çalışmada izole sıçan duodenum düz kasının NO-aracılı gevşeme 
yanıtları üzerinde deneysel diyabetin ve in vitro yüksek glukozun etkileri 
araştırılmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Tek doz (75 mg/kg intraperitoneal) streptozotosin 
uygulanması ile diyabet oluşturulmuş sıçanlardan 8 hafta sonra izole edilen 
ve diyabetik olmayan sıçanlardan izole edildikten sonra 11 mM (kontrol 
grubu) ve 44 mM glukoz (yüksek glukoz grubu) içeren fizyolojik solusyonda 
6 saat süre ile inkübe edilen düodenum düz kas preparatlarında nikotin 
(10-6-10-4 M), sodyum nitroprussiyat (SNP) (10-6-10-5 M), papaverin 
(10-5 M) ve elektriksel alan uyarısı (EAU)(60 V, 1 ms, 5 s, 0.1-4 Hz) ile 
kümülatif konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edilmiştir.  
BULGULAR: STZ uygulanmasından 8 hafta sonra ölçülen kan glukoz 
düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 
(p<0.05). Diyabet oluşturulmasının SNP ve papaverin yanıtlarında anlamlı 
bir değişikliğe neden olmadığı ancak EAU ve nikotin yanıtlarının 
kontrollerine göre anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Yüksek 
glukozlu ortamda inkübe edilen preparatlarda ise SNP ve papaverin 
yanıtlarında kontrol grubuna göre anlamlı bir değişiklik saptanmamış ancak 
EAU ve nikotin yanıtlarında anlamlı bir azalma gözlenmiştir (p<0.05). Bu 
azalmaya osmolarite değişikliklerinin neden olup olmadığını araştırmak 
amacıyla diyabetik olmayan sıçanlardan izole edilen preparatlar 33 mM 
sukroz (+11 mM glukoz) içeren fizyolojik solusyonda 6 saat süreyle inkübe 
edilmiş (sukroz grubu), nikotin ve EAU yanıtlarında kontrol grubuna göre 
anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır.  
SONUÇLAR: Bu çalışma diyabette azalan NO-aracılı gevşeme yanıtlarından 
yüksek glukoz konsantrasyonunun sorumlu olabileceğini gösterdi. Ancak 
hiperosmolar ortamda alınan yanıtların değişmemesi diyabette gözlenen bu 
azalmadan osmolarite artışının sorumlu tutulamayacağını desteklemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: diabetes mellitus, nitrik oksit, duodenum, 
hiperglisemi 
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[P-025] 

DİYABETİK SIÇANLARDA MU-OPİOİD RESEPTÖR ARACILI 
ANTİNOSİSEPSİYONA TİAMİNİN ETKİSİ 
Nacitarhan Cahit, Şadan Gülay 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Antalya 
 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, farelerde streptozotosin (STZ) ile diyabet 
oluşumu sırasında diyete eklenen tiaminin mu-opioid reseptör aracılı 
antinosisepsiyona etkisinin araştırılmasıdır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Deneyler her biri 9 fareden oluşan 4 grupta yapıldı. 
1)Kontrol grubu (sitrat tamponu), 2)Tiamin grubu (100mg/kg/gün tiamin, 
oral gavaj ile), 3)Diyabet grubu (200mg/kg STZ, İP) ve 4)Tiamin + diyabet 
grubu (STZ ile eş zamanlı 6 hafta 100mg/kg/gün tiamin, oral gavaj ile). 
Antinosiseptif etki tail flick testi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Subkutan, 120μg/kg mu-opioid reseptör agonisti fentanil 
uygulaması sonrasında her 4 grupta da tail flick süresinde istatistiksel 
olarak anlamlı artış gözlendi. Kontrol ve tiamin gruplarında benzer olan tail 
flick süresi, tiamin alan ve almayan diyabetik gruplarda daha düşük 
bulundu ve tiamin alanlarda almayanlara göre tail flick süresinin 
istatistiksel olarak daha uzun olduğu saptandı. 
SONUÇLAR: Farelerde tail flick testi kullanılarak yapılan bu çalışmada, 
tiamin’in tek başına antinosiseptif etki oluşturmadığı ancak, diyabetes 
mellitus gelişimi sırasında diyete tiamin eklenmesinin farelerde fentanil’in 
antinosiseptif etkisini artırdığı ve bu etkinin olasılıkla diyabette oluşan 
tiamin eksikliğinin giderilmesine bağlı olabileceği kanısına varılmıştır. Bu 
nedenle diyabetik hastalarda oluşan nöropatik ağrıda opioidlerin etkisini 
artırmada oral tiamin replasmanının yararlı olabileceği düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tiamin, opioid, antinosisepsiyon 
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[P-026] 

DENEYSEL DİYABETİN HİPOKAMPÜS VE GONADAL DOKULARDA 
AROMATAZ İMMUNOREAKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Burul Bozkurt Nihan, Kelicen Pelin, Pekiner Can 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Ankara 
 
AMAÇ: Sitokrom p450 enzim ailesinin üyesi olan aromataz (CYP 19A1) 
androjen prekürsörlerden estrojen biyosentezini katalizler. İnsanda esas 
olarak beyin, over, testis, plasenta, karaciğer ve yağ dokusunda eksprese 
edilmektedir. Estrojenin beyin, over ve testis işlevleri üzerinde etkileri 
olduğu bilinmektedir (1,2,3). Tip 1 diyabette dolaşımdaki insülin seviyesinin 
azalmasının, insülinin uyardığı androjen üretiminin ve aromatizasyonun 
azalmasına, dolayısıyla dolaşımda androjen ve estrojen miktarının 
düşmesine neden olabileceği ileri sürülmüştür (4,5). Çalışmamızın amacı 
deneysel diyabetin beyinde ve gonadlarda aromataz enzimi üzerine 
etkisinin araştırılmasıdır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Dişi ve erkek Sprague-Dawley sıçanlarda 
streptozotosin (45 mg/kg) enjeksiyonu ile deneysel diyabet oluşturuldu. 
Kontrol grubu olarak taşıyıcı (sitrat tamponu) enjekte edilen sıçanlar 
kullanıldı. Sekizinci haftanın sonunda öldürülen sıçanların hipokampus, over 
ve testis dokuları izole edilerek doku homojenatları hazırlandı. Dişi 
sıçanlara öldürülmeden 24 saat önce dietilstilbesterol (0.1 mg/kg, s.k.) 
enjekte edilerek östrusa girmeleri sağlandı. Western Blot deneylerinde 
kullanılan homojenatlar aromataz proteini açısından değerlendirildi. 
BULGULAR: 8-haftalık deneysel diyabet oluşturulmuş hayvanlardan elde 
edilen hipokampüs homojenatlarında aromataz protein seviyelerinde 
değişiklik gözlenmedi. Aynı hayvanların over ve testis doku 
homojenatlarında aromataz protein seviyesi anlamlı olarak azaldı. 
SONUÇLAR: Deneysel diyabet hem dişi hem de erkek sıçanlarda periferde 
gonadal dokularda aromataz ekspresyon seviyelerini azaltırken santralde 
hipokampüste herhangi bir değişikliğe neden olmadı. 
1- Schassen ve ark. J Neuroendocrinol, 18, 847-856, 2006. 
2- Laven ve Fauser. Maturitas, 54(4):356-62, 2006. 
3- O’Donnell ve ark. Endocrine Reviews, 22(3), 2001 
4- Dunaif ve ark. J Clin Endocrinol Metab, 81, 3299-306, 1996. 
5- Mu ve ark. Biochem Biophys Res Commun, 271, 710-713, 2000 
 
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 
desteklenmiştir (Proje no:06D05301001). 
Anahtar Kelimeler: Aromataz, diyabet, hipokampüs, over, sıçan, testis 



285 
 

[P-027] 

PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNE POTASYUM VE/VEYA 
KALSİYUM KANALLARI ARACILIĞIYLA ETKİSİ 
Muci Efnan1, Kesim Sabri Murat1, Kadıoğlu Mine1, Ülkü Cunay1, Duman 
Erdem Nail2, Kalyoncu Nuri İhsan1, Yarış Ersin1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı, Trabzon 
 
GİRİŞ: Selektif serotonin reuptake inhibitörlerinden fluoksetin, sertralin ve 
fluvoksaminin hayvanlarda kan glukoz ve plazma insülin düzeylerini 
yükselttiği veya düşürdüğü gösterilmesine karşın bu konuda paroksetinle 
ilgili bilgi bulunmamaktadır. Kan glukozunu regüle eden insülinin 
salgılanmasında ATP’ye bağımlı potasyum kanallarının kapanmasının, 
membrandaki voltaja bağımlı kalsiyum kanallarının açılmasının ve 
intraselüler kalsiyum artışının rolü vardır. Bu çalışmanın amacı, farelerde 
kan glukoz düzeyine paroksetinin akut etkisinin araştırılmasıdır. 
MATERYAL-METOD: Kan glukozları 60-160mg/dl olan normoglisemik 
farelerden bir grupta streptozotosin(200mg/kg) tek doz verilerek 
hiperglisemi oluşturuldu. Streptozotosinden 72 saat sonra kan glukozu 
200mg/dl ve üzerindeki fareler hiperglisemik kabul edildi. 12 saat aç 
bırakılan normoglisemik bir grup hayvanda “intraperitoneal glukoz tolerans 
testi(İGTT)” bolus tarzda injekte edilen glukoz(1 g/kg)’dan hemen önce ve 
sonraki 5,10,15,20,30,45,75 ve 120. dakikalarda kan alınarak uygulandı. 
Hayvanlara tüm injeksiyonlar intraperitoneal yoldan yapıldı. 
BULGULAR: Paroksetin kullanıldığı tüm dozlarda ve zamanlarda 
normoglisemik ve hiperglisemik farelerde kan glukozunu düşürdü. 
Diazoksid (ATP’ye bağımlı potasyum kanal açıcısı) kan glukozunu 60,90 ve 
120. dakikalarda yükseltirken, paroksetin(10mg/kg) diazoksid’ten önce 
verildiğinde bu artışı geri döndürdü. Paroksetinin(10mg/kg) hipoglisemik 
etkisini kalsiyum antagonisti verapamil önleyemedi. 
SONUÇ: 1. Paroksetin insülin sekresyonuna bağlı olarak normoglisemik ve 
hiperglisemik farelerde kan glukozunu düşürmektedir.  
2. İGTT, insülin sekresyonunun göstergesidir. Glukoz yüklemesine karşın 
paroksetin İGTT’de hipoglisemik etki göstermiştir.  
3. Paroksetinin hipoglisemik etkisinin verapamille geri döndürülememesi, 
insülin sekresyonunda önemli bir faktör olan kalsiyumun ekstrasellüler 
kaynaklı olmadığını akla getirmektedir.  
4. Paroksetinin hipoglisemik etkisinin diazoksid tarafından önlenememesi, 
paroksetinin diazoksid tarafından kapatılan ATP’ye bağımlı potasyum 
kanallarını tekrar açtığını veya paroksetinin bu etkisinde başka bir faktörün 
rolü olabileceğini düşündürmektedir. 
K.T.Ü. Araştırma Projeleri Müdürlüğünce (2004.114.003.11) 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kan Şekeri, paroksetin, potasyum kanalları, kalsiyum 
kanalları 
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[P-028] 

PAROKSETİNİN SEROTONERJİK MEKANİZMALAR ARACILIĞIYLA 
KAN GLUKOZ DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Muci Efnan1, Kesim Sabri Murat1, Kadıoğlu Mine1, Ülkü Cunay1, Duman 
Erdem Nail2, Kalyoncu Nuri İhsan1, Yarış Ersin1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı, Trabzon 
GİRİŞ: Paroksetin gibi selektif serotonin gerialım inhibitörü ilaçların santral 
sinir sistemindeki etkilerinde sinapslarda serotonin gerialımının 
inhibisyonuyla artan serotonin(5-HT)’in rolü vardır. Pankreasta bulunan 
serotonerjik sinirlerin insülin salıverilmesinde rol oynadığı gösterilmiştir. 5-
HT’in insülin salıverdirten etkisine pankreas beta hücrelerinin 
membranındaki 5-HT reseptörleri aracılık etmektedir. Bu çalışmada 
paroksetinin glisemiye etkisinin mekanizması normoglisemik ve 
hiperglisemik farelerde araştırılmıştır. 
MATERYAL-METOD: Çalışmada kullanılan her iki cinsten BALB/c fareler 
deneyden önce aç bırakılmadılar. Kan glukoz düzeyleri 60-160mg/dl olan 
fareler normoglisemik olarak kabul edilip iki gruba ayrıldı. Bir grup 
normoglisemik bırakılırken diğer bir grupta streptozotosin(200mg/kg) tek 
doz verilerek hiperglisemi oluşturuldu. Streptozotosinden 72 saat sonra kan 
glukoz düzeyleri 200mg/dl ve üzerindeki fareler hiperglisemik kabul edildi. 
Normoglisemik bir başka gruptaysa, 12 saat aç bırakılan hayvanlarda 
“intraperitoneal glukoz tolerans testi (İGTT)” bolus tarzda injekte edilen 
glukoz(1 g/kg)’dan hemen önce ve sonraki 5,10,15,20,30,45,75 ve 120. 
dakikalarda kan örnekleri alınarak uygulandı. Hayvanlara tüm injeksiyonlar 
intraperitoneal yoldan yapıldı. 
BULGULAR: 5-HT (20mg/kg) ve paroksetin (10mg/kg) kan glukozunu 
normoglisemik ve hiperglisemik farelerde düşürdü. Paroksetin ve 5-HT 
İGTT’ne bağlı kan glukoz düzeyindeki artışı tamamen önlediği gibi kan 
glukoz düzeylerini deney öncesindeki düzeyin de altına çekti. Paroksetin ve 
5-HT’in kan glukozunu düşüren etkilerini metiserjid (5-HT1 antagonisti) ve 
ketanserin (5-HT2 antagonisti) normoglisemik farelerde önlerken, 
hiperglisemik grupta yalnız ketanserin hipoglisemik etkiyi önleyebildi. 
Verapamil (kalsiyum kanal antagonisti) tek başına paroksetinin neden 
olduğu hipoglisemiyi önleyemezken, ketanserin ile birlikte uygulandığında 
hipoglisemiyi geri döndürdü. 
SONUÇ: Kan glukozunu 5-HT ve paroksetinin benzer biçimde azaltması, bu 
azaltıcı etkinin 5-HT reseptör antagonistleri tarafından engellenmesi, 
paroksetinin hipoglisemik etkisinde serotonerjik 
mekanizmaların/reseptörlerin rolü olduğunu göstermektedir. 
K.T.Ü. Araştırma Projeleri Müdürlüğünce (2004.114.003.11) 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: paroksetin, kan şekeri, serotonin resptörleri, 
serotonin 
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[P-029] 

SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLERDE PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİ 
ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Kesim Sabri Murat1, Kadıoğlu Mine1, Muci Efnan1, Ülkü Cunay1, Duman 
Erdem Nail2, Kalyoncu Nuri İhsan1, Yarış Ersin1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı, Trabzon 
 
GİRİŞ: Selektif serotonin gerialım inhibitörleri diyabette gelişen periferik 
nöropatinin tedavisinde de kullanılmaktadırlar. Bu ilaçların deney 
hayvanlarında kan glukoz ve plazma insülin düzeylerinde yükselme veya 
düşme yapabildikleri gösterilmiştir. İnsanlarda diyabet tedavisinin başarısını 
etkileyebilecek çelişkili sonuçlar olgu sunumlarıyla bildirilmiştir. Bu 
çalışmada paroksetinin sağlıklı gönüllü insanlarda kan glukoz ve insülin 
düzeyleri üzerine yaptığı akut değişiklikler araştırılmıştır. 
MATERYAL-METOD: Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Etik Kurulu’nun onayıyla açlık kan glukozu 110mg/dl’nin altında, vücut kitle 
indeksi 19-24 arasında olan yedi sağlıklı gönüllü erkekte yapıldı. Oniki saat 
aç bırakılan gönüllülerden çalışma boyunca 0,1,2,3,4,5 ve 6. saatlerde 
glukoz ve insülin düzeylerini izlemek için kan örnekleri alındı. Gönüllüler 
standart bir öğünle beslendikten sonra çalışmanın 7. saatine denk gelecek 
biçimde postprandiyal glukoz ve insülin düzeyleri için kan alındı. Bir hafta 
sonra bu kez ağızdan tek doz 20mg paroksetin (Paxil ® 20 mg’lık tablet; 
Glaxo-SmithKline) verilerek işlem yinelendi. 
İstatistiksel analiz: Veriler ortalama ± ortalamanın standart hatası olarak 
sunulmuştur. Grupların başlangıç kan glukoz ve insülin düzeylerine göre 
karşılaştırılmalarında Mann-Whitney-U testi, gruplararası karşılaştırmalarda 
Kruskal Wallis testi ve posthoc Mann-Whitney-U testi kullanıldı. Olasılık 
değeri p<0.05 olarak alındı. 
BULGULAR: Paroksetin kan glukoz ve insülin düzeylerine çalışmanın açlık 
dönemlerinde belirgin etki yapmazken postprandiyal kan glukoz 
düzeyindeki yükselişi etkilemeksizin insülin düzeyini anlamlı bir biçimde 
artırdı. 
SONUÇ: Paroksetin açlık ve postprandiyal kan glukozu ve açlık insülin 
düzeyinde belirgin etki oluşturmazken, postprandiyal insülin düzeyini 
anlamlı biçimde artırmaktadır. Veriler, glukoz gibi insülin salgılanmasını 
tetikleyen bir faktör devreye girdiğinde paroksetinin insülin salgılanması 
üzerine etkisinin daha belirgin olduğunu düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: paroksetin, kan şekeri, sağlıklı gönüllü 
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[P-030] 

ALZHEİMER’DA L-CARNİTİN DÜZEYLERİ, OKSİDATİF HASAR VE NO 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Yerer Mükerrem Betül1, Özcan Servet2, Aydoğan Sami3, Köseoğlu Emel4 
1Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 
4Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 
 
Son zamanlarda önemli bir antioksidan olarak gündeme gelen L-Carnitin’in 
Alzheimer patogenezinde koruyucu rol oynayabileceği ileri sürülmüştür. Bu 
çalışmanın amacı, Alzheimer’ın farklı süreçlerinde oksidatif stres unsuru 
olarak nitrik oksit (NO) düzeyleri ve antioksidan savunma sistemindeki 
değişiklikler ile ilgili antioksidan enzim aktiviteleri ile L-Carnitin düzeyleri 
arasındaki ilişkinin aydınlatılmasıdır. Çalışma 71±12 yaş grubunda 37 adet 
bayan-erkek gönüllü kontrol ve hastada gerçekleştirilmiştir. Birisi kontrol 
grubu diğer ikisi ise Mini Mental Status Testi aracılığı ile Alzheimer 
hastalığının şiddetine göre “Hafif” ve “Orta” derecede Alzheimer Hastası 
olmak üzere 3 farklı gruba ayrılmıştır. Alınan kan örneklerinde NO, 
Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px), Katalaz (CAT) ve L-Carnitin düzeyleri 
spektrofotometrik yöntemle tayin edilmiştir. Elde edilen verilerin 
istatistiksel analizinde One-way ANOVA, Student-t testleri kullanılmıştır. L-
Carnitin düzeyleri hastalığın şiddeti ile önemli derecede azalırken (kontrol-
orta şiddetli; p<0.05) azalırken, NO düzeyleri artmıştır (kontrol-hafif 
şiddetli, kontrol-orta şiddetli;p<0.05). Aynı zamanda GSH-Px aktivitesi 
hastalığın şiddeti ile azalırken (p<0.0001), CAT aktivitesi de artmıştır 
(p<0.001) ve bu parametreler arasında önemli korelasyonlar olduğu 
görülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak, Alzheimer hastalığında, hastalığın 
şiddeti ile NO düzeylerinin arttığı, antioksidan savunma sisteminin de 
önemli değişikliklere uğradığı görülmüştür. Bunun nedeninin ise önemli 
antioksidanlardan biri olan L-Carnitin düzeylerinin hastalığın şiddetine bağlı 
olarak azalmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, L-
Carnitin düzeyleri ile Alzheimer hastalığı patojenezi arasındaki ilişkinin 
aydılatılmasında ve oluşan oksidatif hasarın önlenmesinde, yeni tedavi 
yaklaşımları getirebileceği düşünülen bir ön çalışma niteliğindedir. 
Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Antioksidan Enzimler, L-Carnitin, 
Nitrik Oksit, Oksidatif Hasar 
Alzheimer'da L-Carnitin, NO düzeyleri ile GSH-Px ve CAT enzim aktiviteleri 

Gruplar 
Nitrik Oksit 
(NO) (nmol/ml) 

L-Carnitin 
(nmol/ml) 

GSH-Px 
(nmol/ml.dk) 

CAT 
(nmol/ml.dk) 

Kontrol 8,3±1,03 27,86±5,16 23,4±2,7 27,4±3,3 

Hafif AZH 9,9±1,5 23,94±1,52 19,1±4,9 28,1±6,1 

Orta AZH 9,99±2,3 22,47±2,36 13,6±5,2 39,8±8,1 

Nitrik Oksit (NO) (kontrol-hafif AZH; p<0.05, kontrol Orta AZH; p<0.05) L-Carnitin 
(kontrol-orta AZH; p<0.05) GSH-Px Aktivitesi (kontrol-orta AZH;p<0.0001) CAT 

Aktivitesi (kontrol-orta AZH;p<0.001) 
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[P-031] 

ALZHEİMER’DA OKSİDATİF HASAR ÜZERİNE MELATONİN’İN İN 
VİTRO KORUYUCU ETKİSİ 
Yerer Mükerrem Betül1, Aydoğan Sami2, Köseoğlu Emel3, Baştuğ Recep3 
1Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 
 
Alzheimer’da melatoninin deney hayvanlarının beyin hücrelerinde ve sinir 
hücre kültürlerindeki antioksidan rolü daha önce gösterilmiştir. Bu 
çalışmada Alzheimer hastalarından alınan kan örneklerinde periferik 
antioksidan sistem ve bu sistem üzerine melatoninin in vitro koruyucu 
rolleri araştırılmıştır.Çalışma 71±12 yaş grubunda 37 adet bayan-erkek 
gönüllüde, kontrol, “Hafif” ve “Orta” derecede Alzheimer Hastası 
(Minimental Status testi kullanılarak) olmak üzere 3 farklı grubta 
gerçekleştirilmiştir. Alınan kan örneklerinden eritrositler izole edildikten 
sonra tekrar 3 alt gruba ayrılmış ve serum fizyolojik (SF; kontrol), 60pg/ml 
ve 1mM olmak üzere farklı dozlarda melatonin ile 37ºC’de 30 dk inkübe 
edildikten sonra Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve Katalaz (CAT) düzeyleri 
spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel 
analizinde One-way ANOVA, Student-t testleri kullanılmıştır. Ölçümler 
sonucunda GSH-Px aktivitesi hastalığın şiddeti ile azalırken (p<0.0001), 
CAT aktivitesi de artmıştır (p<0.001) ve bu parametreler arasında önemli 
korelasyonlar olduğu görülmüştür (p<0.05). 60 pg/ml’lik fizyolojik doz 
gruplarda anlamlı bir değişiklik yaratmazken, melatoninin 1mM’lık 
farmakolojik dozunun GSH-Px aktivitesini özellikle de orta şiddetli 
Alzheimer hastalarından alınan eritrosit örneklerinde önemli derecede 
artırdığı (p<0.05) bulunmuştur. Bu çalışma, gerek fizyolojik (60pg/ml) 
gerekse farmakolojik dozlardaki (1mM) melatoninin, Alzheimer hastalığında 
değişmiş olan antioksidan savunma sistemini güçlendirici yönde etki ederek 
koruyucu rol oynayabileceğini in vitro olarak göstermiştir. Alzheimer 
hastalığı’nda artan oksidatif hasara karşı melatoninin gibi doğal 
antioksidanların yan tedavi yaklaşımları olarak kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, CAT, GSH-Px, Melatonin, 
Antioksidan 



290 
 

 
Alzheimer'da Melatoninin fizyolojik (60pg/ml) ve farmakolojik dozlarının 
(1mM) antioksidan savunma sistemi üzerine in vitro etkisi 

Gruplar/ 
Antioksidan Enzimler 

Kontrol 
(SF) 

Kontrol (60pg/ml 
Melatonin) 

Kontrol 
(1mM 
Melatonin) 

GSH-Px 23,4±2,7 20,4±4,5 19,9±5,1 

CAT 27,4±3,3 26,0±7,7 27,6±5,4 

 

Gruplar/ 
Antioksidan Enzimler 

Hafif AZH 
(SF) 

Hafif AZH 
(60pg/ml 
Melatonin) 

Hafif AZH 
(1mM 
Melatonin) 

GSH-Px 19,1±4,9 19,0±6,9 19,2±3,7 

CAT 28,1±6,1 29,1±6,9 28,0±5,3 

 

Gruplar/ 
Antioksidan Enzimler 

Orta AZH 
(SF) 

Orta AZH 
(60pg/ml 
lMelatonin) 

Orta AZH 
(1mM 
Melatonin) 

GSH-Px 13,6±5,2 15,1±4,9 15,6±3,4 

CAT 39,8±8,1 34,6±7,7 38,8±8,8 

GSH-Px (kontrol SF-Orta AZH SF; p<0.0001) GSH-Px (Orta AZH SF- Orta AZH 1mM 
Melatonin; p<0.05) CAT (Kontrol SF-Orta SF;p<0.001) 
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[P-032] 

SIÇANLARDA GLUKOKORTİKOİD İLE OLUŞTURULAN OSTEOPOROZ 
MODELİNDE VASKÜLER FONKSİYONLARDA OLUŞAN 
DEĞİŞİKLİKLER 
Sevin Gülnur1, Reel Buket1, Gönen Korkmaz Ceren1, Yılmaz Nusret2, Yılmaz 
Osman3, Bayraktar Fırat2 

1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim 
Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuar Hayvanları Bilimi 
Anabilim Dalı, İzmir 
 
Glukokortikoid kaynaklı osteoporoz, iyatrojenik osteoporozun en yaygın 
nedenini oluşturmakla birlikte 20-45 yaşları arasındaki yetişkinlerde 
görülen osteoporozun da en sık nedenidir. Kırılmalara yol açan kemik 
kaybı, glukokortikoid tedavisinin en sınırlayıcı ve bazen de irreversibl 
komplikasyonunu oluşturmaktadır. Glukokortikoidlerin osteoporoz 
oluşturma mekanizmalarından biri indirekt olarak gonad hormolarını 
etkilemeleri sonucu estrojen düzeylerini azaltmaları yönündedir. Menapoz 
ya da overektomi sonucu gelişen estrojen yetmezliği kadınlarda ve bazı 
hayvan modellerinde endotele bağlı gevşemeleri azaltmakta ve bu durum 
vazokonstriktör mekanizmaların artmasına katkıda bulunarak kan 
basıncının yükselmesine yol açmaktadır. Çalışmamızda, sıçanlara sübkütan 
olarak 8 hafta boyunca metilprednizolon (15 mg/kg/haftada iki gün) 
verilmesiyle oluşturulan osteoporoz modelinde torasik aortanın çeşitli 
vazokonstriktör (fenilefrin, serotonin) ve vazodilatör (asetilkolin, 
nitrogliserin) agonistlere karşı verdiği damar yanıtları incelenmiştir. Bu 
amaçla wistar albino cinsi dişi sıçanlar (200-250 gr) iki gruba ayrılmışlardır. 
Birinci grupda (kontrol grubu) kullanılan sıçanlar çalışmanın başlangıcında, 
ikinci grubu (osteoporoz grubu) oluşturan hayvanlar ise 8. hafta sonunda 
kemik mineral dansitesi (DXA) ölçümleri yapıldıktan sonra sakrifiye edilip 
torasik aortaları alınarak izole organ banyosu deneyleri için 
kullanılmışlardır. Glukokortikoid tedavisi sonucu aortalarda vazokonstriktör 
ajanlara karşı hem duyarlık hem de maksimum yanıtlar artarken, 
asetilkoline bağlı gevşemeler azalmıştır. Sonuç olarak, 8 hafta boyunca 
metilprednizolon uygulamasıyla oluşturulan osteoporoz modelinde, vasküler 
yanıtlar değişmektedir ve bu durum glukokortikoidlerin damarlar üzerindeki 
direkt etkileri ya da estrojen düzeylerini azaltmalarıyla ilişkili olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Glukokortikoidler, osteoporoz, torasik aorta, vasküler 
reaktivite 
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[P-033] 

İZOLE FARE DUODENUM DOKUSUNDA NİTRERJİK GEVŞEMELERDE 
S-NİTROZOTİYOL'LERİN ROLÜ 
Ergürhan Kıroğlu Olcay, Öğülener Nuran 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Adana 
 
AMAÇ: Fare duodenum dokusunda non-adrenerjik non-kolinerjik nitrerjik 
sinirlerden salınan nitrik oksitin serbest olmadığı, süperokside dirençli nitrik 
oksit salıveren bir molekül olabileceği bir önceki çalışmamızda gösterildi. Bu 
çalışmamızın amacı izole fare duodenum dokusunda nitrerjik gevşemelerde 
S-nitrozotiyollerin rolünü araştırmaktır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Swiss albino türü farelerin duodenum dokusu izole 
edildikten sonra Tyrode solusyonu içeren organ banyosuna 250 mg 
tansiyon altında asıldı, 25 °C sıcaklıkta, %95 O2 ve %5 CO2 karışım içeren 
ortamda 60 dakika inkübe edildikten sonra 0.1 µM serotonin ile kastırıldı. 
Serotonin ile kastırılmış dokularda elektriksel alan stümülasyonu, S-
nitrozosistein, S-nitrozo-N-asetilpenisilamin ve S-nitrozoglutatyon 
gevşemeleri elde edildi. Bu gevşeme cevapları 100 µM etakrinik asit, 100 
µM diamid, 100 µM L-buthionin-(S-R)-sulfoksimin ve 100 µM 
bromosulfoftalein ve 100 µM glutatyon’lu ortamda değerlendirildi.  
BULGULAR: Serotonin ile kastırılmış duodenum dokusunda, elektriksel 
alan stümülasyonu, S-nitrozosistein, S-nitrozo-N-asetilpenisilamin ve S-
nitrozoglutatyon gevşemeleri üzerinde glutatyonun tek başına etkisi olmadı. 
Non-spesifik sülfidril alkilatörü olan etakrinik asit, elektriksel alan 
stümülasyonu, S-nitrozosistein, S-nitrozo-N-asetilpenisilamin ve S-
nitrozoglutatyon gevşemelerini inhibe etti. Bu inhibisyon glutatyon ile 
önlendi. İntraselüler glutatyon depolarını boşaltıcı bir ajan olan diamid ise 
sadece elektriksel alan stümülasyonuna bağlı gevşemeleri azalttı ve azalan 
gevşeme cevapları glutatyon ile geri döndü. Hücre içi glutatyon sentezinde 
rol oynayan Glutatyon-S-transferaz enziminin, inhibitörü olan L-buthionin-
(S-R)-sulfoksimin ve bromosülfoftalein elektriksel alan sitümülasyonu ve S-
nitrozoglutatyon gevşemelerini inhibe etti fakat S-nitrozosistein ve S-
nitrozo-N-asetilpenisilamin gevşemelerini etkilemedi.  
SONUÇ: Bu bulgular, izole fare duodenum dokusunda non-adrenerjik non-
kolinerjik periferal nöronlardan salınan nitrerjik nörotransmitterin serbest 
nitrik oksit olmayıp, S-nitrozoglutatyon olabileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Duodenum, nitrerjik nörotransmiter, nitrik oksit, S-
nitrozotiyol 
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[P-034] 

SIÇANLARDA İNDOMETAZİNLE OLUŞTURULAN MİDE ÜLSERİ 
ÜZERİNE ATORVASTATİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Uyanık Özge1, Alp F. İlkay1, Uydeş-doğan B. Sönmez1, Özyoğurtçu Hande2, 
Gürel Aydın2, Atukeren Pınar3, Gümüştaş Koray3, Özdemir Osman1 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul 
 
Statinler kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı enzim olan 3-hidroksi-3 metil 
glutaril KoenzimA redüktazın (HMG-KoA) spesifik ve kompetitif 
inhibitörleridirler. Son yıllardaki çalışmalar statinlerin plazma kolesterol 
düşürücü etkilerinden bağımsız pleiotropik etkilerinin olduğunu ortaya 
koymuştur. Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan intestinal ülser ve kolit 
gibi inflamatuvar hastalıklarda bazı statinlerin antioksidan ya da 
antiinflamatuvar özellikleri ile iyileştirici etkiler gösterdiği belirlenmiştir. 
Buna karşın, klinik bir raporda 3 ay süreyle günde 20 mg dozda 
atorvastatin kullanan bir hastada gastrik ülser geliştiği bildirilmiştir. Bu 
çalışmada sıçanlarda indometazinle oluşturulan gastrik ülser üzerinde 
atorvastatinin etkisi incelenmiştir. Atorvastatinin artan dozlarının (0,5 
mg/kg, 5 mg/kg ve 50 mg/kg) etkisi sıçanlara tek uygulama (akut model) 
ve 5 gün süreyle uygulama (subkronik model) sonrasında 
değerlendirilmiştir. Atorvastatin sıçanlara oral olarak ve indometazin (30 
mg/kg, p.o) uygulamasından bir saat önce verilmiştir. Bir grup deneyde ise 
aynı dozlarda uygulanan atorvastatinin gastrik mukoza üzerinde direkt 
etkisi araştırılmıştır. Ülser lezyonları hem makroskobik olarak ölçülmüş 
(mm) hem de mikroskobik olarak değerlendirilmiştir. Atorvastatinin 
etkisinde mevalonat yolağı inhibisyonu ve iNOS’un rolü araştırılmış ve 
ayrıca sistolik kan basıncı değerleri, kan kolesterol düzeyleri ve mukozal 
nötrofil lökosit sayıları ölçülerek etki mekanizması aydınlatılmaya 
çalışılmıştır. Bulgularımız, hem akut hem de subkronik modelde 
atorvastatinin 0.5 ve 5 mg/kg dozlarda indometazin ile oluşturulan gastrik 
ülser üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını ancak 50 mg/kg dozda 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ülser lezyonlarını şiddetlendirdiğini 
göstermiştir. Histopatolojik sonuçlar bu bulguları desteklemiş ve 
atorvastatinin indometazinle oluşturulan gastrik ülseri şiddetlendirici 
etkisine mukozaya nötrofil infiltrasyonundaki artışın ve iNOS’un aracılık 
ettiği belirlenmiştir. Öte yandan, atorvastatinin gastrik mukoza üzerinde 
direkt ülserojen bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Atorvastatin, İndometazin, Gastrik Ülser, iNOS, 
Nötrofil İnfiltrasyonu 



295 
 

[P-035] 

İZOLE FARE ÖZOFAGUSUNDA ETANOLE BAĞLI GEVŞEME 
CEVAPLARININ MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 
Şingirik Ergin, Kaya Derya, Döndaş Naciye, Ertuğ Peyman 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 01330 Balcalı  
ADANA 

AMAÇ: İzole fare özofagus şeritlerinde etanol (164 mM) ile indüklenen 
gevşeme cevaplarının mekanizmasının araştırılması. 
METOD: Çalışmada deneysel farmakoloji yöntemleri kullanıldı. İzole fare 
özofagus şeritleri, içi Krebs solüsyonu ile doldurulmuş izole organ 
banyolarına longitudinal olarak asıldı. Banyo ortamları deney boyunca %95 
O2 + %5 CO2 ile gazlandırıldı. Sıcaklık 37 °C’de sabit tutuldu. İzometrik 
kayıt yapıldı. 
BULGULAR: Etanol (164 mM), izole fare özofagus şeritlerinde 
tekrarlanabilir ve anlamlı gevşemelere neden oldu. Etanole bağlı bu 
gevşemeler muskarinik reseptör blokörü atropin (1-100 μM) ve 
sempatolitik ajan olan guanetidin (1-100 μM) tarafından etkilenmez iken L 
tipi kalsiyum kanal blokörü verapamil (10-500 μM) bu gevşemeleri 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde inhibe etti. Benzer şekilde, Na+-K+-
ATPaz inhibitörü uvabain (10-100 μM) ve nitrik oksid sentaz inhibitörü Nω-
nitro-L-arginin (10-500 μM) etanol ile indüklenen gevşemeleri anlamlı bir 
şekilde azalttı. 
SONUÇ: Deney sonuçları, izole fare özofagusunda etanol (164 mM) ile 
indüklenen gevşemelerde adrenerjik ve kolinerjik sistemin rolü olmadığını 
telkin etmektedir. Bununla birlikte, etanole bağlı gevşemelerde Ca2+ 
önemli bir role sahiptir. Ayrıca deneysel bulgular Na+-K+-ATPaz 
aktivasyonu ve nitrik oksidin etanol ile indüklenen bu gevşemelere katkı 
sağladığını telkin etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Etanol, fare özofagusu, gevşeme 
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[P-036] 

KOLOSTOMİ YAPILMIŞ TAVŞANLARDA KOLOSTOMİNİN 
DİSTALİNDE KALAN BARSAK SEGMENTLERİNDEKİ KOLİNERJİK VE 
NİTRERJİK SİSTEMLERDE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER 
Moralıoğlu Serdar1, Vural İsmail Mert2, Özen İbrahim Onur1, Öztürk Gökçe 
Sevim2, Sarıoğlu Yusuf2, Başaklar A. Can1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
AMAÇ: Kolostomi, birçok hastalığın tedavisinde geçici veya kalıcı olarak 
kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Çocuklarda genellikle geçici bir süre için 
kullanılan kolostominin distalindeki fonksiyon dışı kalan segmentlerde 
fonksiyonel olarak bir değişikliğin olup olmadığı bilinmemektedir. 
Tavşanlardaki bu çalışmada, kolostominin distalinde iki ay süreyle işlev dışı 
kalan barsak segmentinde kolinerjik ve nitrerjik sistemlerin fonksiyonları 
invitro yöntem ile incelenmiştir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmada 20 adet erkek Yeni-Zelenda Albino 
tavşan kullanıldı. Tavşanlara iki aylıkken sigmoid kolostomi yapıldı ve distal 
uç Hartmann poşu şeklinde karına bırakıldı. Kolostomi yapıldıktan iki ay 
sonra tavşanlar, barsak segmentleri çıkartıldıktan sonra sakrifiye edildi. 
Kontrol grubunda, 4 aylık hayvanlar kullanıldı. Deneyler, distal kalın 
barsaktan hazırlanan izole sirküler düz kas şeritlerinde invitro ortamda 
yapıldı. İzole sirküler düz kas şeritlerine guanetidin ve indometazinli 
ortamda değişen frekanslarda elektriksel alan uyarısı (EAU) uygulandı. 
Takiben, EAU yanıtları atropinli, L-NAME’li veya atropin ile birlikte L-NAME’li 
ortamlarda tekrarlandı. En son olarak, karbakol kasılma yanıtları, KCl ile 
kasılmış dokularda sodyum nitroprussiat (SNP), sildenafil ve L-arginin 
gevşeme yanıtları elde edildi. 
BULGULAR: Doku ağırlığı başına düşen KCl kasılma yanıtlarında 
kolostomiye bağlı değişim olmamıştır. Kontrol grubu ile opere grup 
karşılaştırıldığında EAU’na bağlı kasılma yanıtları atropin, L-NAME, atropin 
ve L-NAME varlığında ve yokluğunda bütün frekanslarda (0,5- 32 Hz) 
anlamlı olarak azalmıştır(p<0,05). Karbakolle oluşan kasılma ve SNP, L-
arginin, sildenafille oluşan gevşeme yanıtlarında kontrol grubuyla opere 
grup arasında fark görülmemiştir. 
SONUÇLAR: Kolostominin distalinde kalan kolon sirküler düz kaslarının 
kasılabilirliği ve gevşeyebilirliği değişmemektedir. Ancak kolostominin 
distalindeki kolonda, kolostomiye bağlı presinaptik uçtan sinir uyarımına 
bağlı asetilkolin ve nitrik oksit gibi nörotransmitterlerin salıverilmesinin 
azaldığı düşündüren bulgular elde edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Barsak sirküler düz kası, Kolinerjik sistem, Kolostomi, 
Nitrerjik sistem, Tavşan. 
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[P-037] 

TAVŞAN İZOLE MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE 
NİKOTİNİN ETKİSİ: ANTİOKSİDANLARIN ROLÜ 
Anuvarbekova Ainagül, Öztürk Gökçe Sevim, Vural İsmail Mert, Ercan 
Zeynep Sevim, Sarıoğlu Yusuf 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
AMAÇ: Presinaptik nikotinik reseptörlerin periferik ve santral sinir 
sisteminde nörotransmitter salıverilmesini modüle ettiği gösterilmiştir. 
Presinaptik nikotinik asetilkolin reseptörleri nörotransmitter salıverilmesini, 
intraselüler serbest Ca 2+ konsantrasyonunu arttırarak modüle 
etmektedir.Serbest oksijen radikalleri intraselüler kalsiyum 
konsantrasyonunu arttırmaktadır ve antioksidanlar kalsiyum konsantrasyon 
değişimini ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışmada nikotinin, nikotinik 
asetilkolin reseptörleri (nAchR) aracılığı ile sinir sonlanmalarında 
oluşturduğu kalsiyum artışı ve buna bağlı geçici nörojenik kasılmalar 
üzerindeki arttırıcı etkisine antioksidan maddelerin katkısının olup 
olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Tavşan mide fundusu düz kaslarından longitudinal 
şeritler hazırlandı. Dokulara değişik frekans ve voltajlar altında Elektriksel 
Alan Uyarısı (EAU) uygulanarak kasılma cevapları elde edildi.Uygun 
parametreler 60 V., 8Hz., 1 ms.olarak belirlendi. EAU ile oluşan kasılma 
yanıtları dengeye eriştiğinde ortama nikotin (10-4 M) eklendi. Dokuların 
dinlendirilmesini takiben allopurinol, mannitol ve deferoksamin ortama 
eklendi, 20 dk. inkübasyondan sonra nikotin eklendi ve nikotine ait kasılma 
cevapları tekrar edildi. 
BULGULAR: EAU kasılma cevapları konsantrasyon bağımlı olarak atropin 
(10-8-10-6M)’le azaldı, neostigmin(10-6-10-5M)’le arttı. Tetrodotoksin 
(3x10-6M) EAU’ya bağlı kasılma cevaplarını ortadan kaldırdı.Nikotin 10-4 M 
konsantrasyonda EAU kasılma cevaplarını arttırdı.Allopurinol (10-6-10-5M) 
ve deferoksamin(10-4 M) nikotin ile oluşan kasılma cevaplarını etkilemedi. 
Mannitol 10-4 M konsantrasyonda nikotin etkisi ile oluşan kasılma 
cevaplarını arttırdı,ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi.Mannitol yüksek 
konsantrasyonda (5x10-3 M) ise nikotin etkisi ile oluşan kasılma cevaplarını 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalttı. 
SONUÇLAR: Bu bulgular tavşan mide fundusu düz kasında nikotinin, 
EAU’ya bağlı nörojenik kasılmaların gücünde neden olduğu geçici artışın 
kolinerjik aşırım üzerinden gerçekleştiğini ve mannitolün konsantrasyona 
bağımlı arttırıcı ve azaltıcı etkilerinin olması antioksidanların bu 
mekanizmaya katkılarının olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Antioksidanlar, Kolinerjik aşırım, Nikotin, Tavşan mide 
fundus 
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[P-038] 

TAVŞAN İZOLE MİDE FUNDUSUNDA KOLİNERJİK AŞIRIM ÜZERİNE 
NİKOTİNİN ETKİSİ: PYROGALLOL’ÜN ROLÜ 
Anuvarbekova Ainagül, Sarıoğlu Yusuf, Öztürk Gökçe Sevim, Vural İsmail 
Mert, Ercan Zeynep Sevim 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
AMAÇ: Presinaptik nikotinik asetilkolin reseptörleri nörotransmitter 
salıverilmesini, hücre içine Ca 2+’ un alınmasını arttırması sonucu, 
presinaptik terminallerde intraselüler serbest Ca 2+ konsantrasyonunu 
arttırarak modüle etmektedir.Serbest oksijen radikallerine ait bir özellikte 
hücre içi kalsiyum seviyelerini arttırmalarıdır. Bu çalışmada nikotinin, 
nikotinik asetilkolin reseptörleri (nAchR) aracılığı ile sinir sonlanmalarında 
oluşturduğu kalsiyum artışı ve buna bağlı geçici nörojenik kasılmalar 
üzerindeki arttırıcı etkisi üzerine süperoksit anyon donörü olan pyrogallol’ün 
etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Tavşan mide fundusu üzerindeki mukoza tabakası 
sıyrılarak longitudinal şeritler hazırlandı. Dokulara değişik frekans ve 
voltajlar altında Elektriksel Alan Uyarısı (EAU) uygulanarak kasılma 
cevapları elde edildi.Uygun parametreler 60 V., 8Hz., 1 ms.olarak 
belirlendi. EAU ile oluşan kasılma cevapları dengeye eriştiğinde ortama 
nikotin (10-4 M) eklendi. Takiben dokular dinlendirildikten sonra pyrogallol 
ortama eklendi, 20 dk. inkübasyondan sonra nikotin eklendi ve nikotine ait 
kasılma cevapları tekrar edildi. 
BULGULAR: EAU kasılma cevapları konsantrasyon bağımlı olarak atropin 
(10-8-10-6M)’le azaldı, neostigmin(10-6-10-5M)’le arttı.Tetrodotoksin 
(3x10-6M) presinaptik sinir ucunda Na+ kanal blokajı yaparak EAU’ya bağlı 
cevapları tamamen ortadan kaldırdı.Nikotin 10-4 M konsantrasyonda EAU 
kasılma cevaplarını arttırdı.Pyrogallol EAU’ya bağlı kasılma cevaplarını 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaltırken, nikotin ile oluşan kasılma 
cevaplarını etkilemedi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular tavşan mide fundusu düz kasında nikotinin, 
EAU’ya bağlı nörojenik kasılmaların gücünde neden olduğu geçici artışın 
kolinerjik aşırım üzerinden gerçekleştiğini göstermektedir.Pyrogallol’ün 
EAU’ya bağlı kasılma cevaplarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
azaltması kolinerjik nörotransmisyonu inhibe ettiğini göstermektedir. Ancak 
nikotinin oluşturduğu kasılma cevapları üzerine etkisi bulunmamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kolinerjik sistem, Nikotin, Pyrogallol, Tavşan mide 
fundus 
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[P-039] 

TAVŞAN MİDE FUNDUSUNDA NİKOTİNİN NEDEN OLDUĞU GEVŞEME 
YANITLARI ÜZERİNE HİPOKSİ-REOKSİJENİZASYONUN ETKİSİ 
Vural İsmail Mert, Öztürk Gökçe Sevim, Ercan Zeynep Sevim, Sarıoğlu 
Yusuf 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, ANKARA 
 
AMAÇ: İskemi-reperfüzyon sonrası mide dokusunda hasar oluştuğu birçok 
çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız hipoksi-
reoksijenizasyonun nikotine bağlı gevşeme yanıtları üzerine olan etkisini 
araştırmaktı. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Yeni Zelanda albino tavşanları anestezi altında 
öldürülerek mide fundusları çıkarıldı. Mide fundusu üzerindeki mukoza 
tabakası sıyrılarak longitüdinal şeritler hazırlanıp, organ banyosuna asıldı. 
Noradrenalin ile kastırılmış dokularda nikotin (3x10-4 M) gevşeme yanıtları 
elde edildi. Nikotine bağlı gevşeme yanıtlarını tanımlanamak için gevşeme 
yanıtları, tetrodotoksinli (TTX), hekzametoniumlu, guanethidinli, L-NAME'li 
ve α-kimotripsinli ortamda tekrarlandı. Hipoksi-reoksijenizasyonun nikotine 
bağlı gevşeme yanıtları üzerine olan etkisini araştırmak için noradrenalin ile 
kastırılmış dokularda kontrol nikotin (3x10-4 M) gevşeme yanıtları elde 
edildi. Dokular dinlendirildikten sonra otuz dakika süre ile hipoksi 30 dakika 
süre ile reoksijenizasyon yapıldı ve sonunda dokular noradrenalin ile kasılıp 
nikotin gevşeme yanıtları tekrarlandı. Farklı bir grup dokuda ise kontrol ve 
hipoksi-reoksijenizasyon sonrası nikotin gevşeme yanıtları katalaz ve 
süperoksit dismutaz (SOD) varlığında alındı. Gevşeme yanıtları 
noradrenalinin oluşturduğu kasılmanın yüzdesi olarak hesaplandı. 
BULGULAR: Nikotin 3x10-4 M konsantrasyonda %83.02±3.46 oranında 
gevşeme yanıtları oluşturdu. Nikotinin oluşturduğu gevşeme yanıtları ayrı 
ayrı guanethidinli (%43.18±5.26), L-NAMEli (%43.96±13.92), α-
kimotripsinli (%47.12±17.03) dokularda azalırken üç maddenin birlikte 
verildiği dokularda (%7.57±1.76) büyük oranda ortadan kalktı. TTX 
(%18.33±7.90) ve hekzametonium (%9.88±3.42) nikotinin oluşturduğu 
gevşeme yanıtlarını büyük oranda azalttı. Hipoksi-reoksijenizasyon sonrası 
nikotinik gevşeme yanıtları (%55.39±13.90), kontrol yanıtlarına göre 
anlamlı olarak azaldı. SOD ve katalaz nikotinin oluşturduğu gevşeme 
yanıtlarındaki azalmayı engellemedi (%69.39±6.62). 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar nikotinin nikotinik asetilkolin reseptörleri 
üzerinden noradrenerjik, peptiderjik ve nitrerjik sistemleri etkileyerek 
gevşeme yanıtları oluşturduğunu düşündürmektedir. Hipoksi-
reoksijenizasyon nikotinin oluşturduğu gevşeme yanıtlarını azaltmaktadır 
ve SOD+katalaz uygulanmasının koruyucu etkisi gözlenmemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hipoksi-reoksijenizasyon, Mide fundusu, Nikotin, 
Tavşan 
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[P-040] 

ERİTROPOİETİN SIÇANLARDA İNTESTİNAL İSKEMİ-REPERFÜZYON 
HASARINI ENDOTELİYAL NİTRİK OKSİT SENTAZI AZALTARAK 
İYİLEŞTİRİR 
Güneli Ensari1, Sarioğlu Sülen2, Kiray Müge3, Erbayraktar Serhat4 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Merkezi, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İzmir 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Eritropoietin (EPO)’in bilinen hematopoetik etkisi dışında 
doku koruyucu etkinliğinin de olduğu bilinmektedir. Bazı çalışmalarda 
EPO’nun bu etkisinde endoteliyal nitrik oksit sentaz (eNOS)’ın rolünün 
olduğu gösterilmiştir. Bundan dolayı bu çalışmada, sıçanlarda iskemi-
reperfüzyon (İR) ile oluşturulan intestinal hasarda, EPO’nun koruyucu 
etkinliğinin bulunup bulunmadığı ve olası eNOS’un rolü incelendi.  
MATERYAL-METOD: İntestinal İR (İİR) hasarı; Wistar Albino suşu erkek 
sıçanlarda, superior mezenterik arterin klemplenmesi (30 dk iskemi) ve 
serbestlenmesiyle (60 dk reperfüzyon) ile oluşturuldu. Sıçanlar dört gruba 
ayrıldı: Grup 1 (sham), İİR oluşturulmadı. Grup 2 (İİR)'de İİR oluşturuldu. 
Grup 3 ve 4 teki sıçanlarda ise İİR oluşturuldu ve tek doz EPO (5000 IU/kg) 
farklı zaman dilimlerinde intraperitoneal olarak injekte edildi: Grup 
3(EPO+İİR)’e, iskemi başlangıcından beş dakika önce; Grup 4 (İİR+EPO) 
ise reperfüzyon başlangıcında uygulandı. Tüm gruplarda, uygulanan 
prosedürler sonunda jejenum dokusu alınarak histopatolojik olarak 
incelendi. İntestinal morfoloji hematoksilen eosin boyama yardımıyla Chiu 
skorlaması yapılarak değerlendirildi. eNOS immünohistokimyasal olarak 
belirlenerek skorlandırıldı.  
BULGULAR: Sham (Grup 1) grubuyla karşılaştırıldığında; İR’ye maruz 
kalan intestinal dokuda (Grup 2), histopatolojik olarak ciddi hasarın 
oluştuğu gözlenirken (P<0.01), eNOS ekspresyonunda da önemli bir artışın 
olduğu tespit edildi (P<0.05). EPO uygulanan gruplarda ise, hem Grup 3 
(EPO+İİR)’de hem de Grup 4 (İİR+EPO)’de iyileşmenin olduğu 
histopatolojik olarak gözlenirken (P<0.01 ve P<0.05, sırasıyla), eNOS 
ekspresyonunda anlamlı bir azalmanın olduğu tespit edildi (P<0.05 ve 
P<0.01, sırasıyla).  
SONUÇ: EPO sıçanlarda intestinal dokuda gelişen İR hasarını azaltır ve bu 
etkisini eNOS’u azaltarak gösterir. 
 
Anahtar Kelimeler: Eritropoietin, İntestinal, İskemi-reperfüzyon hasarı, 
Sıçan 
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[P-041] 

FARE MİDE FUNDUSUNDA NİTRERJİK GEVŞEMELER ÜZERİNDE 
QUERCETİN'İN ANTİOKSİDAN ETKİSİ 
Öğülener Nuran, Uçar Ertuğ Peyman, Aydınoğlu Fatma, Şingirik Ergin 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Adana, 
Türkiye 
 
AMAÇ: Bu çalışmada, izole fare mide fundusunda nitrerjik cevaplar 
üzerinde bir flavanoid olan quercetin’in antioksidan etkisi araştırıldı.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Deneylerde, 25 gram ağırlığında Swiss albino türü 
fareler kullanıldı. Farelerin mide fundusu izole edilerek Tyrode solüsyonu 
içeren organ banyosuna asıldı. Preparatlar 500 mg tansiyon altında, 25 °C 
sıcaklıkta, %95 O2 ve %5 CO2 gaz karışımını içeren ortamda 60 dakika 
inkübe edildikten sonra bazal tonusa elektriksel alan stimülasyonu (EAS; 4 
Hz, 25 V, 0.1 ms, 10 s), ekzojen nitrik oksid (NO; 10 μM) ve izoprenalin (5 
nM) uygulanarak gevşemeler elde edildi. Serbest oksijen radikal 
jeneratörleri ( pyrogallol, hidrokinon, LY-83583) ve Cu/Zn superoksit 
dizmutaz (SOD) inhibitörü (DETCA) içeren ortamlarda nitrerjik gevşemeler 
üzerinde quercetin’in antioksidan etkisi askorbik asit, glutatyon ve SOD’un 
antioksidan etkileri ile karşılaştırıldı.  
BULGULAR: Fare mide fundusunda EAS, NO ve izoprenalin uygulamaları 
gevşeme yanıtlarına neden oldu. Süperoksid anyon jeneratörleri, 
pyrogallol, hidrokinon, LY-83583 ve Cu/Zn SOD inhibitörü DETCA, EAS ve 
NO’in oluşturduğu gevşeme yanıtlarını inhibe ederken, izoprenalin 
yanıtlarını etkilemedi. Pyrogallol, hidrokinon, LY-83583 ve DETCA’nın EAS 
ve NO gevşemeleri üzerinde yaptığı inhibisyon, askorbik asit, glutatyon ve 
SOD ile önlendi. Benzer yanıt quercetin ile de gözlendi. Ayrıca, quercetin 
DETCA içeren ortamda süperoksid anyon jeneratörlerinin EAS ve NO 
gevşemeleri üzerindeki inhibitör etkisini önledi. 
SONUÇLAR: İzole fare mide fundusunda quercetin’in nitrerjik gevşemeleri 
serbest oksijen radikallerine karşı koruması, bu flavonoidin antioksidan 
etkinliğe sahip olduğunu düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: antioksidan etki, fare mide fundusu, nitrerjik 
gevşeme, nitrik oksit, quercetin 
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[P-042] 

SIÇANLARDA DENEYSEL KOLİT MODELİNDE HYPERİCUM 
PERFORATUM (ST. JOHN’S WORT)’UN ETKİSİ 
Dost Turhan1, Özkayran Hakan1, Birincioğlu Mustafa1, Gökalp Filiz1, Yenisey 
Çiğdem2 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD,Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD,Aydın 
 
İnflamatuar barsak hastalığı oluşturulan sıçanlarda, kolon mukozasının 
inflamatuar ve immün yanıtları üzerinde Hypericum perforatum’un (St. 
John’s Wort, SJW) etkisi ve kan ve barsak dokusunda çeşitli enzim 
aktiviteleri üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı. 
YÖNTEM: Wistar albino cinsi 72 adet erkek sıçan 9 gruba ayrıldı. Kontrol 
grubu (n=8) dışında kalan 8 grupta 2,4,6-trinitrobenzen sülfonik asid 
kullanılarak kolit oluşturuldu ve her grupta 8 sıçan olacak şekilde (serum 
fizyolojik grubu, 50 mg, 150 mg ve 300 mg hypericum perforatum grubu) 
3. ve 7. gün için gruplar ayrıldı. Kolit oluşturulduktan sonra 3. ve 7. 
günlerde barsaklar açılarak makroskopik skorlama yapıldı. Kan glutatyon 
(GSH) ve katalaz, plazma malonildialdehid (MDA) düzeyleri bakıldı. Barsak 
dokusunda ise katalaz, miyeloperoksidaz (MPO), malonildialdehid, 
glutatyon redüktaz (GR), glutatyon peroksidaz (GPx), nitrik oksid (NO) 
aktiviteleri ölçüldü. 
SONUÇ: Makroskopik skorlama, kolit grubu ile karşılaştırıldığında 
Hypericum perforatum, hem 3. gün hem de 7. günde, tüm dozlarda anlamlı 
iyileşme gösterdi (p<0.001). Kan katalaz düzeyleri 3. günde 300mg SJW 
verilen grupta, kolit verilen gruba göre anlamlı olarak düştü (p<0.05). 300 
mg SJW verilen grupta, 150mg SJW verilen gruba göre kan katalaz 
düzeylerinde anlamlı azalma mevcuttu (p<0.01). Kan GSH düzeyi 3. günde 
50mg SJW verilen grupta kolit grubuna göre yüksek bulundu (p<0.001). 
Doku GR düzeyi, kolitte belirgin olarak azaldı, ancak 3. günde 300mg SJW 
verilen grupta kolit grubuna göre anlamlı artış gösterdi (p<0.05) 
TARTIŞMA: Hypericum perforatum, Ülseratif kolit ve Crohn hastalığını 
içeren IBD’da hastalık sürecine olumlu bir etki yapmaktadır. Bu etkinin 
antienflamatuar ve antioksidan mekanizmalar üzerinden olması 
muhtemeldir. 
 
Anahtar Kelimeler: TNBS, antioksidan sistem, Hypericum perforatum (St. 
John’s Wort), inflamatuar barsak hastalığı 
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[P-043] 

SIÇANLARDA HİPERKOLESTROLEMİYE BAĞLI OLUŞAN GEÇİCİ 
ENDOTELİYAL DİSFONSİYON NEDEN OLDUĞU EREKTİL 
DİSFONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Murat Nergis1, Soner Burak Cem2, Demir Ömer3, İrer Bora3, Demir Teyfik4, 
Gidener Sedef2, Esen Adil Ahmet3 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokronoloji Ana Bilim Dalı 
 
Endotel kaynaklı nitrik oksid (NO), vasküler rezistansın düzenlenmesinde 
rol oynayan oldukça güçlü bir vazoldilatatördür. NO yapısında ve 
aktivitesindeki değişiklikler endoteliyal ve erektil disfonksiyon 
patogenezinde anahtar rolü oynar. Endtoteliyal disfonksiyonun uzun süreli 
devam etmesi veya sık tekrarlayan bir durum olması zamanla ciddi 
aterosklerotik plakların gelişimine neden olduğu bilinmekle birlikte geriye 
dönüşümü olan bir süreçtir. Hiperlipidemi endoteliyal ve erektil 
disfonksiyona sebep olan risk faktörlerinden bir tanesidir. Aterosklerozis 
için risk faktörü taşıyan pek çok hastada öncül bulgu olarak 
değerlendirilmektedir. Bu projede amaçlanan, hiperlipidemiye bağlı olarak 
oluşan endoteliyal disfonksiyonu ve erektil yanıtlardaki değişiklikleri 
zamana bağlı değerlendirmektir. Çalışmamızda, Wistar erkek sıçanlarda 
4mg/kg native LDL (nLDL) enjeksiyonu ile hiperlipidemi oluşturulup; 
kontrol grubu, 3. gün, 2. hafta ve 8.hafta olarak ayrılan sıçanlarda organ 
banyosu çalışması ile damar yanıtları, penis sağ krurası kanüle edilip 5V, 
1ms, 20Hz amplitüdünde 60 sn süre ile kavernöz sinir stimulasyonu 
sonrasında intrakavernöz basınç (IKB), ortalama kan basıncı (OKB), eğri 
altında kalan alan (AUC) ve detumesans zamanı değerleri ile ölçülerek 
erektil yanıtlar değerlendirilmiştir. Torakal aort yanıtları 
değerlendirildiğinde, nLDL enjeksiyonundan sonra 8.haftada çalışmaya 
alınan grupda ACh’e bağlı gevşeme yanıtları kontrol grubuna oranla anlamlı 
derecede azaldığı saptanmıştır (P<0.05). Diğer gruplar arasında farklılık 
bulunmamıştır. İntrakavernöz basınç ölçümlerinde ise in-vivo olarak 
değerlendirilen erektil fonksiyon parametrelerinin kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında 2. ve 8.hafta grubunda istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde bozulduğu görülmüştür (sırasıyla p<0.01, p<0.001). Sonuçlarımıza 
göre hiperlipidemiye bağlı gelişen endoteliyal ve erektil disfonksiyon 
zamana bağlı olarak artmaktadır ve erektil yanıtlar damar yanıtlarına göre 
öncelikli olarak bozulmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: nLDL, endotelyal disfonksiyon, erektil disfonksiyon, 
sıçan 
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[P-044] 

DİABETİK İNSAN KORPUS KAVERNOZUM DOKUSUNDA SEROTONİN 
ARACILI KASILMA YANITLARINDA RHO/RHOKİNAZ YOLAĞININ 
ROLÜ 
Murat Nergis1, Soner Burak Cem2, Demir Ömer3, Esen Adil Ahmet3, Gidener 
Sedef2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,İzmir 
2DokuzEylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı,İzmir 
3DokuzEylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı,İzmir 
 
Diabetik ve diabetik olmayan insan korpus kavernozum (HCC) dokularında 
serotonin (5-HT) bağımlı kasılmalar ve bu kasılmalarda RhoA/Rhokinase 
yolağının etkisi izometrik olarak invitro çalışılmıştır. HCC dokuları penis 
implant operasyonuna girecek olan 12 hastadan (5 non-diyabetik; 7 
diyabetik) elde edilmiştir. 5-HT yanıtları, izole HCC dokuları üzerinde rho-
kinaz inhibitörü (Y-27632)varlığında ve yokluğunda çalışılmıştır. Diyabetik 
ve diabetik olmayan HCC dokularına kümülatif olarak 5-HT uygulanması 
(10-9-10-5 mol/L) doz bağımlı kasılmalara neden olmuştur. Dokuların Y-
27632’nin EC50 dozu ile preinkübasyonu 5-HT ile oluşturulan maksimum 
kasılmalarda hem diyabetik hem de non-diyabetik dokularda artışa neden 
olmuştur.Bu sonuçlar; HCC’da 5-HT’ye bağlı kasılmalarda RhoA/Rhokinase 
yolağının görev aldığını düşündürmektedir. Diyabetik HCC düz kasının Y-
27632 ile inkübe edilmesi sonucu oluşan 5-HT’ye bağlı kasılmalarda artış 
gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak ise diyabetik dokularda RhoA/Rhokinase 
aktivasyonunda artış olması düşünülmüştür. Rhokinase ilişkili yolaklar 
diyabetik HCC dokularında 5-HT’ye bağlı oluşan kasılmalarda önemli bir rol 
oynamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Diabet, korpus kavernozum; serotonin; rhokinaz 
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[P-045] 

SIÇANLARDA SİKLOFOSFAMİD İLE OLUŞTURULAN SİSTİT 
ÜZERİNDE FOSFODİESTERAZ İNHİBİTÖRÜ ROLİPRAMIN ETKİSİ 
Kumcu Eda Karabal, Göçmen Cemil, Büyüknacar Hacer Sinem, Önder Serpil 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Adana 
 
AMAÇ: Siklofosfamid mesane hiperaktivitesi ile karakterize ciddi bir 
hemorojik sistit oluşturmaktadır. Bu çalışmada siklofosfamid enjekte 
edilmiş sıçanlarda mesane hiperaktivitesi üzerinde fosfodiesteraz 4 (PDE4) 
inhibitörü rolipramın etkisini araştırdık. 
MATERYEL METOD: Çalışmada 50 adet dişi sıçan kullanıldı. Siklofosfamid 
(150 mg/kg) injeksiyonu yapılan sıçanların mesanesi 72 saat sonra 
çıkarılarak (1) izole tüm mesane tekniği ile in vitro ve (2) üretan anestezisi 
altında serum fizyolojik infüzyonu ile sistometrik teknikle in vivo olarak 
değerlendirildi.  
SONUÇLAR: Siklofosfamid injeksiyonu izole sıçan tüm mesanesinde bazal 
spontan kasılmalarını kontrole göre dramatik ölçüde artırdı. Mesane 
hiperaktivitesini yansıtan bu spontan kasılmalar atropin, guanetidin ve 
suraminden etkilenmezken, nifedipin ile tamamen ortadan kalktı. Rolipram 
(10-40 ųM) spontan kasılmalardaki artışı anlamlı olarak baskıladı. Amplitüd, 
frekans ve eğri altında kalan alan gibi parametreler rolipram ile doza 
bağımlı şekilde anlamlı olarak inhibe oldu. Rolipram aynı dokularda 
karbakol ile oluşturulan tonik kasılmalar üzerinde gevşemeye neden 
olurken bu tonik kasılmalar üzerindeki fazik kasılmaları etkilemedi. Anestezi 
altında in vivo sistometrik ölçümlerde ise siklofosfamid injeksiyonunun 
sıçanlarda miksiyon sıklığını anlamlı olarak artırdığı görüldü. İntravesikal 
infüzyonla verilen rolipram (10-40 ųM) miksiyon sıklığını ve miksiyon 
sırasında mesane içinde oluşan basıncı etkilemedi.  
TARTIŞMA: Siklofosfamid injeksiyonu yapılan sıçanlarda PDE4 
inhibisyonunun sistometrik parametreleri etkilemediği dozlarda, bazal 
spontan kasılmaları anlamlı olarak baskıladığı görüldü. Bu sonuçlar 
doğrultusunda, PDE4 inhibitörlerinin, siklofosfamid ile oluşan mesane 
hiperaktivitesinin tedavisinde kullanımının yararlı olabileceği düşünülebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Mesane hiperaktivitesi, PDE4 inhibitörleri, rolipram, 
siklofosfamid, sistit 
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[P-046] 

KRONİK ALKOL ALAN FARELERİN KORPUS KAVERNOZUMLARINDA 
RHO/RHO-KİNAZ YOLAĞININ İNCELENMESİ 
Kubat Havva, Yurtsever Ahmet Sencer, Büyükafşar Kansu 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
 
AMAÇ: Uzun süre alkol alan (% 20, 45 gün) farelerin korpus 
kavernozumunun reaktivitesini incelemek ve Rho/Rho-kinaz sinyal ileti 
mekanizmasının olası katkısını araştırmak. 
GEREÇ-YÖNTEM: Deneylerde balb/c türü erkek fareler (30-35 g) 
kullanıldı. Fareler iki gruba ayrıldı. Alkol grubunda deneklerin içme 
suluklarına 2 gün aralıklarla % 5, % 10, % 15, % 20 etanol ilave edildi. % 
20’lik etanol uygulamasına 45 gün devam edildi. Kontrol grubunun 
suluklara etanol eklenmedi. 45. günde fareler ketamin (500 mg/kg) ile 
anestezi edildi ve kalplerinden etanol düzeyini ölçmek için yaklaşık 1 ml 
kan alındı. Daha sonra korpus kavernozumları izole edilerek organ banyosu 
içinde 0.3 g gerimle asıldı. Dengelenme periodunu takiben (1saat) dokulara 
kümülatif fenilefrin (10-9-10-4 M) uygulandı. Diğer deney grubunda 
fenilefrin ile submaksimal kastırılmış kavernöz dokulara elektriksel uyarı 
(40 V, 0.5 ms, 15 sn, 8 ve 16 Hz ), asetilkolin (10-6 M) ve Rho-kinaz 
inhibitörü Y-27632 (10-6-10-5 M) kümülatif olarak uygulandı. Kasılma 
cevapları 50 mM KCl kasılmasının, gevşeme cevapları ise fenilefrin 
kasılmasının yüzdesi olarak ifade edildi. Diğer bir deney grubunda korpus 
kavernozumlar 45. günde izole edilip dondurularak Rho-kinaz enzim 
ekspresyonları ve fenilefrin kasılmalarını takiben ROCK aktiviteleri Western-
blot yöntemiyle değerlendirildi. İstatistiksel analizde tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) ve post hoc Bonferroni veya Student t testi kullanıldı. 
BULGULAR: Alkol grubunun serumlarındaki etanol düzeyi kontrolden 
yüksekti (1.46±0.33, 37.43±4.13 mg/dl P<0.001). Alkol grubunda ROCK 
ekspresyon ve aktiviteleri değişmedi. Fenilefrin kasılmaları alkol grubunda 
artarken, Y-27632 cevapları değişmedi, asetilkolin ve EFS gevşemeleri 
anlamlı olarak arttı. 
SONUÇ: Alkol alan farelerin korpus kavernozumundaki fenilefrin 
kasılmalarının artışına Rho-kinaz katkı sağlamamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Etanol, Fare, Rho-kinaz 
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[P-047] 

MESANE KAYNAKLI GEVŞETİCİ FAKTÖRÜN YAPISININ, 
SALIVERİLMESİNİN VE GEVŞETİCİ ETKİ MEKANİZMASININ 
ARAŞTIRILMASI 
Bozkurt Turgut Emrah, Şahin Erdemli İnci 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
 
AMAÇ: Koaksiyel biyoassay sisteminde muskarinik reseptör stimülasyonu 
ile sıçan mesanesinden salıverildiği gösterilen bir düz kas gevşetici faktörün 
yapısı, salıverilme ve gevşetici etki mekanizması incelenmiştir (1-3). 
YÖNTEM-GEREÇLER: Deneyler sıçan mesanesinin donör organ, sıçan 
anokoksigeus kasının assay doku olarak kullanıldığı koaksiyel biyoassay 
sisteminde yapıldı. İzole organ banyosunda anokoksigeus kasındaki gerim 
değişiklikleri izometrik kuvvet transduseri ile kaydedildi. 
BULGULAR: Koaksiyel biyoassay sisteminde fenilefrin (1-3 µM) ile ön-
kasılma uygulanan anokoksigeus kasında asetilkolin ve ATP analoğu olan 
α,β-metilen-ATP konsantrasyona bağımlı gevşeme yanıtı oluşturdu. 
Asetilkolin ile elde edilen gevşeme yanıtları CGRP antagonisti CGRP 8-37 (1 
µM), VIP antagonisti VIP 6-28 (1 µM), NK1 antagonisti L-732138 (5 µM), 
NK2 antagonisti MEN-10376 (1 µM) ve NK3 antagonisti SB-218795 (1 µM), 
purinerjik P2 reseptör antagonisti PPADS (50 µM), adenozin reseptör 
antagonisti CGS 15943 (1 µM) ile kapsaisin (10 µM) ve α-kimotripsin (10 
U/ml) varlığında değişmedi. Diğer taraftan gevşeme yanıtlarını adenilat 
siklaz inhibitörü SQ-22536 (100 µM) ve protein kinaz A inhibitörü KT-5720 
(1 µM) anlamlı derecede inhibe ederken guanilat siklaz inhibitörü ODQ (100 
µM) ve protein kinaz C inhibitörü H-7 (30 µM) etkilemedi.  
SONUÇLAR: Bu bulgular mesane kaynaklı gevşetici faktörün bir peptid ya 
da purinejik mediyatör olmadığını, salıverilmesinde / gevşetici etkisinde 
adenilat siklaz-protein kinaz A yolağının rolü olduğunu göstermektedir. 
Koaksiyel biyoassay sistemde muskarinik stimülasyonun yanı sıra 
detrusörde kasılma oluşturan α,β-metilen-ATP ile de gevşeme elde 
edilmesi, bu faktörün mesanenin kasılmasına karşı fizyolojik bir yanıt olarak 
salıverildiğini düşündürmektedir. 
Referanslar:  
1.J Urol (1999),161;649-653. 
2.Naunyn-Schmiedebergs Arch Pharmacol (2003),367(5);547-552. 
3.Eur J Pharmacol (2004),495(2-3);193-199. 
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 
desteklenmiştir (Proje No:05D03301001). 
 
Anahtar Kelimeler: Mesane, mesane kaynaklı düz kas gevşetici faktör, 
koaksiyel biyoassay sistem, duysal nöronlar, nöropeptitler, inkontinans, 
sıçan, in vitro 
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[P-048] 

FARE KORPUS KAVERNOZUM DÜZ KASINDA KRONİK ETANOL 
UYGULAMASININ NİTRERJİK GEVŞEMELER ÜZERİNE ETKİSİ 
Aydınoğlu Fatma, Öğülener Nuran 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Adana, 
Türkiye 
 
AMAÇ: Fare korpus kavernozum dokusunda kronik etanolün nitrerjik 
gevşemeler üzerindeki etkisinin araştırılması. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Farelere 7 ve 14 gün süresince inhalasyon yolu ile 
kronik etanol uygulaması yapıldı ve farelerin kan etanol düzeyleri ölçüldü. 
İzole korpus kavernozum dokusu in vitro banyo ortamına asıldı ve 
elektriksel alan stimülasyonu, ekzojen nitrik oksit ve asetilkolin 
uygulamaları ile nitrerjik gevşemeler oluşturuldu. Ayrıca kontrol ve alkol 
gruplarına ait korpus kavernozum dokuları elektron mikroskobu altında 
incelendi. 
BULGULAR: 7 ve 14 gün süresince etanola maruz kalan farelerin kan 
etanol düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. 7 gün süresince 
etanol inhalasyonu yapılan farelerden izole edilen korpus kavernozum 
dokusunda elektriksel alan stimülasyonu, ekzojen nitrik oksit ve asetilkolin 
aracılı gevşemelerde kontrol grubuna göre anlamlı bir değişiklik 
gözlenmedi. Ancak, 14 gün sürecince etanol uygulanan farelerden izole 
edilen korpus kavernozum düz kasındaki asetilkolin gevşemelerinde, 
kontrol ve 7 günlük alkol gruplarına göre anlamlı bir azalma gözlendi. 
Ayrıca, 14 gün süresince etanola maruz kalmış farelerden elde edilen 
korpus kavernozumun elektron mikroskobu bulgularında endotelyum hasarı 
tespit edildi. 
SONUÇ: Etanola 14 gün süresince maruz kalan farelerin izole korpus 
kavernozum dokusunda elektriksel alan stimülasyonu ve ekzojen nitrik 
oksit gevşemeleri değişmezken, asetilkolin aracılı gevşemelerin anlamlı 
olarak azalması ve elektron mikroskobunda endotelyumda hasar tespit 
edilmesi, kronik etanolun endotelyum hasarına bağlı olarak nitrik oksit 
salınımında azalma yapabileceği ve buna bağlı olarak erektil disfonksiyona 
neden olabileceğini düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: endotelyum, fare, korpus kavernozum, kronik etanol, 
nitrerjik gevşeme, nitrik oksit 
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[P-049] 

KRONİK SSRI KULLANIMI SONUCU GELİŞEN EJAKÜLASYON 
GECİKMESİNDE SİLDENAFİL SİTRATIN ETKİNLİĞİ 
Aksöz Elif, Çelik Süleyman, İlkaya Fatih, Baş Duygu, Bilge Sırrı 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı- 
Samsun 
 
Seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) kullanan kişilerde ejakülasyon 
problemlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Erektil disfonksiyon tedavisinde 
kullanılan, cGMP’ye özgü fosfodiesteraz tip 5 enziminin seçici inhibitörü 
sildenafilin, SSRI’lara bağlı gecikmiş ejakülasyonda tedavi edici etkisi 
olabileceği bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, SSRI kullanımı sonucu 
gelişen ejakülasyon bozukluklarında sildenafil sitratın etkinliğini 
araştırmaktır.  
Kontrol grubundaki sıçanlara 15 gün boyunca 1ml/kg serum fizyolojik (SF) 
intraperitoneal (i.p) injeksiyonla uygulandı. SSRI gruplarına 14 gün 
boyunca fluoksetin (20mg/kg), sertralin (10mg/kg) ya da sitalopram 
(10mg/kg) verildi. 15. gün SF uygulandı. SSRI’ların sildenafil ile birlikte 
verildiği gruplarda, 14 gün boyunca SSRI, 15.gün sildenafil (10mg/kg) 
uygulandı. Sildenafil grubundaki sıçanlara ise 14 gün boyunca SF, 15. gün 
sildenafil uygulandı. Sıçanlar zorunlu yüzdürme testine tabi tutuldu. Testi 
takiben vaz deferensleri çıkarılarak organ banyosuna yerleştirildi ve 
elektriksel alan stimülasyonu (EAS) uygulanarak kasılma yanıtları alındı. 
Sildenafil SSRI’larla birlikte verildiğinde sertralin ve sitalopramın 
oluşturduğu antidepresan benzeri etkiyi önlerken, fluoksetinin etkisini 
önlemedi. SSRI’lar EAS sonucu oluşan kasılma yanıtlarını baskıladı. 
Sildenafil, fluoksetin ve sitalopram ile birlikte verildiğinde bu baskılanma 
azalırken; sertralin ile birlikte verildiğinde değişiklik olmadı. 
SSRI’lar serotonerjik taşıyıcı molekülleri (5-HTT) inhibe ederek sinaptik 
aralıkta 5-HT seviyesini artırırlar. Sildenafil SSRI’lara zıt bir mekanizma ile 
serotonerjik taşıyıcı moleküllerin 5-HT geri alımını artırmaktadır. SSRI’ların 
5-HTT’ye bağlanma güçleri birbirinden farklıdır (sertralin> sitalopram> 
fluoksetin). Bu durumda sildenafil, serotonerjik taşıyıcı moleküllere 
bağlanma gücü daha düşük olan fluoksetin ve sitalopramın sinaptik aralıkta 
5-HT artırıcı etkilerini sınırlamış, fakat daha güçlü bağlandığı için sertralinin 
bu etkisini sınırlayamamış olabilir. Sonuçlar sildenafilin fluoksetin ve 
sitaloprama bağlı olarak gelişen ejakülasyon gecikmesini önleyebileceğini 
göstermiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ejakülasyon, Sildenafil, SSRI 



311 
 

[P-050] 

İZOLE SIÇAN MESANESİ DETRÜSÖR STRİPLERİNDE NON-
STEROİDAL ANTİ-İNFLAMATUAR İLAÇLARIN (NSAİİ) ETKİSİ 
Baş Duygu B., Kesim Yüksel, Bilge S. Sırrı, Çelik Süleyman 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Samsun 
 
AMAÇ: NSAİİ’ların temel etkileri prostaglandin sentez inhibisyonu 
yapmalarıdır. Çalışmanın amacı dört farklı NSAİİ’ın izole mesane detrüsör 
kası üzerindeki etkisini araştırmaktır. 
YÖNTEMLER: Deneysel protokol Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Etik 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. (No: 2006/20). Erkek Sprague-Dawley 
(250-300g) sıçanlar eter anestezisi altında uyutuldu. Abdominal kaviteye 
girilerek mesane dışarı çıkarıldı. Mesane detrüsör kısmı ayrılıp, 3x10mm 
boyutlarında longitudinal stripler hazırlandı. Hazırlanan stripler, içinde 
Krebs Henseleit solüsyonu bulunan ve %95 O2 ve %5 CO2 karışımı ile 
havalandırılan cam organ banyolarına asıldı. Striplere 2 g’lık istirahat 
gerilimi uygulandı ve 1 saatlik kalibrasyon süresinin ardından deney 
protokollerine geçildi Aspirin, indometazin, ketoprofen ve etofenamat’ın 
(10-7-10-5 M) detrüsör kasında karbakol (10-7-10-5M), isoprenalin (10-
5M) ve elektriksel alan stimülasyonu (EAS) (2, 4, 8, 16, 32 ve 64 Hz) 
yanıtları üzerindeki etkileri incelendi.  
BULGULAR: Aspirin detrusor kası bazal tonusunda belirgin bir değişiklik 
yapmazken. indometazin, ketoprofen ve etofenamat özellikle yüksek 
dozlarda bazal tonusu azalttı.  
Aspirin (10-7-10-5M); karbakol yanıtlarını, 10-7M konsantrasyonda anlamlı 
olarak azalttı, diğer konsantrasyonlarda değiştirmedi. İsoprenalin yanıtlarını 
değiştirmedi. EAS yanıtlarını 10-7M konsantrasyonda anlamlı olarak azalttı. 
İndometazin; karbakol ve EAS yanıtlarını değiştirmezken, isoprenalin 
yanıtlarını anlamlı olarak azalttı.  
Ketoprofen; 10-6 ve 10-5M konsantrasyonda karbakol yanıtlarını anlamlı 
olarak artırdı. İsoprenalin yanıtlarını 10-5M konsantrasyonda anlamlı olarak 
azaltırken EAS yanıtlarını değiştirmedi. 
Etofenamat; karbakol yanıtlarını anlamlı olarak artırdı. İsoprenalin 
yanıtlarını 10-5M konsantrasyonda anlamlı olarak azalttı. 10-6 ve 10-5 M 
konsantrasyonlarda EAS yanıtlarını anlamlı olarak artırdı. 
SONUÇ: NSAİİ varlığında karbakol, isoprenalin ve EAS yanıtlarında 
meydana gelen değişikliklerin, prostaglandin sentez inhibisyonu yanında 
kolinerjik ve adrenerjik mekanizmalar ile de ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: detrusor, NSAİİ, karbakol, isoprenalin
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[P-051] 

ZORUNLU YÜZDÜRME TESTİ İLE OLUŞAN SIÇAN DETRUSOR 
HİPERKONTRAKTİLİTESİNDE FLUOKSETİN VE SERTRALİNİN ETKİSİ 
Bilge S. Sırrı1, Bozkurt Ayhan2, Baş Duygu B.1, Aksöz Elif1, Şavlı Evren1, 
İlkaya Fatih1, Kesim Yüksel1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun 
 
Depresyon ile üriner inkontinans, nokturi ve overaktif mesane sendromu 
arasında ilişki bulunduğu bildirilmektedir. Serotonin reuptake 
inhibitörlerinin detrusor overaktivitesi ve üriner inkontinansın tedavisinde 
yeni bir alternatif olabileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma, 
depresyon modellerinden biri olan ZYT (zorunlu yüzdürme testi)’nin izole 
detrusor kası üzerindeki etkisini araştırmak ve in vivo fluoksetin ve 
sertralinin kronik uygulanmasının değişmiş detrusor kas kontraktilitesi 
üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile yapıldı. Deneysel protokol Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
Zorunlu yüzdürme testi, detrusor kas striplerinin karbakol ve elektriksel 
alan stimulasyonuna verdiği kontraktil yanıtları artırdı. ZYT ayrıca, 
postreseptör aracılı kontraksiyonlardaki değişiklikleri test etmek için 
kullanılan KCl’ye verilen kontraktil yanıtları da artırdı. Tüm bu yanıtlardaki 
artış, 14 gün boyunca günde bir kez uygulanan fluoksetin (20mg/kg, ip) ve 
sertralin (10 mg/kg, ip) ile engellendi. Sertralin ve fluoksetin kullanılan 
dozlarda, ZYT’de antidepresan benzeri etki ile uyumlu olarak immobilite 
süresini azalttı. 
Sonuçlarımız, ZYT’nin sıçan detrusor kasında kontraktiliteyi artırdığını, 
fluoksetin ve sertralinin antidepresan dozlarında kronik uygulanmasının 
post-reseptör aracılı olayları etkileyerek bu hiperkontraktiliteyi ortadan 
kaldırdığını göstermektedir. 
Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: detrusor, zorunlu yüzdürme testi, sertralin, 
fluoksetin, depresyon 
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[P-052] 

SERTRALİN VE FLUOKSETİNİN SIÇAN UTERUS KASI KASILMALARI 
ÜZERİNE GEVŞETİCİ ETKİLERİNİN MEKANİZMASI 
Ülkü Cunay1, Kadıoğlu Mine1, Muci Efnan1, Kesim Sabri Murat1, Ünsal Mesut 
A2, Yarış Ersin1, Kalyoncu Nuri İhsan1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Trabzon 
 
GİRİŞ:Klinikte tokolitik ilaç seçenekleri kısıtlıdır ve uterusu gevşetme 
potansiyeline sahip diğer ilaçların bu açıdan değerlendirilmesinde yarar 
vardır. Sertralin ve fluoksetinin (selektif serotonin gerialım inhibitörü) in-
vitro çalışmalarda damar, ileum ve vaz deferens gibi periferik yapıların düz 
kaslarını gevşettikleri gösterilmiştir. Çalışmanın amacı sıçan uterus kasının 
spontan veya uyarılmış kasılmaları üzerine sertralin ve fluoksetinin 
etkilerini araştırmaktır.  
YÖNTEM: 200-250g ağırlığında, gebe olmayan 96 adet dişi Spraque-
Dawley sıçan kullanıldı. Uterus stripleri 37ºC’da Krebs-Henseleit solüsyonu 
içeren ve gazlandırılan organ banyolarına yerleştirildi. Dengelenen dokulara 
oksitosin, KCl, serotonin ve elektriksel alan stimülasyonu(EAS) uygulanarak 
elde edilen kasılma yanıtları ve bu yanıtlar üzerine sertralin ve fluoksetinin 
etkileri izometrik güç transdüseri aracılığıyla Biopac-MP150 sisteminde 
değerlendirildi. 
BULGULAR: Sertralin ve fluoksetin uterus striplerinin bazal tonusunu 
değiştirmedi. Kümülatif sertralin ve fluoksetin uterus striplerinin spontan 
kasılmalarını doza bağımlı olarak tümüyle ortadan kaldırdı. Oksitosin ile 
oluşturulmuş kasılmaların gücü sertralinin ve fluoksetinin yüksek 
konsantrasyonlarında anlamlı olarak inhibe oldu. Her iki ilaç oksitosine bağlı 
kasılmaların sıklığını doza bağımlı biçimde kontrole göre anlamlı olarak 
azalttı. Kümülatif serotonin uygulaması, oksitosin ile oluşturulmuş 
kasılmaların gücü ve sıklığını değiştirmedi. Sertralin ve fluoksetin, kümülatif 
serotonin konsantrasyon-yanıt eğrisini sağa kaydırdı. 60mM KCl ve EAS ile 
elde edilen kasılma yanıtlarının gücünü, sertralin ve fluoksetin doza bağımlı 
biçimde kontrole göre anlamlı olarak inhibe etti. Sertralin ve fluoksetinin 
uterus stripleri üzerindeki gevşetici etkileri Bay-K8644 ile restore edildi.  
SONUÇLAR: Sertralin ve fluoksetin gebe olmayan sıçan uterus düz kasında 
çeşitli ajanlarla oluşturulan kasılmaların gücünü ve sıklığını doza bağımlı 
olarak azaltmıştır. Sertralin ve fluoksetinin inhibitör etkisinde serotoninin 
rolünün olmadığı, muhtemelen kalsiyum kanalları ile olan etkileşmeden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 
K.T.Ü. Araştırma Projeleri Müdürlüğü(2005.114.003.8) tarafından 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: sertralin, fluoksetin, sıçan uterus dokusu, gevşeme
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[P-053] 

SERTRALİN VE FLUOKSETİNİN İNSAN UTERUS DÜZ KASI ÜZERİNE 
ETKİLERİ 
Ülkü Cunay1, Kadıoğlu Mine1, Muci Efnan1, Ünsal Mesut A2, Özeren 
Mehmet2, Kesim Sabri Murat1, Yarış Ersin1, Kalyoncu Nuri İhsan1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Trabzon 

GİRİŞ: Patolojik uterus kasılmalarına bağlı düşük tehdidi ve erken doğum 
eylemi yaygın görülen obstetrik sorunlardır. Bu sorunların çözümünde farklı 
mekanizmalarla uterus kasını gevşeten ilaçlar klinikte kullanılmaktadır. 
Selektif serotonin gerialım inhibitörü(SSRİ) ilaçlardan sertralin ve 
fluoksetinin hayvan çalışmalarında periferik yapıların düz kaslarını 
gevşettikleri gösterilmiştir. Bu çalışmada sertralin ve fluoksetinin gebe 
insan izole uterus striplerinde spontan ve uyarılmış kasılmaların gücü ve 
sıklığı üzerine olan etkileri ve olası etki mekanizmalarının incelenmesi 
planlanmıştır.  
YÖNTEM: Çalışmada sezeryan ameliyatı yapılan 48 gebeden alınan uterus 
dokusu kullanıldı. Hazırlanan uterus stripleri Krebs-Henseleit solüsyonu 
içeren 37ºC’de %95O2+%5CO2 ile gazlandırılan 30ml’lik organ 
banyosunda 1 gramlık istirahat gerilimi altında çalışıldı. Yanıtlar güç 
transdüseri aracılığıyla Biopac-MP150 sistemine kaydedilerek 
değerlendirildi. KCl, serotonin, oksitosin ve elektriksel alan 
stimülasyonu(EAS; 100V,5msn,32Hz) ile oluşturulan kasılmalar üzerine 
sertralin ve fluoksetinin etkileri araştırıldı. 
BULGULAR: Sertralin ve fluoksetin uterus striplerinin bazal tonusunu 
değiştirmedi. Kümülatif olarak uygulanan sertralin ve fluoksetin uterus 
striplerinin spontan kasılmalarını doza bağımlı olarak tümüyle ortadan 
kaldırdı. Oksitosin ile oluşturulmuş kasılmaların gücünü sertralin ve 
fluoksetin kullanıldıkları hiçbir konsantrasyonda inhibe etmezken, sıklığını 
kullanıldıkları bütün konsantrasyonlarda azalttı(p<0,05). Oksitosin ile 
uyarılarak kasılma oluşturulmuş striplerde, kümülatif serotonin uygulaması 
kasılmaların gücü ve sıklığını değiştirmedi. Sertralin ve fluoksetin, kümülatif 
serotonin konsantrasyon-yanıt eğrisini sağa kaydırdı(p<0,05) ancak EAS ve 
KCl ile elde edilen kasılma yanıtlarının gücünü değiştirmedi. Bu ilaçların 
uterus stripleri üzerindeki gevşetici etkileri Bay-K8644 ile restore edildi.  
SONUÇLAR: Sonuç olarak sertralin ve fluoksetin gebe insan uterus düz 
kasındaki kasılmaların gücünü etkilemeden sıklığını azaltmaktadır. Sertralin 
ve fluoksetinin bu etkisi serotoninin aracılığıyla değil, muhtemelen bu 
ilaçların kalsiyum kanalları ile olan etkileşmesinden kaynaklanmaktadır. 
K.T.Ü. Araştırma Projeleri Müdürlüğü(2005.114.003.8) tarafından 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: sertralin, fluoksetin, insan uterus düz kası 
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[P-054] 

İZOLE FARE KORPUS KAVERNOZUM DOKUSUNDA POLİFENOLİK BİR 
BİLEŞİK OLAN QUERCETİNİN ANTİOKSİDAN ETKİSİ 
Ertuğ Peyman, Olguner Anıl Arif, Şingirik Ergin 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD ADANA 
 
AMAÇ: İzole fare korpus kavernozum dokusunda, endotelyal, nöronal ve 
ekzojen nitrik oksid aracılı gevşeme cevapları üzerinde polifenolik bir bileşik 
olan quercetinin antioksidan etkisi araştırılmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: 30 g ağırlığındaki erkek fareler servikal dislokasyon 
ile öldürülerek, korpus kavernozum dokuları 200 mg tansiyonda, 370C de, 
%95 O2 ve %5 CO2 ile gazlandırılan Krebs solüsyonu içeren 15 ml’lik organ 
banyolarında inkübasyona bırakıldı. Daha sonra 5 µM fenilefrin ile kastırılan 
dokuya elektriksel alan stimülasyonu (EAS; 1-16 Hz, 30 V, 0.5 msn), 
asetilkolin (0.1-1 µM) ve ekzojen nitrik oksid (NO; 500 µM) uygulanarak 
gevşeme cevapları elde edildi. Bu cevaplar üzerinde süperoksid anyon 
üreticilerinden 50 µM pyrogallol ve 100 µM hidrokinon ile Cu2+/Zn2+ 
süperoksid dismutaz inhibitörü dietilditiyokarbamik asidin (DETCA; 8mM), 
oluşturduğu inhibisyona karşı 10 ve 100 µM quercetinin etkisi izotonik 
transdüsür aracılığı ile poligraf üzerine kaydedildi. 
BULGULAR: EAS, NO ve asetilkolin bu dokuda doza bağımlı gevşeme 
oluşturdu. Pyrogallol, hidrokinon ve DETCA, ekzojen NO’nun oluşturduğu 
gevşeme cevaplarını inhibe ederken, EAS ve asetilkolin cevaplarını 
etkilemedi. 10 ve 100 µM quercetin, pyrogallol, hidrokinon ve DETCA 
varlığında ekzojen NO cevapları üzerinde oluşan inhibisyonu ortadan 
kaldırdı. 10 ve 100 µM quercetin hidrokinon varlığında 1 µM asetilkolinin 
oluşturduğu gevşeme cevabı üzerinde anlamlı artışa neden oldu.  
SONUÇLAR: Bu bulgulara göre quercetin, izole fare korpus kavernozum 
dokusunu süperoksid anyonlarına karşı koruyarak, antioksidan özellik 
gösteriyor olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: antioksidan etki, İzole fare korpus kavernozumu, 
nitrik oksid, quercetin 
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[P-055] 

SIÇAN KAVERNOZ SİNİR HASARININ PELVİK GANGLİYONDAKİ 
IMMUNOFİLİN PROTEİNLERİN EKSPRESYONUNA ETKİLERİ 
Sezen Sena F, Lagoda Gwen, Burnett Arthur L 
Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Baltimore, 
ABD 
 
AMAÇ: FK506 (FK) ve Rapamisin (RAPA) immunosupresif etkilerinin 
yanında güçlü nöroprotektif etkileri olan ilaçlardır. Cesitli hayvan 
modellerinde kavernoz sinir hasarına bağlı oluşan erektil disfonksiyonda 
etkili oldukları gösterilmesine rağmen nöroprotektif etki mekanizmalari 
kesin olarak bilinmemektedir. Birçok çalışma FK506 bağlayıcı protein 
(FKBP)lerin sinir hücrelerinde eksprese edildiğini ve nöroprotektif etkide rol 
oynadıklarını öngörmektedir. Nöronal FKBPlerin kavernoz sinir hasarındaki 
rolleri ise bilinmemektedir. Bu çalışmamızda, pelvik gangliyonda FKBP12, 
38, 52, 65 ve nöronal nitrik oksid sentaz (nNOS) ekspreyonunun kavernoz 
sinir hasarı ve FK ve RAPA tedavisi ile değişmesi incelenmiştir.  
METOD: Erişkin erkek Sprague-Dawley sıçanlarda (350-375g, n=4-5/grup) 
sağ ve sol kavernoz sinirler 3 defa 15 saniye süre ile sıkıştırılarak bilateral 
sıkıştırma hasarı (BSH) oluşturuldu. Hayvanlara FK (5mg/kg, subkutan) 
veya RAPA (2mg/kg, subkutan) tedavisi uygulandı ve 1 gün sonra bilateral 
pelvik gangliyonda FKBP12, 38, 52, 65 ve nNOS protein ekspresyonu 
Western blot yöntemi ile incelendi. 
SONUÇ: FKBP12 düzeyleri BSH, FK ve RAPA gruplarında (72.21±3.2%, 
88.42±5.1%, 76.39±7.6%, sırasıyla, p<0.05) BSH uygulanmayan gruba 
göre anlamlı olarak azaldı. FKBP38 düzeyleri BSH sonrasında azalırken 
(60.37±11.3%, p<0.05), sadece FK tedavisi ile bu azalma önlendi 
(82.36±13.5%), (RAPA, 70.73±13.2%, p<0.05). FKBP52, BSH sonrasında 
değişmezken, FK (76.41±10.8%, p<0.05) ve RAPA (74.05±8.5%) tedavisi 
ile anlamlı olarak azaldı. Benzer şekilde, FKBP65, BSH sonrasında 
değişmezken, sadece FK (147.19±18.0 %, p<0.05) tedavisi ile anlamlı 
olarak artış gösterdi. nNOS protein ekspresyonu BSH yada tedavi 
gruplarında anlamlı bir değişiklik göstermedi. 
TARTIŞMA: Çalışmamızda sinir hasarından sonra 24 saat icinde pelvik 
gangliyonda nNOS ekspresyonunda değisiklik olmamasına rağmen 
FKBPlerin ekspresyonunun değiştiği bulunmustur. Bu sonuçlar, immunofilin 
ilaçların akut ve uzun dönem etkilerinde farklı FKBPlerin rol 
oynayabileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: kavernoz sinir, FKBP, FK506, Rapamisin 
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[P-056] 

ERKEN DOĞUM EYLEMİNDE ADE I/D POLİMORFİZMİ 
Özkur Mehtap1, Yiğit Ayşegül Ferhan1, Doğulu Funda2, Nacak Muradiye3, 
Aynacıoğlu Ahmet Şükrü1 

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji ve 
İnfertilite Departmanı, Ankara 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin 
 
AMAÇ: Erken doğum eylemi (EDE) gebeliğin 37. haftasından önce başlayan 
ve doğumla sonuçlanabilen doğum eylemidir. Erken doğum gelişmiş 
ülkelerde perinatal mortalite ve morbiditenin anomaliler dışındaki en önemli 
sebebidir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) anjiyotensin II (AII)’nin 
oluşumunda rol oynayan başlıca enzimdir. ADE seviyelerinin genetik 
kontrolü konusunda en önemli varyasyonun ADE geninde intron 16’da yer 
alan insersiyon/delesyon polimorfizmi olduğunun tesbit edilmiştir. ADE’nin 
insan uteroplasental yapılarında bulunduğu saptanmıştır. ADE aktivitesi 
gebelikte artış göstermekte ve doğum eylemi sırasında myometriumun 
AII’nin kontraktil etkisine duyarlılığı artmaktadır. Bu verilerilerin 
rehberliğinde çalışmanın amacı ADE geni I/D polimorfizminin, EDE’li 
hastalarda hastalığın patogenezinde etkili faktörlerden biri olup olmadığını 
araştırmaktır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Gebelik öncesi yada sırasında herhangi bir hastalığı 
olmayan ve EDE öyküsü ve tekrarlayan düşük hikayesi dışında herhangi bir 
risk faktörü taşımayan 74 EDE’li ve 86 sağlıklı ve spontan vajinal doğum 
yapmış kontrol bireyde ADE I/D polimorfizmi polimeraz zincir tepkimesi 
(PZT) ile saptanmıştır.  
BULGULAR: Hasta ve kontrol bireylerde DD, ID ve II genotip frekansları 
kontrol ve hasta gruplarında sırasıyla %40.7, %46.5, %12.8; %28.4, %54, 
%17.6 olarak bulunmuş; D ve I alel frekansları ise kontrol ve hasta 
gruplarında sırasıyla %64, %36 ve %55.4, %44.6 olarak saptanmıştır. 
Genotip ve alel sıklıkları bakımından hasta ve kontrol grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). 
SONUÇLAR: Çalışma sonuçlarımıza göre Türk toplumunda ADE geni I/D 
polimorfizmi EDE’nin moleküler patogenezinde rol oynamayabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Erken doğum eylemi, anjiyotensin dönüştürücü enzim 
I/D polimorfizmi 
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[P-057] 

SİTALOPRAM’IN GASTROİNTESTİNAL YAN ETKİLERİ İLE MDR1 
GENİNİN G2677T POLİMORFİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Özbey Gül1, Yücel Berna1, Kan Derya2, Erdoğan Serap3, Eren Nurdan3, 
Perçin Ferda2, Yüksel Nevzat3, Uluoğlu Canan1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
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AMAÇ: In vitro çalışmalarda sitalopramın, bir efluks proteini olan p-
glikoprotein (p- gp)’in substratı olduğu gösterilmiştir. P-gp’yi kodlayan 
MDR1 geninin fonksiyonel C3435T ve G2677T polimorfizmleri, p-gp 
aktivitesini değiştirerek sitalopramın barsaklardan plazmaya geçişini ve 
plazmadan beyine penetrasyonunu değiştirebilir. Bu çalışmanın amacı, 
majör depresyon tanısı almış hastalarda MDR1 geninin C3435T ve G2677T 
polimorfizmlerinin, sitaloprama verilen klinik yanıt ve ilacın yan etkileri ile 
ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. 
YÖNTEM: 19 majör depresyon hastası ve 70 sağlıklı gönüllüde MDR1 
geninin C3435T ve G2677T polimorfizmlerinin genotiplemesi PCR/RFLP 
yöntemi ile yapıldı. Klinik yanıt 1., 2., 4. ve 6. haftalarda HAM-D 17 
(Hamilton Depresyon Ölçeği) kullanılarak, yan etkiler (gastrointestinal, 
kardiyovasküler, dermatolojik, sinir sistemi, göz/kulak, genital/üriner, 
uyku, seksüel fonksiyonlar) ise 1., 2. ve 6. haftalarda PRISE (Patient rated 
inventory of side effects) ölçeği kullanılarak değerlendirildi.  
BULGULAR: MDR1 geni C3435T ve G2677T polimorfizmleri ile terapötik 
yanıt arasında korelasyon bulunmadı. Ki-kare sonuçlarına göre G2677T 
polimorfizmi GG genotipi ile 2. hafta gastrointestinal yan etkileri arasındaki 
ilişki anlamlı (p<0.05) bulundu. P-gp polimorfizmi ile diğer yan etkiler 
arasında anlamlılık gözlenmedi. 
SONUÇLAR: Tedavi kılavuzları, majör depresyonlu hastaların %30-46 
‘sının antidepresan tedaviye iyi yanıt vermediğini, %30 hastanın da ilk ayda 
görülen yan etkilerden dolayı tedaviyi bıraktığını bildirmektedir. 
Çalışmamızın bu ön verilerinden yola çıkarak, daha geniş hasta gruplarında 
tekrarlanacak olan analizler, halen ilaç tedavisine direnç ve yan etki 
sorunlarını içinde barındıran majör depresif bozukluğun daha etkin bir 
şekilde tedavi edilebilmesi yolunda ışık tutabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: depresyon, MDR1 geni, p-glikoprotein, polimorfizm, 
sitalopram 
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AKCİĞER KANSERİNİN ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM 
(ADE) GENİNDEKİ İNSERSİYON/DELESYON (I/D) POLİMORFİZMİ 
İLE İLİŞKİSİ 
Nacak Muradiye1, Nacak İbrahim2, Şanlı Maruf3, Kibar Yasemin4, Pektaş 
Mehtap1 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin 
2Toros Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Mersin 
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Gaziantep 
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
 
Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE, kininaz II) akciğer, damar endoteli, 
böbrek, kalp gibi dokularda yaygın olarak bulunmaktadır. Bu enzimin geni 
insanlarda 17.kromozomda lokalizedir ve 16. intronunda 
insersiyon/delesyon(I/D) polimorfizmi tanımlanmıştır. ADE etkinliğinin 
delesyon tipi polimorfizm için homozigot olan bireylerde (D/D) en yüksek, 
insersiyon tipi polimorfizm için homozigot olan bireylerde ise (I/I) en düşük 
olduğu bildirilmektedir. Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) kan 
basıncının fizyolojik kontrolünde ve inflamasyonda önemli rol 
oynamaktadır. ADE genindeki insersiyon/delesyon (I/D) polimorfizminin 
kardiyovasküler, serebrovasküler, nörodejeneratif ve inflamatuvar 
hastalıklarla olan ilişkisi araştırılmıştır. Akciğer kanserinde serum ACE 
seviyelerinin önemli derecede azaldığı ve bunun akciğer kanserinin 
tanısında ve prognozunda önemli olabileceği düşünülmüştür. Bu yüzden biz 
bu çalışmada ADE I/D polimorfizminin akciğer kanserine yakalanma riskini 
etkileyip etkilemediğini araştırmayı amaçladık. Akciğer kanserli 75 ve 
sağlıklı kontrol olarak alınan 165 bireyin venöz kanlarından izole edilen DNA 
örneklerinde ADE I/D genotipleri polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) 
yöntemiyle incelendi. Sonuçlarımız kontrol örneklerimizle karşılaştırmalı 
olarak Tablo 1’de verilmiştir.  
ADE I/D alel sıklıkları ve genotip dağılımı açısında her iki grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (ACE II genotipi hasta grubunda 
% 32.0, kontrol grubunda %17.6, P = 0.013; ACE I aleli hasta grubunda 
%52.0, kontrol grubunda %39.4, P =0.01). Sonuç olarak ADE II genotipine 
ve I aleline sahip olmanın akciğer kanserine yakalanma riskini artırdığını ve 
akciğer kanseri açısından bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, Anjiotensin Dönüştürücü Enzim, 
İnsersiyon/Delesyon polimorfizmi 
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Tablo 1: Akciğer kanserli hastalarda ve kontrolde anjiotensin 
dönüştürücü enzim insersiyon/delesyon (I/D) polimorfizminin 
genotip ve alellerinin dağılımı 

Genotip Akciğer kanseri 
n(%) 

Kontrol 
n(%) 

Odds oranı (GA 
%) 

P 

II 24 (32.0) 29 (17.6) 2.2 (1.18 – 4.14) 0.013 
* 

ID 30 (40.0) 72 (43.6) 0.9 (0.49 – 1.50) 0.597 

DD 21 (28.0) 64 (38.8) 0.6 (0.33 – 1.08) 0.088 

Alel     

I 78 (52.0) 130 (39.4) 1.8 (1.22 – 2.67) 0.01 * 

D 72 (48.0) 200 (60.6) 0.6 (0.38 – 0.82) 0.01 * 

(GA=Güvenlik aralığı, * P<0.05). 
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TÜRKİYE’DE FARMAKOGENETİK KLİNİĞE NE ÖLÇÜDE YANSIYOR? 
Şardaş Semra1, Akıcı Ahmet2, Aydınkarahaliloğlu Demet3, Ergun Mehmet 
Ali4, Baltacı Volkan5 
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İlaca verilen cevabın bireysel farklılık göstermesi, terapötik etkinin 
azalmasına yada advers ilaç reaksiyonlarının (ADR) artmasına neden 
olmaktadır. Ciddi ADR’lere polimorfizmin katkısı ve bunun tedavi 
güçlüğüne, tedavi giderlerinin artmasına yol açması gibi sorunlar her geçen 
gün daha fazla tartışılmaktadır. Bu çalışmada hekimlerin farmakogenetiğe 
bakış açısının saptanması ve genomik bilginin ne ölçüde kullanıldığının 
değerlendirilmesi amaçlandı. 
Üniversite ve devlet hastaneleri gastroenteroloji, psikiyatri, üroloji 
servislerinde çalışan 46 uzman hekimin konu hakkındaki bilgi ve tutumları 
anketle değerlendirildi. Ayrıca, Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) 
son bir yılda gönderilen ADR bildirimlerinde genomik bilginin ne ölçüde 
kullanıldığı, yapılan arşiv taramasıyla saptanmaya çalışıldı. 
Hekimler arasında “uygun hastaya, uygun ilacın, uygun dozda verilebilmesi, 
terapötik etkiye çabuk ulaşılabilmesi ve toksik etkilerin önlenmesi amacıyla 
genotiplemeyle farmakogenetik bilgiye sahip olmanın son derece önemli 
olduğu” görüşünü paylaşanların çoğunlukta oldukları (%89.1) saptandı. 
Hekimlerin hiçbirisinin “polimorfik ilaç metabolize edeci 
enzim/reseptörler/taşıyıcı genlerden olası bireysel genetik farklılık 
nedeniyle bunlardan herhangi birine yönelik, reçete öncesi farmakogenetik 
test isteği”nde bulunmadığı saptandı. Türk toplumunda yapılmış 
farmakogenetik çalışmalar, raporlanmış polimorfizm oranları konusunda 
yeterli bilgiye sahip olunmadığı (%90) saptandı. TÜFAM’a son bir yılda 
gönderilen ADR bildirimlerinde genomik bilginin ADR ile olası ilişkisinin 
genel olarak değerlendirilmediği ve bildirimlerde bu konunun 
yorumlanmadığı saptandı. 
Birçok gelişmiş ülkenin sağlık otoriteleri ilaç tedavilerinin sonuçlarındaki 
belirsizlikleri ve ilaç toksisitesini azaltmak amacıyla kullanımı öncesi 
genotipleme gerektiren ilaçları belirlemektedirler. Bu grup ilaçların sayısı 
giderek artmaktadır. Araştırmaya katılan hekimlerin farmakogenetik 
testlerin gerekliliğine inandıkları ancak bunu günlük pratiklerine 
yansıtamadıklarını ve bu konudaki bilgilerinin yetersizliği dikkati 
çekmektedir. Bu durum, farmakogenetik testlerin ülkemizde de kullanılır 
hale gelmesinin önemini ve hekimlerin bu konuda bilgilendirilmelerinin 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Farmakogenetik, İlaç polimorfizmi, Advers ilaç 
reaksiyonları 
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P-GLİKOPROTEİN (P-GP) SUBSTRATLARI ARASINDAKİ İLAÇ-İLAÇ 
ETKİLEŞMELERİ: P-GP'YE BAĞIMLI İNTESTİNAL SEKRESYONDAKİ 
GECE-GÜNDÜZ FARKLILIĞININ TALİNOLOLÜN 
FARMAKOKİNETİĞİNE ETKİSİ 
Okyar Alper1, Baktır Gül1, Spahn-langguth Hildegard2 

1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Beyazıt-
İstanbul 
2Kahire Alman Üniversitesi -GUC, Eczacılık ve Biyoteknoloji Fakültesi, 
Kahire-Mısır 
 
Bir transmembran protein olan P-Glikoprotein (P-gp), bazı ilaçların 
intestinal sekresyonundan sorumludur. P-gp substratı olan talinololün, P-
gp’ye bağımlı intestinal sekresyonun gece-gündüz değişimleri in-situ 
şartlarda sıçanlarda gösterilmiş ve muhtemelen P-gp’nin bu prosesde rol 
oynadığı belirtilmiştir (1). Bu çalışmada amacımız, in situ şartlarda elde 
ettiğimiz sonuçları in vivo deneylerden elde edilen sonuçlarla kıyaslamaktır. 
Deneylerde Wistar sıçanlar (180-200 g, n=7) kullanıldı. Gündüz 
deneylerine sıçanlara ışık verilmesini takip eden 1 saatte (07:00), gece 
deneylerine ise ışıkların sönmesini takip eden 1. saatte (19:00) başlandı. 
12 saat öncesinden aç bırakılmış sıçanlara gece ve gündüz saatlerinde 
olmak üzere 20 mg/kg talinolol, oral yoldan tek başına (kontrol grubu) ve 
P-gp inhibitörü vinblastin ile birlikte (0.1 mg/kg, i.v.) uygulandı. 
Sıçanlardan 0, 2, 4, 6 ve 8. saatlerde kan alındı ve plazmaları ayrıldı. 
Plazmalarda talinolol tayini HPLC yöntemiyle yapıldı. Plazma düzeyi-zaman 
eğrisi kalan altında kalan alan (AUC) 0-8. saatler arasında yamuklar 
yöntemi ile hesaplandı. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre gündüz 
deneylerinde talinolol AUC değerleri (1.70±0.94 μg.h/ml) gece yapılan 
deneylerde elde edilen plazma düzeylerine göre (1.65±0.87 μg.h/ml) fazla 
saptandı. Vinblastin gündüz deneylerinde talinolol AUC düzeylerini önemli 
ölçüde artırırken (2.39±1.45 μg.h/ml) gece deneylerinde talinolol AUC 
değerlerini (1.25±0.53 μg.h/ml) azalttı. İn-situ çalışmaların aksine (Peff: 
gündüz>gece), talinololün oral biyoyararlanımında gece-gündüz farkı 
saptanmadı. Vinblastinin talinolol biyoyararlanımını gece uygulamada 
azaltması, vinblastinin talinololün absorptif transportunu etkilemesinden 
veya vinblastinin dağılımının, intestinal konsantrasyonu da dahil olmak 
üzere, gündüz ve gece farklı olmasından kaynaklanabilir. 
 
(1) Lemmer B. et al. Circadian variation in effective permeabilities of 
talinolol and losartan in rats: Metabolism -or transport- related? Naunyn-
Schmiedebergs Arch Pharmacol 2004; 369: R103. 
 
Anahtar Kelimeler: P-glikoprotein, talinolol, vinblastin, ilaç-ilaç 
etkileşmesi, kronofarmakokinetik 
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HİPERTANSİYONDA KAN BASINCI VE KALP HIZI 
PARAMETRELERİNİN İKİ YAŞ GRUBU ARASINDA 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Vural Elif Hilal1, Çengel Atiye2, Zengil Hakan1 
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AMAÇ: Hipertansiyon ve ileri yaş kardiyovasküler hastalıklar için önemli 
risk faktörlerindendir. Yaş artışıyla fiziksel aktivitede, beslenmede ve 
ilaçların farmakokinetiğinde bazı değişiklikler gerçekleşir. Bu çalışmanın 
amacı 60 yaş üstündeki hipertansif kişilerde yaş artışıyla ambulatuar kan 
basıncı parametrelerinde değişiklik olup olmadığının incelenmesidir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışma 60 yaş üstü hipertansif gönüllülerin (47 
kadın, 30 erkek) 24 saatlik Ambulatuar Kan Basıncı Monitör (AKBM) 
kayıtlarına göre yapıldı. Gönüllüler yaşlarına (60-69 ve 80 üstü) ve istirahat 
döneminde ambulatuar kan basıncı azalmasının aktivite dönemi 
ortalamasının %10-20’si kadar olması (Dipperler, D) ile istirahat 
döneminde yeterli oranda kan basıncı düşüşü olmamasına (Non-dipperler, 
ND) göre gruplandı. Aktivite ve dinlenme periyodları kişilerin bireysel yatış 
kalkış saatlerine göre değerlendirildi ve AKBM profilleri ABPM-FIT programı 
ile analiz edildi. 
BULGULAR: Gönüllülerin % 78’i ND özellik gösteriyordu. D hipertansiflerin 
24 saatlik, aktivite ve dinlenme periyodlarındaki ortalama sistolik ve 
diastolik kan basıncında; ND hipertansiflerin 24 saatlik, aktivite 
periyodlarındaki ortalama sistolik, diastolik ve dinlenme periyodundaki 
ortalama diastolik kan basıncında 60-69 ile 80 üstü yaş grupları arasında 
istatistik fark bulunurken; ND hipertansiflerin dinlenme periyodu ortalama 
sistolik kan basıncında gruplar arasında fark bulunmadı. Kalp hızı yönünden 
ise, ne D ve ND’ler arasında ne de iki yaş grubu arasında fark bulunmadı. 
SONUÇLAR: Çalışmamızdaki kişi sayısı az olmakla birlikte 60 yaş üstünde 
hem dipperlerde hem non dipperlerde kan basıncı parametrelerinin gece 
sistolik kan basıncı ortalaması hariç yaş artışından etkilendiği, kalp hızının 
ise etkilenmediği söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: ambulatuar kan basıncı, hipertansiyon, yaşlı 
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HİPERTANSİYONDA KAN BASINCI RİTMİNDEKİ ARTIŞ VE AZALIŞ 
EĞİMLERİNİN İKİ YAŞ GRUBU ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI 
Vural Elif Hilal1, Çengel Atiye2, Zengil Hakan1 
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AMAÇ: Normotansif ve hipertansif bireylerde, kan basıncı aktivite 
döneminde yüksek, istirahat döneminde ise düşük olacak şekilde güniçi 
(Sirkadiyan) değişim gösterir. İstirahat döneminde ambulatuar kan basıncı 
azalmasının aktivite dönemi ortalamasının %10-20’si kadar olması normal 
kabul edilmektedir (Dipperler, D). İstirahat döneminde yeterli oranda kan 
basıncı düşüşü olmaması (Non-dipperler, ND) kardiyovasküler morbidite ve 
mortaliteyi arttırır. Bu çalışmada, 60-69 yaş ile 80 yaş üstü hipertansiflerde 
ambulatuar kan basıncı profiline göre (D ve ND), yaş grupları arasındaki 
eğim farkları incelendi.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışma 60 yaş üstü hipertansif gönüllülerin (47 
kadın, 30 erkek) 24 saatlik Ambulatuar Kan Basıncı Monitör (AKBM) 
kayıtları ile yapıldı. Gönüllüler yaşlarına (60-69 ve 80 üstü) ve ambulatuar 
kan basınç profillerine (D ve ND’ ler) göre gruplandı. Aktivite ve dinlenme 
periyodları kişilerin bireysel yatış kalkış saatlerine göre değerlendirildi ve 
AKBM profilleri ABPM-FIT programı ile analiz edildi. Eğimler ise gönüllülerin 
bireysel yatış-kalkış saatlerinin 3 saat öncesi ve sonrasındaki sistolik kan 
basıncı ölçümleri ortalaması dikkate alınarak hesaplandı.  
BULGULAR: Yaşlı hipertansiflerde Dipper ve Non-dipperlerin kan basıncı 
“artış eğimleri” arasında istatistik fark bulunurken, “azalış eğimleri” 
arasında fark bulunmadı. Bu eğimler Dipper ve Non-dipperlerde iki yaş 
grubu arasında incelendiğinde istatistik fark gözlenmedi.  
SONUÇLAR: Hipertansiflerde kan basıncı ritmindeki artış ve azalış 
eğimlerinin kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylarla ilişkili olduğu 
bilinmektedir. Çalışmamızdaki kişi sayısı az olmakla birlikte 60 yaş üstünde, 
kan basıncı profilinin (Dipper veya Nondipper) sadece artış eğimini 
etkilediği; yaş artışının ise eğimleri etkilemediği söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: ambulatuar kan basıncı, hipertansiyon, yaşlı 
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HİPERTANSİYONDA LOAD VE HIZ-SİSTOLİK BASINÇ ÇARPIMI 
DEĞERLERİNİN İKİ YAŞ GRUBU ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI 
Vural Elif Hilal1, Çengel Atiye2, Zengil Hakan1 
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Dipper (D) ve Non-dipper (ND) hipertansif 
bireylerde belli limitlerin üzerindeki ölçüm oranı olarak bilinen ve kardiyak 
riskin göstergesi olan LOAD ile kalbin oksijen tüketiminin belirteci olan Hız-
Sistolik Basınç Çarpımı (HSBÇ) değerlerinin 60 yaş üstü iki yaş grubu 
arasında fark gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışma 60 yaş üstü hipertansif gönüllülerin (47 
kadın, 30 erkek) 24 saatlik Ambulatuar Kan Basıncı Monitörizasyon (AKBM) 
kayıtları ile yapıldı. Gönüllüler yaşlarına (60-69 ve 80 üstü) ve istirahat 
döneminde ambulatuar kan basıncı azalmasının aktivite dönemi 
ortalamasının %10-20’si kadar olması (Dipperler, D) ile istirahat 
döneminde yeterli oranda kan basıncı düşüşü olmamasına (Non-dipperler, 
ND) göre gruplandı. Aktivite ve dinlenme periyodları kişilerin bireysel yatış 
kalkış saatlerine göre değerlendirildi ve AKBM profilleri ABPM-FIT programı 
ile analiz edildi. 
BULGULAR: Yaşlı hipertansiflerin LOADları ile HSBÇ değerlerinde D ve ND 
gönüllüler arasında istatistik fark bulunmadı. Bu değerler kan basınç 
profillerine göre (Dipper ve Non-dipper) iki yaş grubu arasında 
değerlendirildiğinde de istatistik fark izlenmedi. 
SONUÇLAR: Yaş arttıkça sistolik kan basıncı değerlerinde bir düşüş 
izlenmekle birlikte gruplar arasında sistolik LOAD değerlerinde istatistiksel 
bir fark gözlenmedi. Çalışmamızdaki kişi sayısı az olmakla birlikte 60 yaş 
üstünde LOAD ve HSBÇ değerlerinin yaşlanmadan etkilenmediği 
söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: ambulatuar kan basıncı, hipertansiyon, yaşlı 
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[P-064] 

OUABAİN İLE OLUŞTURULAN POZİTİF İNOTROPİDE OLASI GECE VE 
GÜNDÜZ FARKLILIĞININ İNCELENMESİ 
Aypar Eda, Ark Mustafa, Abacıoğlu Nurettin 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 06330 Etiler 
ANKARA 
 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ouabain aracılıklı pozitif inotropide olası gece-
gündüz farkının belirlenmesi ve bunun miyozin hafif zincir ekspresyonu ile 
ilişkisinin incelenmesidir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmada 12 saat aydınlık 12 saat karanlık 
siklusunda senk ronize edilmiş erkek Wistar sıçanlar kullanılmıştır. Deneyler 
aydınlık ve karanlık periyodun ortasında (HALO 6 ve HALO 18) 
gerçekleştirilmiştir. Sıçanlar anesteziye edildikten sonra toraks hızlıca 
açılmış ve kalp çıkartılarak Langendorff apereyine takılmış ve aortadan 
retrograd olarak perfüze edilmiştir. Deney süresince sol ventrükül basıncı 
ve perfüzyon basıncı kaydedilmiştir. LVDP, +dp/dt ve –dp/dt 
hesaplanmıştır. İzole kalpler 20 dakikalık dengenlenme periyodundan sonra 
10 dakika süre ouabain ile perfüze edilmiştir. Deney sonunda kalpler sıvı 
azot içerisinde dondurularak doku örneklerinde miyozin hafif zincir 
ekspresyonu Western Blot tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Gece grubuna ait bazal sol ventrikül basıncı (LVDP) değerleri 
gündüz grubuna göre anlamlı olarak artmıştır. Ancak ouabain uygulamasına 
bağlı sol ventrikül basıncı değerleri gündüz ve gece arasında farklılık 
göstermemiştir. Miyozin hafif zincir ekspresyonlarında da gece ve gündüz 
arasında herhangi bir farklılık belirlenememiştir.  
SONUÇLAR: Bu çalışmanın ön verilerine dayanarak, gece veya gündüz 
pozitif inotropik ilaç kullanımında en azından kardiyotonik glikozidlerin 
etkinliği açısından herhangi bir değişikliğin oluşmayacağı düşünülebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: ouabain, inotropi, diurnal, gece-gündüz, miyozin hafif 
zincir 
 



329 
 

Farmakoepidemiyoloji 
[25 Ekim 2007, P-065/P-068] 
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[P-065] 

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI: SON BİR YILLIK DENEYİM 
Olukman Murat, Parlar Ayşe, Orhan Cahide Elif, Erol Ayşe 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 
 
AMAÇ: Bu çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı’na gebeliği sırasında ilaç kullanılması nedeniyle 
sevk edilen hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesini 
amaçlamıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada 1 Ocak 2005- 31 Aralık 2005 tarihleri 
arasında kliniğimize başvuran hastalar retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. Tüm hastalar öncelikle bir kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanı tarafından görülmüş olup ilaçların gebeliğe etkileri için temel olarak 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Gıda ve İlaç Dairesi ( FDA ) veritabanı 
kullanılmıştır. 
BULGULAR: Çalışmamızda 345 gebe değerlendirilmiştir. Olguların % 43’ü 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin, % 24’ü diğer kamu 
hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinden, % 33’ü ise özel 
muayenehanelerden sevk edilmişti. Gebelerin % 30’u 25-29 yaş grubu 
içerisindeydi. Gebelik sırasında en sık kullanılan ilaçlar % 26.6 
antiinfektifler, % 18.3 opioid ve opioid olmayan analjezikler, % 8.4 
antidepresanlar, % 8.2 antigribal ilaçlardı. FDA sınıflamasına göre A 
kategoride yer alan ilaçlar % 1.4, B kategoride yer alan ilaçlar % 42.9, C 
kategoride yer alan ilaçlar % 42.4, D kategoride yer alan ilaçlar % 6.7 ve X 
kategoride yer alan ilaçlar % 3.1 idi. Gebelerin % 83.6 sı bu ilaçları ilk 
trimestırda kullanmıştı. Gebelerin sadece % 10’u tek bir etken maddeye 
maruz kalmıştı. 
SONUÇ: Kadınlar gebelikleri sırasında FDA sınıflamasına göre teratojenite 
potansiyeli olan ilaçlara önemli oranda maruz kalabilirler. İlaç 
reçetelendirilmesi sırasında gebeliğin sorgulanması bu oranı azaltabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gebelikte ilaç kullanılması, FDA, teratojenite. 
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Tedavi gruplarına göre FDA sınıflandırması 

 A % B % C % D % X % ? % 

Antiinfektifler -  136 (13,6) 109 (10,9) 20 (2,0) -  -  

Solunum sistemi 
ilaçları 

-  23 (2,3) 25 (2,5) -  -  -  

Opioid-
nonopioid 
analjezikler 

-  136 (13,6) 39 (3,9) -  -  -  

Gastrointestinal 
sistem ilaçları 

1 (0,1) 50 (5,0) 9 (0,9) -  -  -  

Hormonlar -  4 (0,4) 1 (0,1) 7 (0,7) 24 (2,4) 2 (0,2) 

Antidepresanlar -  4 (0,4) 79 (7,9) -  -  2 (0,2) 

Sedatif-
Hipnotikler 

-  -  -  14 (1,4) -  3 (0,3) 

Antipsikotikler -  1 (0,1) 14 (1,4) 3 (0,3) -  1 (0,1) 

Kardiyovasküler 
sistem ilaçları 

-  5 (0,5) 27 (2,7) 3 (0,3) 2 (0,2) -  

Antiepileptikler -  -  5 (0,5) 13 (1,3) -  -  

Antigribal ilaçlar -  38 (3,8) 44 (4,4) -  -  -  

Antimigren 
İlaçları 

-  -  2 (0,2) -  7 (0,7) -  

Kas gevşeticiler -  -  6 (0,6) -  -  7 (0,7) 

Troid ve 
antitroid ilaçlar 

6 (0,6) 2 (0,2) 11 (1,1) 2 (0,2) -  -  

Antihistaminikler -  15 (1,5) 21 (2,1) -  -  -  

Lokal ve genel 
anestezikler 

-  7 (0,7) 13 (1,3) 1 (0,1) -  -  

Gebe kadın 
sayısı 
İlaç etken 
madde sayısı 

345 
999 
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[P-066] 

SAMSUN İLİ MERKEZ HANELERİNDE İLAÇ KULLANIMININ 
ARAŞTIRILMASI 
Bilge S. Sırrı1, Aksöz Elif1, Gökçe Senem Divrik2, Dabak Şennur2, Kesim 
Yüksel1, Pekşen Yıldız2, Çelik Süleyman1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
 
Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Samsun İl Merkezindeki 20 sağlık ocağı 
bölgesindeki hanelerden 210‘u küme örnekleme yöntemi ile seçilerek 
yapılmıştır. İntern doktorlarca hanelere gidilerek, araştırmacılar tarafından 
geliştirilen anket formu yüz yüze görüşülerek uygulanmış ve hanelerde 
bulunan ilaçlar görülerek kaydedilmiştir. 
Araştırmaya katılanların 153 (%72,9)’ü kadın, 56(%26,7)’sı erkek olup, 
yaşları 39,63±12,95 yıl bulunmuştur. Katılımcıların 15(%7,1)’i sağlık 
güvencesi olmadığını, 75(%35,7)’i Emekli Sandığı, 73(%34,8)’ü SSK’lı, 
37(%17,6)’si Bağ-Kur’lu olduğunu belirtmiştir. 192(%91,4) hanede ilaç 
olduğu tespit edilmiştir. Evde bulunup kullanılan ilaç ortalaması 2,8 kutu 
iken evde bulunup kullanılmayan ilaç ortalaması 5,2 kutudur. Evde bulunup 
kullanılan ilaçlar analjezikler (%42,4), antihipertansifler (%21,2), antiülser 
ilaçlar (%17,9); evde bulunup kullanılmayan ilaçlar analjezikler (%80,1), 
antiülser ilaçlar (%36,3), antibiyotikler (%28,3) ve multivitamin 
preparatları (%28,3) şeklinde sıralanmaktadır. Evlerde bulunan analjezikler 
içinde parasetamol (%23,3), antibiyotikler içinde amoksisilin+klavulanik 
asit (%20,0), antihipertansifler içinde ise ACE inhibitörleri (%19,5) birinci 
sırada yer almaktadır.  
Yapılan çalışmalarda reçeteler, Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi 
Rehberleri 2003’e göre değerlendirildiğinde, hem maliyet hem de kutu 
sayısı bazında %50’nin üzerinde akılcı olmadığı (irrasyonel) tespit 
edilmiştir. Sonuç olarak, iki ilaçtan biri yanlış ya da gereksiz reçete 
edilmektedir.1 Araştırmamız bilinçsiz ilaç tüketiminin giderek arttığını 
göstermektedir. Akılcı ilaç kullanımı eğitimi ile bu yanlışlığın önüne 
geçilerek tasarruf sağlanacak ve bilinçsiz ilaç kullanımı sonucu gelişebilecek 
komplikasyonlar önlenebilecektir.  
1Akılcı İlaç Kullanımı Çalıştay Raporu, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, 2007 
 
Bu çalışma OMÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: akılcı ilaç kullanımı, ilaç tüketimi 
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[P-067] 

MANİSA İLİNDE ÇALIŞAN PRATİSYEN HEKİMLERİN YAYGIN 
ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA İLAÇ TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARI 
Coşkun Özlem1, Kartal Mehtap2, Dilbaz Nesrin3 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
SAMSUN 
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği,ANKARA 
 
AMAÇ: Pratisyen hekimlerin sık karşılaştıkları psikiyatrik hastalık 
gruplarından “Yaygın Anksiyete Bozukluğuna tercih ettikleri ilaç tedavi 
seçeneklerini tanımlamaktır. 
YÖNTEM: Manisa ilinde çalışan 255 pratisyen hekimlerle Ocak 2005 
tarihinde yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) için DSM-IV tanı ölçütlerine 
göre hazırlanan vakanın (vignette) yer aldığı anket uygulanmıştır. Anketle 
birlikte hekimlerden vaka için reçete yazmaları istenmiştir. Hazırlanan 
vakanın son şekli üç psikiyatri uzmanı tarafından uygun bulunmuştur.  
BULGULAR: Yaş ortalamaları 36,6±6,3 bulunan 145’i erkek, 110’u kadın 
pratisyen hekimin ortalama görev süreleri 12,3±6,0 yıl olup %85,5’i birinci 
basamak sağlık kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Bu hekimlerin %42,7’si 
mezuniyet sonrasında psikiyatri eğitimi aldıklarını ve %37,6’sı psikiyatrinin 
ilgi alanları olduğunu söylemektedirler. Hekimlerin %55,7’si üç büyük ildeki 
tıp fakültelerinden mezundur.  
Hekimlerin 58’i YAB vakası için birden fazla tanı yazmışlardır. Pratisyen 
hekimlerin tanı doğruluğu değerlendirildiğinde YAB’a %22,4 doğru tanı 
konulduğu görülmüştür. Hekimlerin vaka için tanı doğrulukları açısından 
cinsiyetlerine, meslekteki sürelerine, çalıştıkları kurumlara, psikiyatrinin ilgi 
alanları olma durumuna göre ve mezun oldukları tıp fakültelerine göre fark 
bulunmamıştır (p>0,5).  
SONUÇ: Pratisyen hekimler için YAB tanı koymakta zorlanılan hastalıktır. 
Tanı koymakta zorlanmakla birlikte bu vaka için sadece %19,8’inde reçete 
yazmamışlardır. Yazılan reçetelerde SSRI grubu ilaçlara en fazla 
rastlanmıştır. Gerek mezuniyet öncesi gerekse mezuniyet sonrası 
eğitimlerde tanı-tedavi ilişkisi ve tedavi iyileşme sürecine önem verilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: pratisyen hekim, obsessif kompulsif bozukluk, yaygın 
anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, vignette 
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Tablo1: Pratisyen hekimlerin Yaygın Anksiyete Bozukluğunda tercih 
ettikleri ilaçlar 

İlaçlar Yaygın Anksiyete Bozukluğu Disorder %a (n) 

SSRI 39,1 (140) 

Reçete Yazmayanlar 19,8 (71) 

Benzodiazepin 18,7 (67) 

TCA 5,0 (18) 

MAO inhibitor 0,8 (3) 

B bloker 3,9 (14) 

SNRI 2,5 (9) 

Antipskotik 2,0 (7) 

Diğer 8,1 (29) 

 
 



335 
 

[P-068] 

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA KİMLERE 
ANTİDEPRESAN YAZILMAKTADIR? 
Coşkun Özlem1, Kartal Mehtap2 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
 
AMAÇ(LAR):Birinci basamak sağlık kurumlarında hizmet veren hekimlerin 
antidepresan ilaçları en sık hangi tanılar için tercih ettiklerini ve hastaların 
kadın ve erkek olmalarının tercihlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmada birinci basamak sağlık hizmetlerini veren 
kurumlarda çalışan hekimlerin yazdıkları reçeteleri temel alarak IMS firması 
tarafından oluşturan veri tabanı değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: 2005 yılı için antidepresan yer alan reçete sayısı tahmini 
5.756.669 adettir. Bu reçetelerin %69,7’si kadın hastalara, %30,3’ü ise 
erkek hastalara yazılmıştır. Hastalara konulan ilk beş tanı toplam yazılan 
reçetelerin kadınlar için %81,6’sını, erkekler için %78,6’sını 
oluşturmaktadır.  
Hem kadın hem de erkekler için ilk iki sırada aynıdır ve ICD 10 
kodlamasında F32-9 kodlu depresif epizod (kadınlarda %56,6, erkeklerde 
%53,8) ve F41-9 kodlu anksiyete bozuklukları (kadınlarda %18,4, 
erkeklerde %18,3) tanıları yer almaktadır.  
Kadınlarda sonraki sıralama I10-0 kodlu primer hipertansiyon (%2,9), F41-
0 kodlu panik bozukluk (%1,9) ve F32-2 kodlu ağır depresif epizod (%1,8) 
olarak gerçekleşmektedir. Erkeklerde ise sıralamanın F32-2 kodlu ağır 
depresif epizod (%2,5), I10-0 kodlu primer hipertansiyon (%2,1) ve G47-0 
kodlu insomnia (%1,8) şeklinde olduğu görülmektedir. 
SONUÇ: Birinci basamakta görev yapan hekimlerin antidepresan yazmayı 
uygun gördükleri hastaların tanılarında ilk beş tanı toplam reçetelerin 
yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. Bu tanılar için kadın ve erkeklerde ilk iki 
sırada yer alan depresif epizod ve anksiyete bozuklukları yer almaktadır. 
Daha sonra sıraları değişmekle birlikte primer hipertansiyon ve ağır 
depresif epizod yer almaktadır. Sıralamada yer alan en önemli fark 
kadınlarda panik bozukluk ve erkeklerde insomnia tanılarının ilk beş içinde 
yer almasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: reçete, antidepresanlar, birinci basamak, ICD 10 
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Farmakoloji Eğitimi 
[25 Ekim 2007, P-069/P-071] 
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[P-069] 

AKILCI İLAÇ SEÇİMİ VE KULLANIMI EĞİTİMİ VERİLEN DÖNEM VI 
ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN SONUÇLAR 
Yarış Ersin1, Kadıoğlu Mine1, Muci Efnan1, Ülkü Cunay1, Kalyoncu Nuri 
İhsan1, Kesim Sabri Murat1, Çan Gamze2, Topbaş Murat2, Özgün Şükrü2, 
Çan Emine2, Yavuzyılmaz Asuman2, Yarış Füsun3 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

AMAÇ: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’nde entegre 
sistemle eğitilerek son sınıfa gelen öğrencilere, probleme dayalı öğrenim 
(Groningen Modeli) yöntemlerini kullanarak akılcı ilaç seçimi ilkelerini 
benimsetmek, seçilmiş endikasyonlar için kişisel ilaç listelerini hazırlatıp 
simüle hastalar üzerinde test ettirmek ve reçete yazma becerisini 
kazandırmak amacıyla verilen eğitimin sonuçlarını değerlendirmektir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Temmuz 2004-2007 tarihleri arasında KTÜ Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 18 grup halinde staja gelen toplam 
374 son sınıf öğrencisine, dört işgününde küçük grup eğitimleriyle kurs 
verildi. Kurs öncesinde ve sonrasında beş endikasyon için yazılı olgulara 
reçete yazdırma uygulaması ve "Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav" 
(OSCE) yapılarak öğrencilerin kurs başarısı değerlendirildi. Öğrencilerin 
kursa ilişkin geribildirimleri kurstan sonra dağıtılan anket üzerinden 
değerlendirildi. 
BULGULAR: Bazı sunumların ardından öğrenciler hipertansiyon ve akut 
bakteriyel sistit olmak üzere iki klinik modüle katıldılar. Kurs öncesi ve 
sonrası OSCE puanları karşılaştırıldığında; hipertansiyon ve akut bakteriyel 
sistit modüllerinde sırasıyla 30,2±0,7'den 56,5±0,8'e, 33,7±0,8'den 
72,1±0,7'ye yükseldiği görüldü. Öğrencilerin sık görülen beş hastalık için 
yazılı standart simüle olgulara yazdıkları reçetelerde hem farmakoterapötik 
içerik hem de reçeteleme tekniği olarak önemli düzelmeler gözlendi. 
Geribildirimlerden ise öğrencilerin çok yararlandıkları, bilgilerini nasıl 
kullanacaklarını anladıkları, hasta karşısında özgüvenlerinin arttığı, 
mezuniyetlerine yakın temas edebildikleri bu eğitimden memnun oldukları 
anlaşıldı. Öğrencilerin bu eğitim için uygun bulduğu dönem klinik staj 
dönemleriydi. 
SONUÇLAR: “İyi hekimlik” uygulamasının bileşeni olan rasyonel tedavinin 
olmazsa olmazı akılcı ilaç kullanımıdır. Probleme dayalı eğitim ilkeleri 
çerçevesinde verilecek olan böylesi bir eğitim öğrencilerin önceden 
yüklenmiş bilgilerini mesleki pratiklerine yansıtmasını kolaylaştırmakta ve 
genelde eğitime yönelik olarak memnuniyetlerini artırmaktadır. 
K.T.Ü. Araştırma Projeleri Müdürlüğü (23.114.003.10) tarafından 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: akılcı ilaç seçimi, tıp eğitimi, akılcı ilaç eğitimi
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[P-070] 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF TIP 
ÖĞRENCİLERİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI STAJ EĞİTİMİNİN KISA 
DÖNEMDEKİ ETKİLERİ 
Uluoğlu Canan, Güney Zafer, Yücel Berna, Barun Süreyya 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
AMAÇ:Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) eğitimi, 
Dönem 5 öğrencilerine yönelik olarak 2006-2007 akademik yılında 
tamamlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, OSCE (Nesnel Yapılandırılmış Klinik 
Sınav) ve anketlerle tıp öğrencilerinde probleme dayalı AİK eğitiminin kısa 
dönemdeki etkilerini değerlendirmektir. 
YÖNTEM:5 iş günü olarak planlanan eğitimin ilk gününde, standardize 
hasta yardımı ile OSCE-1 uygulanmıştır. Her öğrenci için OSCE notu iki 
gözlemci tarafından değerlendirilerek notların ortalaması alınmıştır. Daha 
sonra öğrencilere AİK eğitimi hakkında bilgi verilmiştir. 2. gün öğrenciler, 
komplike olmayan esansiyel hipertansiyon için K(işisel) ilaçlarını seçmeyi 
öğrenmişler; üçüncü gün ise öğrencilerden, esansiyel hipertansiyonu olan 
ve JNC 7 kriterlerine göre monoterapi alması gereken standardize 
hastalara, tedavi planı yapmaları ve reçete yazmaları istenmiştir. Dördüncü 
gün sistit endikasyonu için kişisel ilaç seçimi ve yine standardize hastalar 
için reçete yazma çalışması yapılmıştır. Eğitimin beşinci gününde, yeni bir 
standardize esansiyel hipertansiyon hastası kullanılarak her öğrenci staj 
sonrası OSCE ile (OSCE-2) değerlendirilmiştir. 
BULGULAR:103 öğrenci çalışmaya katılmıştır. İki bağımsız gözlemcinin 
kararı ile elde edilen ortalama OSCE-1 ve OSCE-2 notları 
karşılaştırıldığında, OSCE-2, OSCE-1’e göre anlamlı olarak yüksek 
bulunmuştur (65,31±1,03 ve 18,58±0,97, sırasıyla). OSCE’nin tüm 
bölümlerinde gelişme mevcuttur (Hastanın problemini değerlendirmede, 
tedavinin amacıyla, ilaç ve ilaç dışı tedavilerin açıklanmasında, yan etkileri 
anlatmada ve iletişim becerilerinde) Eğitimin sonunda, anket sonuçlarına 
göre, öğrencilerinin büyük çoğunluğu eğitimin profesyonel becerilerine 
önemli katkıda bulunduğunu düşünmüşlerdir.  
SONUÇLAR: Bu çalışmanın sonuçları, doğru ilacı seçme ve hastaları ilaç 
tedavisi hakkında bilgilendirme konusunda AİK eğitiminin kısa dönemde 
etkili olduğunu göstermektedir. Etkinin kalıcılığının değerlendirilmesi ve 
farklı endikasyonlardaki hastalarda bu bilgilerin uygulanabilirliğinin 
değerlendirilebilmesi için ilerleyen yıllarda farklı uygulamalar yapılması 
planlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, dönem V, nesnel yapılandırılmış 
klinik sınav, staj, tıp fakültesi 



339 
 

[P-071] 

PROBLEME DAYALI AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİ İÇERİSİNDE 
REÇETE DEĞERLENDİRME UYGULAMASI TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN REÇETE YAZMA BECERİLERİNİ ARTIRIYOR 
Güney Zafer1, Uluoglu Canan1, Yücel Berna1, Coşkun Özlem2 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
 
AMAÇ: Akılcı ilaç kullanımı (AİK) stajı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5. 
sınıf öğrencilerine yönelik olarak 2006-2007 eğitim yılında uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı AİK staj programının etkilerini ve reçete 
değerlendirme (RD) sonuçlarını analiz ederek, tıp fakültesi öğrencilerinin 
reçete yazma yeteneklerindeki olası gelişmeleri değerlendirmektir. 
YÖNTEM: İlk gün staj eğitimi başlamadan önce öğrencilerin reçete yazma 
becerilerini değerlendirmek için esansiyel hipertansiyonlu hasta modeli 
üzerinden OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav) uygulanmış; 
öğrencilerden bu hasta için reçete yazmaları istenmiş ve yazılan reçeteler 
değerlendirilmiştir.(RD-1). Stajın 2. 3. ve 4. günlerinde hipertansiyonu ve 
sistiti olan standardize hastalar üzerinde reçete yazma uygulamaları 
yapılmış olup, öğrencilerden Dünya Sağlık Örgütünün AİK için önermiş 
olduğu 6 basamaklı yaklaşımı uygulamaları ve reçete yazmaları istenmiştir. 
Stajın son günü OSCE ve RD uygulanması tekrarlanmıştır.(OSCE-2 ve RD-
2). Her iki uygulamada da (RD-1 ve RD-2) hipertansiyonu olan standardize 
hastalara JNC 7 deki kriterlere göre monoterapi vermesi beklenmiştir.  
BULGULAR: 101 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. RD notlarında staj 
sonrasında anlamlı yükselme gözlenmiştir (RD1:50,77 ± 1,46 ve RD 2: 
93,99± 0,6, p<0.001 paired t-test). Reçetenin farklı bölümleri üzerinde 
yapılan ayrıntılı analizler, reçetenin çoğu bölümlerinde (ilaç ismi ve Rx 
sembolu dışında) anlamlı gelişme olduğunu göstermiştir. Stajın geri 
bildirimlerine göre, reçete yazma dersi tıp öğrencilerine reçete formatını 
öğrenmede, reçetenin doğruluğunu değerlendirmede, kendi reçetelerindeki 
hatalarını görmede, stajdaki arkadaşlarının reçeteleri ile kendi reçetelerini 
karşılaştırabilmede ve kendine güven kazanmada yardımcı olmuştur. 
Öğrenciler reçete yazma dersinin klinik farmakoloji eğitimi içerisinde olması 
gerektiğini belirtmişlerdir.  
SONUÇ: Reçete değerlendirme, sadece tıp öğrencilerinin reçete yazma 
becerilerini değerlendirmede değil, geliştirmede de önemli rol oynamakta 
ve mesleki beceri açısından katkıda bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, dönem V, reçete değerlendirme, 
staj, tıp fakültesi 
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[P-072] 

TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ VERİLERİNE "VERİ 
MADENCİLİĞİ" TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI İLE SİKLOSPORİN 
A KAN DÜZEYLERİNİN ÖNCEDEN TAHMİNİ 
Gören M. Zafer1, Uğurdağ Sezer Gören2, Karahoca Adem2, Onat Filiz 
Yılmaz1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab. 
Dalı, İstanbul 
2Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği, 
İstanbul 
 
GİRİŞ: Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi (TİDİ) nicel verileri sayesinde ilaçların 
kan düzeylerini etkileyen bireysel farmakokinetik değişiklikleri kontrol 
etmek mümkün olabilir. İlaçların farmakokinetik özelliklerine ait elde edilen 
bulgular kısıtlı sayıda denekten elde edildiğinden genel popülasyona 
uygulamada güvenilir olamamaktadır. Eşzamanlı kullanılan ilaçlar, eşlik 
eden hastalıklar, farmasötik şekiller gibi faktörler yapılan çalışmaların pek 
çoğunda dikkate alınmamıştır. Diğer yandan TİDİ, hekimlere sadece 
uyguladıkları dozun ne düzeyde olduğunu söylemekte, ilk dozun seçiminde 
yardımcı olamamaktadır. Hâlbuki hekimlerin dozu uygulamadan önceden 
tahmin etmeleri, TİDİ ile de sağlama yapmaları daha rasyonel olabilir.  
YÖNTEM: Günümüzde “Veri Madenciliği” (Data Mining) teknikleri 
biyomedikal alanlarda kullanılmaktır. Veri Madenciliği, büyük veri yığınları 
içerisinden gelecek ile ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek 
bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranmasıdır. Veri madenciliği 
algoritmaları, veriler içerisindeki ilişkilerden bir model keşfetmeye çalışır. 
Bu modeli oluşturabilmek için veri temizleme, bütünleştirme ve seçme 
süreçlerinin yapılması şarttır. Modelin doğruluğu ise çapraz doğrulama 
tekniği ile sağlanır. Çapraz doğrulama için öncelikle, verinin, eğitici ve 
doğrulayıcı olarak iki kısma ayrılmış olması gerekir. Eğitici veriden, veri 
madenciliği algoritmaları eşiliğinde bir model oluşturulduktan sonra, 
doğrulayıcı veri setiyle de modelin sağlaması yapılır. Bu çalışmada, veri 
setleri arasındaki desenlerin ve düzenin bulanık setlerle ifade edilerek bir 
model oluşturma tekniği olan “Adaptif-Ağa Dayalı Bulanık Anlam Çıkarma 
Sistemi” (Adaptive-Network Based Fuzzy Inference System: ANFIS) ile 
çapraz doğrulama teknikleri "Marmara Üniversitesi Hastanesi" Merkez 
Laboratuvarı siklosporin A TİDİ verisine uygulanmıştır (Şekil.1).  
BULGULAR-SONUÇ: TİDİ ölçümleri ve hasta parametreleriyle oluşturulan 
modelle, siklosporin A kan düzeyi ve buna bağlı olarak doz tahminleri 
yapılmıştır. ANFIS tekniğinin performansı, diğer veri madenciği teknikleriyle 
karşılaştırıldığında daha anlamlı bulunmuştur (RMSE=0,0446; Tablo.1). 
 
Anahtar Kelimeler: Adaptif-Ağa Dayalı Bulanık Anlam Çıkarma Sistemi 
(ANFIS), Siklosporin A, Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi; Veri Madenciliği 
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 Şekil.1 Adapte-Ağa Dayalı Bulanık Anlam Çıkarma Sistemi (Adaptive-
Network Based Fuzzy Inference System: ANFIS) kuralları ve tabakaları. 
 
 
Veri Madenciliği Tekniklerinin Uygulandığı Siklosporin A Eğitici ve 
Doğrulayıcı Gruplarda Karşılaştırılması 

Veri Madenciliğ Tekniği 
Eğitici Grup  
(RMSE) 

Doğrulayıcı Grup (RMSE) 

Multilayer Perceptron 0,1674 0,1695 

RBF Network 0,0858 0,1014 

SMOreg 0,0540 0,0690 

C5.0 Decision Tree 0,0551 0,0561 

Conjunctive Rule 0,0594 0,0774 

ZeroR 0,0858 0,1014 

ANFIS 0,0446 0,0574 
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[P-073] 

SIÇANLARDA ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMESİNİN, KARDİYAK 
NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ, İNDÜKLEBİLİR NOS VE APOPTOZİS 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
Günay Nurullah1, Köse Ataman1, Sarı İbrahim2, Demiryürek Abdullah 
Tuncay3 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
 
AMAÇ: Sıçanlarda oluşturulan diklorvos akut zehirlenme ve tedavi 
modelinde, nitrik oksit (NO) düzeyi ile immünohistokimyasal olarak kadiyak 
indüklenebilir NO sentaz (iNOS) ve apoptozisin araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Randomize olarak gruplandırılan sıçanlardan kontrol grubuna 
mısır yağı (n=8), diklorvos grubuna 30 mg/kg diklorvos (n=15), atropin 
grubuna (A, n=10) 10 mg/kg atropin verildikten sonra 30 mg/kg diklorvos, 
pralidoksim grubuna (PAM, n=10) 40 mg/kg PAM verildikten sonra 30 
mg/kg diklorvos, A-PAM grubuna (n=10) atropin ve pralidoksim verildikten 
sonra 30 mg/kg diklorvos verildi. Tüm ilaçlar intraperitoneal olarak 
uygulandı ve 6 saat sonra tiyopental anestezisi ile venöz kan ve doku 
örnekleri alındı.  
BULGULAR: Diklorvos grubunda serum kolinesteraz düzeylerinde, kontrol 
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olan düşüklük saptanırken 
(p<0.05), A, PAM ve A-PAM gruplarında bu azalmaya rastlanmadı 
(p>0.05). Kontrol grubuna göre diklorvos grubunda serum NO düzeyleri 
anlamlı olarak düşük bulunurken, PAM verilen grupta diklorvos grubuna 
göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Doku NO düzeyleri A-PAM 
grubunda diklorvos grubuna göre yüksek bulunurken diğer gruplarda 
anlamlılık saptanmadı. iNOS skoru, gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermedi. İmmünohistokimyasal olarak yapılan 
boyamada kardiyak apoptozise hiçbir grupta rastlanmadı.  
SONUÇLAR: Diklorvos ile serum NO düzeyleri anlamlı olarak azalırken, 
kardiyak NO düzeyleri etkilenmemektedir. PAM uygulaması ile serumda, 
atropin ve PAM uygulaması ile de dokuda NO düzeylerinin anlamlı olarak 
artmış bulunması, koruyucu etkide NO’nun rolü olabileceğini ortaya 
koymaktadır. NO düzeylerindeki bu artıştan muhtemelen iNOS sorumlu 
değildir. Ayrıca, sıçanlarda OB ile oluşan akut zehirlenmede kalpte apoptoz 
görülmemektedir. 
 
Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından SBAG-HD-112 (106S007) no’lu proje ile 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: nitrik oksit, organofosfat zehirlenmesi, sıçan 
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[P-074] 

SIÇANLARDA ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMESİNDE RHO-KİNAZ 
İNHİBİTÖRÜ Y-27632’NİN ETKİNLİĞİ 
Günay Nurullah1, Köse Beril1, Demiryürek Şeniz2, Ceylan Nurdan Özlü3, Sarı 
İbrahim4, Demiryürek Abdullah Tuncay5 

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya 
Anabilim Dalı, Gaziantep 
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
5Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
 
AMAÇ: Sıçanlarda oluşturulan diklorvos ile akut zehirlenme modelinde 
Rho-kinaz inhibitörü Y-27632’nin etkinliğinin araştırması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Randomize olarak gruplandırılan sıçanlardan kontrol grubuna 
mısır yağı (n=9), diklorvos grubuna 30 mg/kg diklorvos (n=13), Y1 
grubuna 1 mg/kg Y-27632 (n=9) verildikten 5 dakika sonra 30 mg/kg 
diklorvos, ve Y10 grubuna 10 mg/kg Y-27632 (n=9) verildikten 5 dakika 
sonra 30 mg/kg diklorvos verildi. Tüm ilaçlar intraperitoneal olarak 
uygulandı ve 6 saat sonra tiyopental anestezisi ile venöz kan ve doku 
örnekleri alındı. Alınan sonuçlar ile uygun istatistiksel çalışma yapıldı.  
BULGULAR: Diklorvos grubunda serum kolinesteraz düzeylerinde düşüklük 
bulunmasına karşın, Y-27632 verilen gruplarda kolinesteraz düzeylerinde 
anlamlı azalma saptanmadı. Diklorvos grubuna göre sadece Y1 grubunda 
doku glutatyon düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artış bulundu. 
Kontrol grubuna göre diklorvos grubunda serum nitrik oksit düzeylerinde 
istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı. Doku nitrik oksit düzeylerinde 
ise gruplar arasında farklılık bulunmadı. iNOS skoru, gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedi. İmmünohistokimyasal 
olarak yapılan boyamada kardiyak apoptozise hiçbir grupta rastlanmadı. 
Diklorvos grubunda %46 olan mortalite, Y1 ve Y10 gruplarında %0’a düştü. 
SONUÇLAR: Y-27632 uygulaması ile diklorvosun oluşturduğu kolinesteraz 
düzeylerindeki düşmenin önlendiği bulunmuştur. Diklorvos ile akut 
zehirlenmede kardiyak apoptozis oluşmamakta, iNOS ve doku nitrik oksit 
düzeyleri etkilenmemektedir. Rho-kinaz inhibitörü Y-27632’nin koruyucu 
etkisinde serum veya doku nitrik oksit aracılık etmemektedir. 1 mg/kg 
dozda uygulanan Y-27632’nin etkisinde glutatyon rol oynayabilir. 1 ve 10 
mg/kg dozlarda uygulanan Y-27632’nin diklorvos zehirlenmesindeki 
mortaliteyi önlemiştir. Elde edilen sonuçlar, sıçanlarda organofosfat ile 
oluşan akut zehirlenmede Rho-kinaz enziminin katkısının olabileceğini ve 
bu tip zehirlenmelerde yeni tedavi yaklaşımı sağlayabileceğini 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Organofosfat zehirlenmesi, sıçan, Y-27632 
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[P-075] 

ALFA-AMANİTİN TOKSİSİTESİNE KARŞI ALFA-PİNEN’İN ETKİSİNİN 
SIÇANLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 
Özbek Hanefi1, Cengiz Nureddin2, Bayram İrfan3, Öntürk Hatice4 
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalı, Van 
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Van 
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Meslek Yüksek Okulu, Bitlis 
 
AMAÇ: Bu çalışmada, bir mantar zehiri olan alfa-amanitin’in sıçanlarda 
yapmış olduğu zehirlenmeye karşı alfa-pinen’in etkisi, biyokimyasal ve 
histopatolojik yöntemlerle araştırıldı. 
MATERYAL-METOD: Her birinde altışar adet sıçan bulunan dört ayrı 
çalışma grubu oluşturuldu. Gruplara sırasıyla “serum fizyolojik (SF)”, “alfa-
amanitin (3 mg/kg)”, “Silibinin (50 mg/kg)+alfa-amanitin (3 mg/kg)” ve 
“alfa-pinen (0.25 ml/kg)+alfa-amanitin (3 mg/kg)” periton içi yolla verildi. 
Alfa-amanitin, çalışmanın başında tek bir doz olarak, diğerleri ise beş gün 
süreyle uygulandı. Altıncı gün sıçanlar sakrifiye edilerek kan ve doku 
örnekleri alındı. Kanda ALT, AST, BUN ve kreatinin bakıldı. Karaciğer ve 
böbrek dokuları hematoksilen-eozinle boyanarak incelendi. Çalışmanın 
başında ve sonunda grupların vücut ağırlıkları ölçüldü. Çalışma için etik 
kurul onayı alındı. 
BULGULAR: Alfa-amanitin grubunda ALT ve BUN değerlerinin, alfa-pinen 
grubunda ALT ve kreatinin değerlerinin kontrol grubuna göre anlamlı 
seviyede yükseldiği, silibinin grubunda ise ALT değerinin alfa-amanitin 
grubuna göre anlamlı seviyede düştüğü saptandı. Çalışma gruplarının 
karaciğerlerinde histolojik yönden herhangi bir patolojiye rastlanmadı. 
Ancak alfa-amanitin ve alfa-pinen gruplarındaki sıçanların böbreklerinde; 
fokal genişleme, interstisyel kanama, tubulus epitel hücrelerinde hidropik 
dejenerasyon, tubuluslarda ve interstisyumda seyrek akut iltihap hücreleri 
izlenirken, silibinin grubunda bu bulguların daha hafif olduğu saptandı. 
Vücut ağırlığı yönünden serum fizyolojik grubunda % 8.87 ağırlık artışı 
olurken, alfa-amanitin grubunda % 26.78, silibinin grubunda % 13.01 ve 
alfa-pinen grubunda % 17.65 oranında ağırlık kaybı oldu. 
SONUÇ: Alfa-amanitin’in sıçanlarda daha çok böbreklere zarar verdiği, 
karaciğerde ise sadece karaciğer enzimlerini kısmen yükselttiği 
saptanmıştır. Silibinin, alfa-amanitin zehirlenmesinde biyokimyasal ve 
histo-patolojik yönden karaciğer enzimlerinde ve böbrek histolojisinde 
anlamlı bir düzelme sağlarken, alfa-pinen’in gösterdiği düzelme anlamlı 
düzeyde bulunmamıştır. Çalışma, sıvı-elektrolit replasmanı yapılmış 
gruplarla zenginleştirilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Akut Toksisite, Alfa-amanitin, Alfa-pinen, Sıçan, 
Silibinin. 
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Çalışma gruplarına ait biyokimya sonuçları (ortalama ± standart 
hata). 

Gruplar 
ALT 
(U/L) 

AST 
(U/L) 

BUN 
(mg/dL) 

Kreatinin 
(mg/dL) 

Serum 
Fizyolojik 

43.5±2.1 177.0±15.6 17.0±0.7 0.28±0.017 

Alfa-amanitin 107.5±14.7a 276.8±22.3 138.0±40.3a 0.90±0.400 

Silibinin+Alfa-
amanitin 

64.60±4.4b 277.0±43.9 66.8±33.9 0.40±0.130 

Alfa-
pinen+Alfa-
amanitin 

90.5±11.3a 308.7±84.8 90.0±26.7 2.67±0.211abc 

F/p değerleri 9915 / 
0.001 

1282 / 
0.312 

3648 / 
0.035 

26276 / 0.000 

a: p<0.05 (Serum fizyolojik grubu ile karşılaştırma). b: p<0.05 (Alfa-
amanitin grubu ile karşılaştırma). c: p<0.05 (Silibinin grubu ile 

karşılaştırma). 
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[P-076] 

SİBUTRAMİNİN MOTOR KOORDİNASYONA ETKİSİ 
Işıkdemir Fulden, Özbakış-dengiz Günnur, Yılmaz-sipahi Emine, Akın Güliz, 
Banoğlu Zekiye Nur 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı. 
Zonguldak 
 
AMAÇ: Obezite tedavisinde sıklıkla kullanılan iki ilaçtan biri olan 
sibutraminin etki mekanizması aynen antidepresanlar gibi serotonin ve 
noradrenalin geri alımını inhibe ederek enerji harcanmasını artırması ile 
açıklanır. Buradan hareketle sıçanlara tek doz uygulanan sibutraminin ve 
benzer mekanizmalarla etki gösteren antidepresanların beceri isteyen 
hareketler üzerine etkisi rotarod yöntemi ile saptanarak karşılaştırılmıştır.  

YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmada sibutramin (10 mg/kg), 
antidepresanlardan selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) fluoksetin 
(20mg/kg), presnaptik α2 adrenerjik otoreseptörleri reseptörleri bloke 
ederek beyinde noradrenerjik ve serotonerjik uçlardan nörotransmitter 
salıverilmesini arttıran serotonin/noradrenalin geri alım inhibitörü (SNRI) 
milnasipran (50mg/kg), serotonin ve NA geri alımın iki yönlü inhibe eden 
noradrenerjik ve spesifik serotonerjik antagonist (NaSSA) mirtazapin 
(15mg/kg) sıçanlara intraperitoneal olarak uygulandı. Rota-rod da kalma 
süresi iki farklı peryotta injeksiyonu takibeden 10-15 ve 40-45. dakikalar 
arasında 5 dakika süre ile 30 saniyelik hız artışları ile kaydedildi  
BULGULAR: Antidepresanlar kontrole oranla alette kalış süresini azaltmış, 
bu azalma ilk peryotta aralarında önemli bir fark göstermemiştir. İkinci 
peryotta fluoksetin ile bir değişiklik olmamış ama diğer iki antidepresan 
motor koordinasyonu önemli derecede bozmuşlardır. Sibutramin ilk 
peryotta süreyi artırmış ama ikinci peryotta diğer iki antidepresandan daha 
az olmakla birlikte önemli düzeyde azaltmıştır. 
SONUÇLAR: Sibutramin de antidepresanlar gibi motor koordinasyonu ve 
beceri isteyen hareketleri bozmaktadır. Selektif serotonin geri alım 
inhibitörü (SSRI) fluoksetinin etkilerinin daha az olmasından hareketle bu 
etkinin adrenerjik mekanizmalar üzerinden oluşması olasıdır. 
Anahtar Kelimeler: Antidepresan, fluoksetin, milnasipran, mirtazapin, 
rotarod, sibutramin 

Grupların rotarodda kalış süresi 

GRUP Kalış süresi (1.periyot) (sn) Kalış süresi(2.periyot) (sn) 

Kontrol 62.60±9.26 66.60±10.74 

Fluoksetin 43.60±6.32 41.80±4.91 

Mirtazapin 49.80±4.44 7.40±1.94 

Milnasipran 42.80±4.32 10.00±2.55 

Sibutramin 81.40±9.05 22.60±5.35 
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[P-077] 

SIÇANLARDA HAREKETSİZLİK STRESİ İLE OLUŞTURULAN EREKTİL 
DİSFONKSİYON MODELİ 
Bal Ersin1, Murat Nergis2, Demir Ömer3, Soner Burak Cem4, Can Ertan1, 
Gidener Sedef4, Esen Adil Ahmet3 

1Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD, İzmir 
 
Sıçan modellerinde strese bağlı olarak üreme fonksiyonları ve cinsel 
davranışlarda olumsuz yönde değişikliklerin olduğu gösterilmiştir. Ancak 
strese bağlı erektil fonksiyonlardaki değişim bilinmemektedir. Çalışmamızda 
hareketsizlik stresine bağlı erektil yanıtlardaki değişikliklerin deneysel 
olarak ölçülebilirliğinin sıçanlarda gösterilmesi amaçlandı. 
Çalışmada 300-400 gram ağırlığında Sprague Dawley cinsi sıçanlar 
kullanıldı. Sıçanlar stres uygulaması için 1 saat süreyle silindirik polivinil tüp 
içerisinde hareketsiz bırakıldı. Stres süresi tamamlandıktan sonra üretan/α-
kloraloz anestezisi uygulanan sıçanların ortalama arteriyel basınç (MAP) 
ölçümü için karotisleri P50 kateter ile kanüle edildi. Intrakavernozal basınç 
(ICP) ölçümü için penis sağ krurası, ucunda 25 gauge iğne bulunan 
kateterle kateterize edildi. Stimulasyonunun uygulanacağı kavernozal sinir 
abdominal insizyonla girildikten sonra prostatın posterolateralinde diseke 
edildi. Monitörizasyon işlemi tamamlandıktan sonra sıçanın stabilizasyonu 
için 15 dk beklendi. Elektriksel stimulasyon bipolar kanca elektrodla 
(Harvard Dastre) 5V, 1ms, 20Hz amplitüdünde 60 sn süre ile yapıldı. Erektil 
fonksiyonlar sinir uyarımı sırasında elde edilen ICP, MAP, eğri altında kalan 
alan (AUC) ve detumesans zamanı değerleri ile ölçüldü. Stres uygulanan ve 
kontrol grubundan elde edilen veriler karşılaştırıldı. 
Strese bağlı in-vivo olarak değerlendirilen erektil fonksiyon 
parametrelerinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığına istatistiksel olarak 
anlamlı şekilde bozulduğu görüldü. Buna göre kontrol ve stres grubunda 
ICP; 53.4±4.5 vs 24.4±4.1 mmHg, AUC; 2249±253.7 vs 1061±157.3, 
ICP/MAP; %55.7±0.03 vs %34.4±0.07 ve detümesans zamanı 78.6±12.8 
vs 31.7±6.1 sn olarak bulundu (tüm karşılaştırmalar için; p<0.01). 
Deneysel stres modelinin değerlendirildiği bu ön çalışmamızda hareketsizlik 
stresine bağlı olarak erektil fonksiyonlarda ölçülebilir bozulmalar 
görülmektedir. Bu model kullanılarak stres ve vaskülojenik erektil 
fonksiyonlar arasındaki patofizyolojinin araştırılacağı daha ileri çalışmaların 
yapılabileceğini düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Kelimeler: Stres modeli, vaskülojenik erektil disfonksiyon 
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[P-078] 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS’A BAĞLI DAMAR GREFT ENFEKSİYONU: 
SEFAZOLİN, TEİKOPLANİN VE VANKOMİSİN PROFİLAKSİ 
PROTOKOLLERİNİN EFİKASİTELERİNİN SIÇAN MODELİNDE 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Atahan Erhan1, Gül Mustafa2, Ergün Yusuf3, Eroğlu Erdinç1 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi ABD Maraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD 
Maraş 
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 
Maraş 
 
AMAÇ: Metisiline-duyarlı (MSSA) ve -rezistan Staphylococcus aureus 
(MRSA) ile oluşturulan dacron greft enfeksiyonu modellerinde sefazolin, 
teikoplanin ve vankomisinin profilaktik etkililiklerinin karşılaştırılması 
amaçlandı.  
MATERYAL VE METOD: Enfeksiyonlar sıçanların sırtlarına subkutan olarak 
yerleştirilen dacron greftlerine topikal olarak MSSA veya MRSA 
damlatılmasıyla oluşturuldu. Deney grupları: Kontamine olmamış grup 
(kontrol grup); MSSA- veya MRSA ile kontamine edilmiş gruplar; MSSA- 
veya MRSA ile kontamine edilmiş ve sefazolin, teikoplanin veya vankomisin 
verilmiş gruplar (3 tedavi rejimi uygulandı: 1 gün, 2 gün ve 3 gün 
rejimleri). Greftler 7 gün sonra çıkarılıp mikrobiyolojik olarak 
değerlendirildi. 
BULGULAR: Kontamine edilen gruplarda greft enfeksiyonları oluştu. 
Sefazolin, teikoplanin ve vankomisin MSSA ve MRSA enfeksiyonlarını etkili 
bir şekilde bloke ettiler. Tüm antibiyotiklerde en etkili tedavi rejimi 3 gün 
rejimiydi. MSSA ve MRSA için etkililik sıralaması şu şekildeydi: teikoplanin 
> vankomisin > sefazolin. 
SONUÇ: Profilaktik bir ajan olarak, teikoplanin sıçanlardaki MSSA ve MRSA 
greft enfeksiyonlarına karşı vankomisin ve sefazoline göre daha etkili 
görünmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: vasküler greft enfeksiyonu, sefazolin, glikopeptidler; 
teikoplanin; vankomisin; antibiyotik profilaksisi. 
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[P-079] 

KEMİK İLİĞİ STROMAL KÖK HÜCRELERİ İSKEMİ İLE HASARLANMIŞ 
BEYİN’E NASIL ULAŞIYORLAR? 
Yilmaz Gokhan, Vital Shantel, Erkuran Yilmaz Cigdem, Stokes Karen Y., 
Granger D. Neil 
Department of Cellular &Molecular Physiology, Louisiana State University-
Shreveport 
 
Birçok çalışma Kemik İliği Stromal Kök Hücreleri’nin (KİSKH), iskemik beyin 
hasarında tedavi amaçlı kullanımını destekler niteliktedir. Bu çalışmalarda 
ana tema dışarıdan verilen KİSKH’in hasarlı santral sinir sistemi dokusuna 
seçici olarak göç etmesi ve hasarlı dokuya yerleşerek nöron koruyucu, 
akson oluşumunu tetikleyici ve skar dokusunu azaltıcı 
sitokinler/koruyuyucu faktörler salıvermeleridir. Ancak KİSKH’in hasarlı 
dokuyu tanıma ve hasaralı dokuya göç etme mekanizmaları henüz 
bilinmemektedir. Bu çalışmada beyin endotel hücrelerinin iskemik hasarı 
takiben hücre yüzeylerinde KİSK’in tanıyıp yapışabileceği adhezyon 
molekülleri eksprese ettikleri ve KİSKH’in bu adhezyon molekülleri 
aracılığıyla iskemik dokuyu tanıdıkları ve bu dokuya seçici olarak göç 
ettikleri varsayımı test edilmiştir. Bu amaçla, erkek C57/Bl farelerde (20-25 
gr) iskemik beyin hasarı 1 saat a. media cerebralis okluzyonu ve 23 saat 
reperfüzyonu ile elde edildi. Reperfüzyon sonunda 8X106 adet işaretlenmiş 
KİSKH, E- ya da P- selektine karşı antikorlarla birlikte farelere intravenöz 
uygulandı. KİSKH’in beyin endoteli ile etkileşimi kraniyal pencereden, 
intravital mikroskopi aracılığıyla gözlendi. İskemik farelerde sham farelere 
göre KİSKH adhezyonunda artış tespit edildi (sırasıyla, 76±5, 16±4 
hücre/mm2). E- ve P-selektine karşı antikorlar iskemiye bağlı KISKH 
adhezyonunu bloke etti (sirsasiyla, 36 ±4, 10±3 hücre/mm2). 
KISKH’lerdeki olası adhezyon ligandlarını tanımlamak için yapılan akım 
sitometri analizlerinde hücrelerin P-selektin, E-selektin, L-selektin, P-
selektin Glikoprotein-ligand-1 taşımadıkları tespit edildi. Bu bulgular 
KISKH’in iskemik inme sonrası beyin endotel hücre yüzeylerinde eksprese 
edilen E- ve P- selektine henüz tespit edilemeyen bir ligand aracılığıyla 
bağlandıklarını, ve bu yol aracılığıyla iskemik dokuyu tanıyabildiklerini 
göstermektedir. İskemik hasarı takiben endotel hücrelerinde değişen 
adhezyon molekülleri, kök hücrelerin tedavi amacıyla organlara seçici 
göçünü sağlamakta önemli bir hedef teşkil etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: adhezyon, iskemik beyin hasari, kok hucreler 
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[P-080] 

İMİPRAMİNİN VİSERAL AĞRIDAKİ ANALJEZİK ETKİSİ 
İlkaya Fatih1, Bilge S. Sırrı1, Bozkurt Ayhan2, Çiftçioğlu Engin3, Baş Duygu 
Belkıs1, Çelik Süleyman1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Samsun 
 
AMAÇ: İmipraminin farklı ağrı modellerinde analjezik etkinliği olduğunun 
gösterilmiş olmasına rağmen, viseral ağrıdaki etkinliğine dair çok az 
çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı, periferik olarak uygulanan 
imipraminin viseral ağrıdaki muhtemel analjezik etkisini ve bu etkinin 
mekanizmasını araştırmaktır.  
YÖNTEMLER: Deneysel protokol Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Etik 
Kurulu tarafından onaylanmıştır (No: 2006/32 - HEK/197). Erkek Sprague-
Dawley (250-280 g) sıçanların anestezisi ketamin (100 mg/kg;ip) ile 
sağlandı. Elektromiyografik (EMG) sinyallerin kaydı için, teflon kaplı Ni/Cr 
tel elektrodlar abdominal eksternal oblik kasa yerleştirildi. Maddelerin 
uygulanabilmesi için juguler vene kateter yerleştirildi. Elektrodlar ve 
kateter, deri altından ilerletilerek hayvanların ensesinde dışarı ağızlaştırıldı. 
Sıçanlar cerrahi sonrasında deneylerin yapılacağı 7. güne kadar deneysel 
koşullara alıştırıldı. Viseral ağrının değerlendirilmesinde kolorektal 
distansiyon (KRD) yöntemi uygulandı. EMG sinyalleri PowerLab veri 
kazanım sistemi kullanılarak kaydedildi ve integrali alındı. KRD, maddelerin 
verilmesinden önce (0. dakika) ve 5, 15, 30, 60, 90, 120. dakikalarda 
uygulandı. 
BULGULAR: İmipramin uygulanması doza bağımlı olarak (10-40 mg/kg; 
iv) EMG aktivitesini azalttı (p<0.05-0.001). İmipraminin analjezik etkisi 
nalokson (1 mg/kg; iv) ve ondansetron (1 ve 2 mg/kg; iv) ile 
değişmezken, yohimbin (1 mg/kg; iv) ile azaldı (p<0.05-0.001).  
SONUÇ: Sonuçlarımız, imipraminin KRD ile oluşturulan viseral ağrıdaki 
analjezik etkisinin opioiderjik sistemden ve 5-HT3 reseptörlerinden 
bağımsız olduğunu, buna karşılık alfa-2 reseptör aktivasyonunun analjezik 
etkide rol aldığını desteklemektedir.  
 
Bu çalışma OMÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: imipramin, viseral ağrı, kolorektal distansiyon 
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[P-081] 

SALVİA ALBİMACULATA’NIN SANTRAL VE PERİFERİK ANALJEZİK 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Arıhan Okan1, Kartal Murat2, İskit Alper B.1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Ankara 
 
AMAÇ:  
Halk arasında analjezik etkisi için kullanılan çeşitli Salvia (Adaçayı) 
türlerinin varlığı bilinmektedir. Bu çalışmada Türkiye’ye endemik bir tür 
olan Salvia albimaculata’nın, olası santral ve periferik analjezik 
aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışmada Salvia albimaculata’nın toprak üstü 
kısımlarının (herba) toz haline dönüştürülmesinden sonra, farklı 
polaritelerde en polardan en az polara doğru, su, etanol, etil asetat ve 
hekzan ile oda sıcaklığında maserasyonla ekstreler hazırlanmıştır (farklı 
solventlerle). Ekstreler 24 saat açlıktan sonra gastrik gavajla oral yoldan 
çeşitli dozlarda verilmiş ve 30 dakikalık bir bekleme periyodundan sonra 
çalışmaya başlanmıştır. 
25-35gr ağırlığındaki albino farelerde, termal ve kimyasal ağrı metotları ile 
stimulus oluşturulmuştur. Termal ağrı modelinde 52°C’de “Hotplate” 
sistemi kullanılmış, kimyasal ağrı modelinde ise %0.6’lık asetik asit i.p. 
yoldan uygulanmıştır. Hotplate sisteminde arka ayak çekme süresi (saniye) 
verilen tepki için referans olarak kullanılmıştır. asetik asitle oluşturulan 
kıvranma modelinde ise ilaç verildikten sonraki 5. dakika ile 15 dakika 
arasındaki kıvranma sayısı ölçülmüştür.  
BULGULAR: Kıvranma testinde etanol ekstresi 100 ve 200mg/kg 
dozlarında belirgin analjezik aktivite gösterirken diğer ekstrelerde bu etki 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. “Hotplate testinde” ise hiçbir 
ekstrede farklı dozlarda anlamlı analjezik etkiye rastlanmamıştır.  
SONUÇLAR: Bu bulgulara dayanarak ülkemiz için endemik olan bu bitki 
türünün santral analjezik etkisinin bulunmadığı, periferik analjezik etkisinin 
ise daha çok bitkinin etanol ekstresine geçen içerikte olduğu söylenebilir. 
Daha detaylı kimyasal ve farmakolojik çalışmalarla, bu etkinin hangi madde 
veya maddelerden kaynaklandığı araştırılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Salvia Albimaculata, Adaçayı, Analjezi 
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[P-082] 

TIP DOKTORLARINA YÖNELİK ELEKTRONİK İLAÇ KARAR DESTEK 
SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ VE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 
Gül Hüsamettin1, Soysal Ergin2, Baykal Nazife3 

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Analitik Toksikoloji Bilim Dalı 
2Ankara Üniversitesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 
3Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim 
Dalı 
 
Tıp doktorlarının güncel ilaç bilgisine ulaşımını kolaylaştırmak, en akılcı ilacı 
seçebilmek ve istenmeyen ilaç etkilerini azaltmak maksadıyla elektronik ilaç 
karar destek sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de ilaç bilgileri Sağlık 
Bakanlığına bağlı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) tarafından kendi 
internet sayfasında yayınlanmaktadır. Buradaki ilaç bilgileri temel olarak 
eczacılara ve mali sistemin düzenlenmesine yönelik olup tıp doktorlarının 
ilaç seçimini kolaylaştıracak öğeler içermemektedir. Bu çalışmada, tıp 
doktorlarına yönelik elektronik ilaç karar destek sistemi geliştirilmesi için 
yapılması gerekenler incelendi ve gerçekleştirildi. 
İEGM tarafından yayınlanan ilaç bilgilerinde şu hususların eksik olduğu 
tespit edilerek düzeltildi: İlaç isimlerinde tipografik hata, ilaç etken 
maddelerinde yazım hatası ve yanlışlık, ilaç formülasyonlarında belirsizlik. 
Ayrıca ilaçların doğrudan eşdeğeri (birinci derece ilişki; etken madde ve 
formülasyon eşitliği) yanında ikinci derece (etken madde benzerliği) ve 
üçüncü derece (aynı fonksiyona sahip diğer etken maddeler, örn. NSAII 
gibi) ilişkiyi belirleyebilmek maksadıyla ilaçlar manuel olarak 24 ana grup 
ve 232 alt grupta sınıflandırıldı. İlaç bilgilerindeki güncellemeler ise excel 
formatındaki veride barkod numarası esas alınarak “DÜŞEYARA” fonksiyonu 
ile gerçekleştirildi. 
Sonuç olarak, yukarıda yapılan çalışmada harcanan emeğin önemli bir 
kısmı İEGM tarafından yayınlanan ilaç bilgilerindeki hataların giderilmesi 
için harcanmıştır. Ülkemizde ise ilk defa ilaçlar arasındaki fonksiyon 
benzerlikleri elektronik olarak 1-3. derece olarak sınıflandırılmıştır. İlaç 
bilgilerinin düzenlenmesinde İEGM’in tıp doktorlarına yönelik bir çalışması 
söz konusu değildir. Bu durumu düzeltebilmek maksadıyla farmakologlara 
ve “Türk Farmakoloji Derneği” ne önemli görevler düşmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektronik, ilaç, karar destek sistemi 
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[P-083] 

ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMESİNDE OLUŞAN ORGAN HASARLARI 
ÜZERİNE MELATONİNİN ETKİSİ 
Yürümez Yusuf1, Yavuz Yücel1, Yağmurca Murat2, Baş Orhan3, 
Büyükokuroğlu Mehmet Emin4 

1Afyon Kocatepe Universitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar 
2Afyon Kocatepe Universitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalı, Afyonkarahisar 
3Afyon Kocatepe Universitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar 
4Afyon Kocatepe Universitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar 
 
Bu çalışmada, organofosfat zehirlenmesine bağlı olarak meydana gelen 
organ hasarları üzerine melatoninin profilaktik ve terapötik etkinliği 
histopatolojik olarak değerlendirildi.  
Çalışmada 32 adet (150-210 g) Wistar Albino erkek rat kullanıldı. Ratlar 
eşit olarak 4 gruba ayrıldı. Grup 1 (Sham) ratlara deney süresince herhangi 
bir sey verilmedi. Grup 2 (kontrol) ratlara 0.8 g/kg subkütan fenthion 
verildikten sonra intraperitoneal olarak melatonin ile aynı dozda normal 
salin verildi. Grup 3 (proflaktik melatonin) ratlara 0.8 g/kg subkütan 
fenthion uygulamasından 30 dakika önce intraperitoneal olarak 10 mg/kg 
melatonin verildi. Grup 4 (terapötik melatonin) ratlara 0.8 g/kg subkütan 
fenthion verildikten bir saat sonra intraperitoneal olarak 10 mg/kg 
melatonin verildi. Deneyin 24. saatinde ratların anestezi altında sakrafiye 
edilmesinden sonra kalp, böbrek ve ince barsaktan doku örnekleri alındı ve 
histopatolojik inceleme için formalin solüsyonuna kondu. Dokular, ödem, 
inflamasyon, konjesyon, nekroz gibi parametreler göz önünde 
bulundurularak değerlendirildi. 
Grup 1 ile karşılaştırıldığında Grup 2, 3 ve 4’teki ratların kalp, böbrek ve 
ince barsaklarında anlamlı derecede hasar olduğu gözlendi. Buna karşın, 
Grup 2 ile karşılaştırıldığında, hem profilaktik ve terapötik olarak uygulanan 
melatoninin her üç organda da meydana gelen hasarları önlediği saptandı. 
Yine, profilaktik ve terapötik olarak melatonin uygulamaları arasında bir 
fark olmadığı görüldü.  
Sonuç olarak, organofosfat zehirlenmesi sonucu meydana gelen organ 
hasarlarını önlemek için hem proflaktik ve hem de terapötik olarak 
melatonin kullanılması faydalı etkiler sağlayabilir. Ancak bu sonucun 
desteklenmesi için daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Organofosfat zehirlenmesi, fention, melatonin, rat 
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DEKSMEDETOMİDİNİN VİSERAL AĞRIDAKİ ANALJEZİK ETKİ 
MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 
Bozkurt Ayhan1, Ülger Fatma2, Bilge S. Sırrı3, İlkaya Fatih3, Dilek Ahmet2, 
Çiftcioğlu Engin4, Bostancı M. Ömer1, Güldoğuş Fuat2 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Ana Bilim Dalı, Samsun 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Samsun 
 
Çalışmamızın amacı, alfa-2-adrenoseptör agonisti olan deksmedetomidinin 
viseral ağrıdaki analjezik etkisinin mekanizmasını araştırmaktır. 
Deneysel protokol OMÜ Hayvan Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (No: 
2006/06 – HEK144). Erkek Sprague-Dawley sıçanların (250-280 g) 
anestezisi ketamin (100 mg/kg;ip) ile sağlandı. Elektromiyografik (EMG) 
sinyallerin kaydı için, teflon kaplı Ni/Cr tel elektrodlar abdominal eksternal 
oblik kasa yerleştirildi. Maddelerin uygulanabilmesi için juguler vene kateter 
yerleştirildi. Elektrodlar ve kateter deri altından ilerletilerek hayvanların 
ensesinde dışarı ağızlaştırıldı. Sıçanlar cerrahi sonrasında deneylerin 
yapılacağı 7. güne kadar deneysel koşullara alıştırıldı. Viseral ağrının 
değerlendirilmesinde kolorektal distansiyon (KRD) yöntemi uygulandı. EMG 
sinyalleri PowerLab veri kazanım sistemi kullanılarak kaydedildi ve integrali 
alındı. KRD, antagonistlerin verilmesinden önce (0. dakika) ve 
deksmedetomidin uygulamasını takip eden 5, 15, 30, 60, 90, 120. 
dakikalarda uygulandı. Kullanılan reseptör antagonistleri 
deksmedetomidinden 10 dakika önce intravenöz yoldan uygulandı. 
Deksmedetomidinin (10 µg/kg; iv) analjezik etkisi, alfa-2a reseptör 
antagonisti (BRL 44408; 1 mg/kg) ve alfa-2c reseptör antagonisti (MK-912; 
300 mikrogram/kg) ile azalırken alfa-2b reseptör antagonisti (imiloksan 
HCl; 1 mg/kg), muskarinik reseptör antagonisti (atropin sülfat; 1, 2 ve 4 
mg/kg), 5-HT3 reseptör antagonisti (ondansetron; 1 mg/kg) ve 5-HT2a 
reseptör antagonisti (ketanserin; 1 mg/kg) ile değişmedi.  
Sonuçlarımız, deksmedetomidinin KRD ile oluşturulan viseral ağrıdaki 
analjezik etkisinde adrenerjik alfa-2a ve alfa-2c reseptör alt tiplerinin rol 
oynadığını desteklemektedir. 
 
Bu çalışma OMÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: deksmedetomidin, sıçan, viseral ağrı 
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[P-085] 

SIÇAN TORASİK AORTASINDA DETCA İLE OLUŞTURULAN 
OKSİDATİF STRES MODELİNDE FLUVASTATİNİN KORUYUCU 
ETKİLERİ 
Sevin Gülnur, Gökçe Göksel, Kerry Zeliha 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
Dietilditiyokarbamik asit (DETCA), yüksek konsantrasyonlarda intraselüler 
ve ekstraselüler Cu/Zn süperoksit dismutaz (SOD) izoformlarını inaktive 
ederek damar düz kasında süperoksit anyonunu artırmaktadır. Bu nedenle 
biyolojik sistemlerde serbest oksijen radikallerini oluşturmak, meydana 
getirdikleri etkileri araştırmak amacıyla in vitro oksidan stres modeli 
oluşturmak için kullanılmaktadır. 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A 
inhibitörleri (statinler) lipid düşürücü etkilerinin yanı sıra pleitropik etkilere 
de sahiptirler. Ex vivo ve in vitro çalışmalar statinlerin antiinflamatuvar, 
antitrombotik ve antioksidan özellikler oluşturduğunu göstermektedir. 
Çalışmamızda statin grubu bir ilaç olan fluvastatinin in vitro koşullarda 
sıçan torasik aortasında DETCA ile oluşturulan oksidatif stres modelinde 
koruyucu etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Erkek sıçanlardan izole edilen 
2-3 mm uzunluğundaki torasik aorta ringleri PBS-HEPES tampon çözeltisi 
içeren farklı tüplere alınarak 5 grup oluşturulmuştur. Birinci ring kontrol 
olarak kullanılmış (grup I); ikinci ring DETCA (3mM) içeren (grup II); 
üçüncü ring Fluvastatin (3x10-5 M) + DETCA (grup III); dördüncü ring 
sadece Fluvastatin (grup IV); ve beşinci ring ise Fluvastatin+DETCA+ (N ω-
nitro-L-arginin, LNA) (10-4M) içeren tamponda (grup V) 30 dakika 
süresince inkübasyona bırakılmışlardır. Fluvastatin ve nitrik oksit sentaz 
inhibitörü ortama 10 dakika önce ilave edilmişlerdir. Süperoksit anyon 
oluşumu lusigenin (0.2 mM), diğer reaktif türler ise luminol (0.2 mM) ile 
luminometrik olarak ölçülmüştür. DETCA inkübasyonu ortamda reaktif 
oksijen türlerini istatistiksel olarak anlamlı şekilde artırırken (P<0.001), 
fluvastatin tedavisi süperoksit anyon (P<0.001) ve diğer reaktif türlerin 
(P<0.05) oluşumunu inhibe etmiştir. Ortama LNA ilavesi fluvastatinin bu 
parametreler üzerinde oluşturduğu etkide bir değişikliğe neden olmamıştır. 
Bu sonuçlar, antihiperlipidemik etkisi yanında fluvastanin belirli radikal 
türlerine karşı süpürücü özellik gösterdiğini ve oksidatif strese karşı 
dokularda koruyucu etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Aorta, DETCA, fluvastatin, oksidatif stres, sıçan 
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[P-086] 

Β2-ADRENOSEPTÖRÜN HÜCRESEL DAĞILIM DİNAMİĞİNİN 
DENDRA-Β2-ADRENOSEPTÖR FÜZYON PROTEİNİ KULLANILARAK 
İNCELENMESİ 
Kaya Ali I., Altuntaş Olga, Uğur Özlem, Onaran H. Ongun 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD, 
Sıhhiye 06100 
 
G proteini kenetli reseptörlerin ve G-proteinlerinin hücre içi dağılımlarının 
ve trafiğinin aydınlatılması bu proteinler aracılığıyla gerçekleşen sinyal 
iletiminin anlaşılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu proteinlerin 
hücredeki dağılımları çoğunlukla ilgili proteinlerin floresan proteinler ile 
işaretlenmesi yoluyla incelenmektedir. Ancak, bu tür çalışmalar proteinlerin 
durağan dağılımının dinamiği hakkında bilgi vermemektedir. Bu çalışmada, 
fotokonversiyon özelliği gösteren bir floresan protein olan Dendra proteini 
kullanılarak insan β2AR’nün hücre içi dinamiği incelenmiş ve şu sorulara 
yanıt aranmıştır: 1) Bir reseptör molekülü hücre zarının her yerine 
ulaşabilir mi?, 2) Reseptörün hücre zarındaki hareketi basit difüzyonla 
açıklanabilir mi?, 3) Reseptörün aktivasyon durumu zardaki hareketi etkiler 
mi?, 4) Hücrenin çeşitli kompartmanları arasındaki reseptör trafiğinin 
kinetik özellikleri nelerdir? 
Elde edilen konfokal mikroskopik veriler sayısal olarak değerlendirildiğinde: 
1) β2AR’ün hücre zarında lokal lateral hareketinin olduğu, 2) hareket 
edebilen mobil fraksiyonun tüm reseptör havuzunun %90’nını oluşturduğu, 
3) lokal lateral hareketin basit difüzyonla açıklanabildiği (D=10-9 
cm2/saniye), 4) fotokonversiyonla lokal olarak işaretlenmiş reseptörün tüm 
hücre zarına basit difüzyonla yayılabildiği, 5) uzun mesafeli difüzyonunun 
hızlı ve yavaş olmak üzere iki komponentin bulunduğu, hızlı komponentin 
lokal difüzyon kinetiği ile aynı, yavaş komponentin ise yaklaşık 20 kat daha 
yavaş olduğu, 6) reseptörün aktivasyon durumunun zar içindeki hareketini 
etkilemediği, ve son olarak 7) hücre zarı ile hücre içi kompartmanlar 
arasındaki reseptör trafiğinin görünüşte engelsiz bir dinamik denge 
oluşturduğu saptanmıştır.  
Sonuç olarak β2AR’ün hücre membranındaki trafiğinin zamana bağlı olarak 
basit difüzyon mekanizmaları ile açıklanabileceği, dolayısıyla reseptör 
ekspresyonu bakımından polarizasyon gösteren diferansiye hücrelerde 
asimetrik reseptör dağılımını sağlayan aktif bir mekanizmanın mutlaka 
bulunması gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca, fotokonversiyon gösteren 
proteinlerin hücre içi protein trafiğinin incelenmesinde iyi bir araç 
olabileceği gösterilmiştir.  
Bu çalışma 104S472 numaralı TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Transmembran sinyal iletimi, beta adrenenjik 
reseptör, g proteinleri 
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Β2-ADRENOSEPTÖR İLE XLΑS KENETİNİN İNCELENMESİ 
Kaya Ali I.1, Öner Ş. Sadık1, Bastepe Murat2, Onaran H. Ongun1, Uğur 
Özlem1 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD, 
Sıhhiye 06100 Ankara 
2Endocrine Unit, Dept. Medicine Massachusetts General Hospital and 
Harvard Medical School, Boston, MA, USA 
 
Gαs proteinin alternatif splice varyantlarından biri olan “Extra-large αs” 
(XLαs), N-terminal bölgesi dışında Gαs proteini ile aynı amino asit dizisine 
sahiptir. Yapılan çalışmalar bu proteininin çeşitli G proteinine kenetli 
reseptörlerle olan etkileşimi, adenilat siklaz uyarımı ve Gβγ alt üniteleri ile 
etkileşimi gibi özellikleri bakımından Gαs proteini ile benzer olduğunu 
göstermiştir. Ancak, reseptör-XLαs aracılı sinyal iletiminin ayrıntıları 
şimdiye dek incelenmemiştir. Bu çalışmada, insan β2AR modelinde 
sözkonusu sinyal iletim yolunun ayrıntıları Gαs proteini ile karşılaştırmalı 
olarak incelenmiştir. Çalışmada, HEK-293 ve 2B2 fibroblast (XLαs ve Gαs 
knock-out hücre serisi) hücreleri heterolog ekspresyon sistemi olarak 
kullanılmıştır. Sonuçlar, 1- XLαs’in bazal adenilat siklaz uyarma yeteneğinin 
Gαs proteinine göre daha yüksek olduğunu, 2- bu bazal aktivitenin 
reseptörün bazal aktivitesine bağımlı olduğunu, 3- Gαs’in tersine XLαs’in 
bazal aktivitesinin invers agonistlere duyarlı olmadığını, 4- agonistle 
uyarılan yanıtta Gαs ve XLαs arasında reseptör ekspresyonuna ve ligand 
efikasilerine bağımlı bir fark olduğunu göstermiştir. Çok reseptör 
sentezleyen hücrelerde XLαs ve Gαs proteinlerinin adenilat siklazı uyarma 
yeteneği arasındaki fark yalnız bazal koşullarda ya da inverse agonist 
varlığında gözlenirken (parsiyal ve full agonist varlığında her iki protein de 
eşit düzeyde adenilat siklazı uyarmaktadır), az reseptör sentezleyen 
hücrelerde ancak yüksek efikasili ligandların varlığında bu farkın ortadan 
kalkabildiği saptanmıştır.  
Sonuç olarak; XLαs’in Gαs’e göre β2AR’e kenetinin daha fazla olduğu, 
inverse agonist varlığında oluşan reseptör konformasyonunun XLαs proteini 
tarafından Gαs kadar tanınmadığı saptanmıştır. Kullanılan ligadların efikasi 
sırasının her iki G proteini için de aynı olduğu ve bu nedenle her iki protein 
arasında saptanan sinyal iletim farklarının liganda bağımlı olmadığı, yapılan 
simulasyon çalışmalarının da desteklemesi ile, proteinlerin β2AR’e farklı 
afiniteler ile bağlanmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. 
Bu çalışma 104S472 numaralı TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Transmembran sinyal iletimi, beta adrenenjik 
reseptör, g proteinleri 
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[P-088] 

ANDROCTONUS CRASSİCAUDA VE MESOBUTHUS GİBBOSUS 
VENOMLARININ İZOLE SIÇAN VAS DEFERENSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Aydın Suleyman1, Çakmak Ayça1, Çalışkan Figen2 

1Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Eskişehir 
 
Akrep zehirleri yeryüzünde bulunan en kuvvetli protein yapısındaki zehirler 
arasındadır. Bu zehirlerde bulunan peptidler santral, otonom, immun, 
endokrin ve kardiyovasküler sistemler üzerine etkilidir. Androctonus 
crassicauda (Oliver 1807) zehiri dünyada en kuvvetli olanlardan birisi, 
Mesobuthus gibbosus (Brulle 1832) ise zehiri çok daha az toksik etkili 
Türkiye’de yaşayan iki farklı akrep türüdür. 
Bu çalışmada her iki akrep türünden elde edilen lyofilize venomların (10-4 
ve 10-3 mg) izole sıçan prostatik ve epididimal vas deferens kısımlarında 
fenilefrin yanıtları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
Her iki venom sadece 10-3 mg dozunda olmak üzere doza bağlı etki 
göstermiştir. Androctonus crassicauda venomu her iki vas deferens parçası 
üzerinde non-kompetitif inhibisyon yapmıştır. M. gibbosus venomunun ise 
A. crassicauda venomundan farklı olarak, prostatik kısım üzerinde yüksek 
fenilefrin dozlarında non-kompetitif inhibisyon yaptığı, epididimal kısımda 
ise düşük fenilefrin dozlarında (10-7 – 10-6 M) kasılmayı artırıcı etkide 
bulunduğu görülmüştür. Vas deferens kısımları arasında gözlenen bu farklı 
etkilerin, venomların etkilerine ve vas deferensde bulunan mekanizmalara 
yönelik fizyolojik, farmakolojik ve biyokimyasal çalışmalarda dikkat 
edilmesi gereken yeni bir özellik olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. 
Farklı peptidlerin karışımından oluşması nedeniyle venomların 
fraksiyonlanması ve çalışmaların fraksiyonlar aracılığı ile yapılması 
gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Akrep, Androctonus crassicauda, Mesobuthus 
gibbosus, izole vas deferens, venom, fenilefrin 
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ANDROCTONUS CRASSİCAUDA VE MESOBUTHUS GİBBOSUS 
VENOMLARININ İZOLE SIÇAN VAS DEFERENS EPİDİDİMAL 
PARÇASINDA KCL VE CACL2 CEVAPLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Çakmak Ayça1, Çalışkan Figen2, Aydın Suleyman1 

1Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Eskişehir 
 
Akrep venomları böcek, omurgalı hayvan ve insanlar için toksik etkili çeşitli 
peptidler içerirler. Akrep zehirlerinin nöron, kalp kası ve düz kaslar üzerinde 
etkili olduğu ve çeşitli iyon kanalları ve reseptörler ile etkileştikleri ayrıca 
yeni iyon kanallarının keşfinde rol oynadıkları bilinmektedir. Androctonus 
crassicauda (Oliver, 1807) ve Mesobuthus gibbosus (Brulle, 1832) 
Türkiye’de yaşayan akrep türlerindendir. A. crassicauda venomu dünyanın 
en kuvvetli zehirleri arasında olmakla birlikte venom yapısı ve etkisi 
yeterince araştırılmamıştır. 
Bu çalışmada her iki akrep türünden elde edilen lyofilize venomların (10-4 
ve 10-3 mg) izole sıçan epididimal vas deferensinde KCl ve CaCl2 yanıtları 
üzerine etkileri araştırılmıştır. 
Test edilen her iki venomun sadece yüksek dozda (10-3 mg) etki 
gösterdiği, bu nedenle gözlenen etkilerin doza bağlı olduğu bulunmuştur. 
Her iki venomun organ üzerindeki yaptıkları kasılmaların farklı şekillerde 
olduğu gözlenmiştir. A. crassicauda kasılmalarının KCl ile inhibe olmuş, M. 
gibbosus kasılmalarında ise dramatik artış görülmüştür. Tetraetilamonyum 
varlığında sadece A.crassicauda etkilerinde artış görülmüştür. CaCl2 ile 
oluşturulan kasılmalar üzerinde her iki venomun etkili olmadığı 
bulunmuştur. A. crassicauda ve M. gibbosus venomlarının K+ gibi iyon 
kanalları ile etkileştiği fakat kalsiyum kanalları ile etkileşmedikleri sonucuna 
varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: akrep, Androctonus crassicauda, Mesobuthus 
gibbosus, vas deferens, venom. 
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BAZI YENİ N,N-DİSUBSTİTUE DİTİOKARBAMAT TÜREVLERİNİN 
ANTİKOLİNERJİK AKTİVİTELERİ 
Erol Kevser1, Yıldırım Engin1, Özkanlı Fügen2, Güney Ahu2 
1Eskişehir Osmangazi Universitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Eskişehir 
2Hacettepe Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim 
Dalı, Ankara 
 
Sübstitüe ditiokarbamatların antikolinerjik, antihipertansif, sitoprotektif, 
antifungal ve antibakteriyel etki gibi oldukça geniş bir etki spektrumu 
bulunmaktadır. Bu çalışmada antikolinerjik etki göstermesi beklenen N,N-
disübstitüe karbamaditioik asit esteri bileşiklerin sentezleri yapılarak, 
yapılarının aydınlatılmasından sonra antikolinerjik aktiviteleri açısından 
karşılaştırılmaları yapılmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: İzole sıçan ileumu üzerinde asetil kolinle oluşturulan 
kasılma yanıtlarının, bileşiklerin 10-6 – 10-4 M konsantrasyonları ile 
inhibisyonu açısından değerlendirilmiş ve sonuçlar atropinle 
karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Değerlendirilen 23 bileşikten birinde hiç aktivite görülmezken, 
6 maddenin de aktivitesi oldukça düşük bulunmuştur. Geri kalan 16 
maddenin EC50 değeri 10-5 M civarında saptanmıştır. 
SONUÇ: Değerlendirilen bileşiklerin hiçbirinin aktivitesi atropinin etkisi 
kadar güçlü bulunmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Antikolinerjik, Ditiokarbamat Türevleri, ileum 
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[P-091] 

ALFA-TERPİNEOL'UN İZOLE SİCAN FUNDUS VE İLEUM ÜZERİNDEKİ 
İNHİBİTÖR ETKİSİ 
Reshidi Nusretullah, Aydın Suleyman 
Anadolu Universitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 26470 
Eskişehir 
 
Alfa-terpineol senetzi yapılan ve ayrıca doğada yaygın olarak bulunan 
oksijenli monoterpenlerden birisidir ve izomerlere sahiptir. Doğada çeşitli 
canlılar tarafından, özellikle uçucu yağ sentezleyen bazı bitkilerin 
salgılarnda ayrıca günlük yaşamda tüketilen çeşitli içeceklerde bulunan bir 
kimyasal maddedir. Bu çalışmada alfa-terpineol'un izole sıçan ileum ve 
fundusu üzerindeki etkileriaraştırılmıştir. alfa-terpineol doza bağlı bir 
şekilde olmak üzere 10-4 M dozunda inhibitör etkili olduğu bulunmuştur. 
Fundus |zerindeki gevşetici etkinin ileum'a göre daha fazla olduğu, metilen 
mavisi varlığında inhibitör etkinin artış gösterdiği bulunmuştur. 10-4 M 
dozunda kalsiyum yanıtlarını inhibe etmesi nedeniyle alfa-terpineol'un 
etkilerinde kalsiyum kanallarının da rolu oynadığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: alfa-terpineol, fundus, ileum, kalsiyum, metilen 
mavisi, monoterpen 
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[P-092] 

SIÇANLARDA OLUŞTURULAN ADJUVANT ARTRİT MODELİNDE 
RESVERATROLÜN ETKİSİ 
Sönme Nurhan, Kabasakal Levent 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Istanbul 
 
Romatoid artrit (RA), etiyolojisi belli olmayan, sistemik bulgular gösteren, 
özellikle de eklemleri tutan ve deformitelerle seyreden, genetik faktörler ile 
otoimmunitenin önemli rolünün olduğunu kronik inflamasyonla karakterize 
bir hastalıktır.  
Rromatoid artritin patogenezinde önemli rolü olan TNF-alfa ve IL6 gibi bazı 
sitokinler üzerine, resveratrolun inhibitor etkinliği olduğu çeşitli 
çalışmalarda gösterilmiştir. Resveratrolun bu etkileri göz önüne alınarak, 
çalışmamızda sıçanlarda oluşturulan adjuvant artriti üzerine etkileri 
incelenmiştir. 
Bu amaçla, çalışmamızda ortalama ağırlıkları erkeklerde 350–450 g, 
dişilerde 200–260 g olan Wistar Albino sıçanlar kullanıldı. Çalışma Marmara 
Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun onayı alınarak yapılmıştır. Deney 
grupları (4 dişi, 4 erkek sıçan); kontrol, artrit ve tedavi grublarından 
oluşmaktadır. Hayvanlara ilaç uygulamları 10.30–12.-00 saatleri arasında 
yapılmıştır. 
Artrit 10 mg/ml Freund’s complete adjuvant 0.1 ml hacminde intradermal 
olarak hayvanlarin sol ayak pençelerine eter anastezisi altında injekte 
edildi. Resveratrol % 0.4 metil selülozda süspande edilerek 10 ve 30 
mg/kg/gün dozunda i.m. olarak uygulandı ve hayvanların ayaklarındaki 
hacim değişimleri 1. 5. 10. 15. 20. 25. ve 30. günlerde ölçüldü.30. günün 
sonunda son fiziksel kontrollerin yapılmasının ardından servikal dislokasyon 
ile hayvanların yasamları sonlandırıldı. Hayvanların eklemlerinde radyolojik, 
histolojik ve biyokimyasal incelemeler için dokular uygun şartlarda 
saklandı.  
Kontrol, artrit ve tedavi gruplarındaki hayvanların pençe hacmindeki 
değişiklikler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde resveratrolün doza 
bağımlı olarak artrit gelişimini engellediği saptanmıştır. Radyolojik ve 
histolojik analizler de bu bulguyu desteklemektedir. Eklem dokularında 
yapılan biyokimyasal sonuçlar da histolojik bulgular ile parelellik 
göstermektedir.  
Sonuç olarak; dişi ve erkek Wistar sıçanlarda Freund’s complete adjuvant 
ile olusturulan artrit modelinde, resveratrol doza bağımlı olarak artrit 
oluşumunu engelleyici bir bir etki oluşturmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, resveratrol, sıçan 
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[P-093] 

SIÇANDA STREPTOZOTOSİN İLE OLUŞTURULAN DİABETES 
MELLİTUS MODELİNDE ROSİGLİTAZON UYGULAMASININ AORTADA 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Elçioğlu Kübra, Kabasakal Levent, Ayanoğlu-dülger Gül 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD, Haydarpaşa, 
İstanbul 
 
Çalışmamızda streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş sıçanların 
aortalarında hiperglisemi sonucu artan serbest radikallerin (SR) 
oluşturduğu oksidan hasara ve inflamasyona bağlı olarak meydana gelen 
fonksiyonel ve biyokimyasal değişiklikler değerlendirilmiştir. Ayrıca, tek 
başına rosiglitazon ve rosiglitazonla insülinin birlikte uygulamasının bu 
parametrelerde oluşabilecek değişikliklere karşı koruyucu etkilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla Wistar albino sıçanlar kullanıldı ve hayvanlar 3 gruba ayrıldı 
(n=42). Kontrol grubu (0.1M sitrat tamponu i.p. n=8), Rosiglitazon grubu 
(4 mg/kg i.p. 8 hafta süreyle uygulama, n=8), Diyabet grubu (60 mg/kg 
STZ, n=24), STZ tek doz olarak i.p. uygulandı. Diyabet oluşturulan deney 
hayvanları 3 alt gruba ayrıldı. Birinci gruba (n=8) 4 mg/kg rosiglitazon 
uygulanırken, 2. alt gruba insülin+rosiglitazon uygulaması yapıldı. Son 
gruba ise ilaç uygulaması yapılmadı. 8 haftanın sonunda hayvanlar 
dekapite edilerek aorta dokusu çıkarıldı. 
Bu çalışmada dokuda glutatyon ve malondialdehid düzeylerinin ölçümünün 
yanısıra düz kasın gevşeme ve kasılma yanıtları incelendi. Diyabetik sıçan 
aortasında asetilkolinle (Ach) oluşan gevşeme yanıtları azalırken, sodyum 
nitroprussiyat (SNP) ile oluşan gevşeme yanıtlarının değişmediği belirlendi. 
Diyabetli sıçanlarda fenilefrinle (FE) oluşan kasılma yanıtının azaldığı, 
rosiglitazonun kısmen, rosiglitazon+insülin uygulamasının tamanen bu 
yanıtları düzelttiği gözlendi. Biyokimyasal parametreler incelendiğinde 
diyabet grubunda malondialdehid (MDA) düzeylerinin yükseldiği, glutatyon 
(GSH) düzeylerinin azaldığı belirlendi. Rosiglitazon ve rosiglitazon+insülin 
uygulamalarının lipid peroksidasyonunu düşürürken, GSH düzeylerindeki 
azalmayı da daha etkin olarak önlediği saptandı. 
 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, aorta, roziglitazon 
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[P-094] 

İZOLE SIÇAN TORASİK AORTUNUN ADENOZİNERJİK VE 
ADRENERJİK YANITLARINA DENEYSEL HİPERHOMOSİSTEİNEMİNİN 
ETKİLERİ 
Taşatargil Arda1, Şadan Gülay1, Karasu Edibe1, Özdem Sebahat2 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, Antalya 
 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, izole sıçan torasik aortunun adenozinerjik ve 
adrenerjik agonistlere verdiği yanıtlara hiperhomosisteineminin etkilerinin 
incelenmesidir.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Deneylerde kontrol ve hiperhomosisteinemik (L-
metiyonin uygulaması 1g/kg, 12 hafta süreyle her gün) sıçanlar kullanıldı. 
12 hafta sonunda her iki gruptaki sıçanlardan elde edilen torasik aort 
preparatlarında adenozin (10-6-10-3 M) ile oluşan gevşeme yanıtları 
değerlendirildi. Adenozin up-take’ine deneysel hiperhomosisteineminin 
etkisi, adenozin up-take inhibitörü, dipiridamol (10-6 M) varlığında 
incelendi. Ayrıca, torasik aort preparatında α-adrenoreseptör-aracılı 
yanıtlara hiperhomosisteineminin etkilerinin değerlendirilmesi için 
fenilefrin’in (10-8-10-5 M) konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edildi. 
BULGULAR: Kontrol ile karşılaştırıldığında hiperhomosisteinemik sıçanların 
plazma homosistein düzeylerinde yaklaşık 6 kat artış gözlendi. 
Hiperhomosisteinemik grupta kontrol grubuna göre adenozin ile oluşan 
gevşeme yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı artış bulundu. Dipiridamol 
inkübasyonu hem kontrol hem de hiperhomosisteinemili grupta adenozin 
konsantrasyon-yanıt eğrilerinde sola kaymaya neden oldu. Fenilefrin–aracılı 
kasılma yanıtlarında ise her iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı.  
SONUÇLAR: Sonuç olarak, 12-haftalık metiyonin diyeti ile 
hiperhomosisteinemi oluşturulan sıçanların izole torasik aort 
preparatlarında fenilefrin ile oluşan kasılma yanıtlarının değişmemesi α-
adrenoreseptör-aracılı yanıtlara hiperhomosisteineminin etkisinin 
olmadığını, buna karşın adenozin-aracılı gevşeme yanıtlarındaki artışın 
hiperhomosisteinemide hücresel adenozin up-take’inin artmasına ve/veya 
adenozin reseptör-G protein sisteminde değişikliğe bağlı olabileceği 
kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hiperhomosisteinemi, torasik aort, adenozinerjik, 
adrenerjik 
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[P-095] 

SIÇAN MEZENTER İSKEMİ/REPERFÜZYON MODELİNDE OLUŞAN 
FONKSİYONEL VE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE 
SİLDENAFİLİN ETKİLERİ 
Soydan Güray1, Sökmensüer Cenk2, Kılınç Kamer3, Tuncer Meral1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
Erektil disfonksiyon tedavisi için geliştirilmiş bir ilaç olan sildenafil 
fosfodiesteraz tip 5 enzimi inhibisyonu ile etki etmektedir. Son 
zamanlardaki çalışmalar sildenafilin NO aracılı bir mekanizma ile kalp ve 
insan ön kol iskemi/reperfüzyon (İ/R) modellerinde reperfüzyon hasarı 
üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. İntestinal İ/R sonrasında 
oluşan hasarın mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte nitrik oksit 
(NO) biyoyararlanımının azalmasının önemli olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
çalışmada sıçan superior mezenter arterinde 45 dak oklüzyon ve 60 dak 
reperfüzyon ile oluşturulan mezenter İ/R hasarı üzerine sildenafil ön 
tedavisinin fonksiyonel ve yapısal etkileri araştırıldı. İ/R’nin sebep olduğu 
vasküler hasar mezenter arterlerde asetilkolin (ACh) gevşemelerindeki 
değişiklikler olarak değerlendirildi. İleum segmentlerinde ACh ve elektriksel 
alan stimülasyonu (EAS)’nun oluşturduğu kasılmalar, ayrıca atropin ve 
guanetidin varlığında EAS ile oluşturulan nonadrenerjik nonkolinerjik 
(NANK) gevşemeler incelenerek intestinal hasar belirlendi. İlaveten, 
ileumda histopatolojik ve biyokimyasal (tiyobarbitürik asit reaktif substans; 
TBARS miktarı ve miyeloperoksidaz; MPO aktivitesi) değişiklikler araştırıldı. 
İ/R, mezenter arterde ACh’nin oluşturduğu gevşemeleri azalttı. Sildenafil (1 
mg/kg, i.v.) ön tedavisi bu azalmış cevapları geri döndürdü. İleumdaki İ/R 
sonrasında azalan ACh’nin oluşturduğu kasılmalar da sildenafil ile geri 
döndü. EAS ile elde edilen hem ileumdaki kasılma, hem de NANK 
gevşemeleri İ/R sonrasında azaldı. Sildenafil ön tedavisi bu fonksiyonel 
değişiklikleri kısmen düzeltti. İleum TBARS miktarı ve MPO aktivitesi İ/R 
sonrasında arttı ve sildenafil bu artışı anlamlı olarak azalttı. Patolojik 
incelemede, İ/R sonrasında artmış olan intestinal iskemik tutulum oranı ve 
ileum hasarı skorlaması sildenafil tarafından anlamlı olarak azaltıldı. Bu 
sonuçlar, sildenafilin İ/R’nin sebep olduğu fonksiyonel ve yapısal 
değişiklikler üzerine yararlı ve koruyucu etkileri olabileceğini 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: sildenafil, iskemi/reperfüzyon, miyograf, mezenterik 
arter, ileum, nitrik oksit, NANK, elektriksel alan stimülasyonu 
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[P-096] 

NEBİVOLOL’ÜN MEZENTER İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA 
NİTRİK OKSİT ARACILI OLUMLU ETKİLERİ 
Soydan Güray, Çekiç Edip Güvenç, Tuncer Meral 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
Nebivolol selektif bir β1-adrenerjik reseptör antagonistidir. 
Stereoizomerlerinin olduğu bilinmektedir. Rasemik şekil D- ve L-nebivololü 
eşit miktarlarda içerir. D-izomerinin başlıca β1-reseptör blokajından, L- 
izomerinin ise periferik vazodilatasyondan sorumlu olduğu ileri 
sürülmektedir. Nebivolol vazodilatör etkilerini endoteliyal nitrik oksit (NO) 
düzeyini artırarak yapmaktadır. İntestinal iskemi/reperfüzyonu (İ/R) bazı 
olaylardan sonra gelişebilen çok ciddi bir durumdur. İ/R hasarının 
mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte NO biyoyararlanımının 
azalmasının rolü üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sıçanda 
oluşturulan mezenter İ/R modelinde (45 dak superior mezenter arter 
oklüzyonu, 60 dak reperfüzyon) 1 mg/kg rasemik ve/veya L-nebivolol ön 
tedavisinin etkilerini fonksiyonel ve yapısal olarak araştırmaktır. Miyograf 
aracılığıyla kaydedilen, fenilefrin ön kasılması sonrasında mezenter arterde 
asetilkolinin oluşturduğu gevşemeler İ/R sonrasında azaldı. Azalan bu 
gevşemeleri L-nebivolol anlamlı olarak artırdı, ancak rasemik formu bir etki 
göstermedi. İzole ileumda asetilkolinin oluşturduğu kasılmalar İ/R 
sonrasında azaldı ve L-nebivolol tarafından geri çevrildi. Ancak rasemik 
formun bir etkisi gözlenmedi. Elektriksel alan stimülasyonu (EAS) 
uygulanan ileumlardaki kasılmalar ve atropin ile guanetidin varlığında EAS 
uygulanarak elde edilen nonadrenerjik nonkolinerjik gevşemeler İ/R 
sonrasında anlamlı olarak azaldı. L-nebivolol ön tedavisi azalan bu cevapları 
düzeltti, rasemik formu ise etkisiz bulundu. İ/R sonrasında makroskobik 
olarak artan intestinal tutulum yüzdesi L-nebivolol ön tedavisi ile anlamlı 
olarak azaldı ancak rasemik formu bir etki göstermedi. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlar, sıçanda oluşturulan mezenter İ/R modelindeki fonksiyonel 
ve yapısal hasar üzerine nebivolol’ün L-izomerinin koruyucu etkisinin 
olduğunu ve bu etkinin NO aracılığıyla gerçekleşebileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: nebivolol, iskemi reperfüzyon, mezenterik arter, 
ileum, miyograf, nitrik oksit, NANK, elektriksel alan stimülasyonu 
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[P-097] 

SIÇAN RETİNASININ RETİNAL VE PERİFERAL DAMARLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Aguş Merve, Takır Selçuk, Uydeş-Doğan B. Sönmez, Özdemir Osman 
istanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
 
Retina dokusundan bilinen endojen vazodilatör maddelerin özelliklerinden 
farklı, yeni bir gevşetici faktörün salıverildiği ortaya konmuştur. İlk kez sığır 
retinal arterinde yapılan bir çalışmada tanımlanan retina kaynaklı gevşetici 
faktörün (RRF) sıçan, fare, koyun ve domuz gibi diğer türlerin 
retinalarından da salıverildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada retinanın retinal 
damarların yanı sıra periferal damarlar üzerindeki etkisinin incelenmesi 
hedeflenmiştir. Bu amaçla sıçandan izole edilen retina dokusunun sığır 
retinal arteri ile sıçan mezenterik ve karotid arterleri üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Bu damarların endotel ve düz kas gevşeme kapasiteleri de 
belirlenmiştir. Damar segmentleri dikkatle izole edilerek myograf sistemine 
yerleştirilmiştir. Sıçan retinasının etkisi prostaglandin F2α (3x10-5M) ile 
prekontrakte edilen damar segmentlerinde değerlendirilmiş ve retina 
dokusu incelenen damarların üzerine yerleştirilmiştir. Sıçan retinası 
prostaglandin F2α ile prekontrakte sığır retinal arterinde akut başlayan tam 
bir gevşeme yanıtına (%98.2±3.72, n=8) neden olmuştur. Gevşeme 
yanıtının hızla ortaya çıktığı ve genellikle bifazik bir karakter gösterdiği 
belirlenmiştir. Sıçan retinası ile sığır retinal arterinde elde edilen 
gevşemenin aynı koşullarda sığır retinası ile elde edilen gevşemeler ile 
benzerlik gösterdiği görülmüştür. Öte yandan, retina dokusunun 
prostaglandin F2α ile prekontrakte edilen sıçan mezenterik (%88.31±1.42, 
n=11) ve karotid (%83.38±5.30, n=6) arterleri üzerinde de gevşetici bir 
etki oluşturduğu gözlenmiştir. Bulgularımız retina dokusunun retinal 
damarlar dışındaki damarlar üzerinde de belirgin gevşetici etkisinin 
olduğunu ve RRF’in hem retinal hem de periferal damarların tonüsünün 
regulasyonunda etkili olabileceğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Karotid arter, mezenterik arter, retina, retinal arter, 
retina kaynaklı gevşetici faktör 
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[P-098] 

SIÇAN İZOLE MEZENTER ARTERİNDE ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI 
İLE ELDE EDİLEN TETRODOTOKSİNE DİRENÇLİ GEVŞEME 
YANITLARINDA KALSİYUMA BAĞIMLI POTASYUM KANALLARININ 
ROLÜ 
Özkan Akyüz Melike Hacer, Uma Serdar 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Sıhhiye, Ankara 
 
AMAÇ: Bazı izole damar segmentlerinde elektriksel alan uyarısı (EAU) ile 
tetrodotoksine dirençli endotel-aracılı gevşemeler elde edilebilmektedir. Bu 
gevşemelerde endotel kaynaklı nitrik oksit (NO) ve/veya hiperpolarizan bir 
faktörün rolü olabileceği ileri sürülmüştür. Çalışmamızda sıçan izole 
mezenter arter halkalarında EAU ile elde edilen nonadrenerjik-nonkolinerjik 
gevşemelerde potasyum kanallarının rolü incelenmiştir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Atropin (10-6M) ve guanetidin (5x10-6M) varlığında 
fenilefrin ön-kasılması sonrası EAU ile frekansa bağımlı gevşemeler elde 
edildi. Ardından bu yanıtlar aşağıda belirtilen ajanlar varlığında tekrarlandı. 
Bazı dokularda endotel tabakası mekanik olarak harap edildi. Gevşeme 
yanıtları papaverin gevşemesinin yüzdesi cinsinden ifade edildi.  
BULGULAR: EAU gevşeme yanıtlarının tetrodotoksin (10-6M) varlığında 
veya kapsaisinle (10-5M) duyusal sinir uçlarının boşaltılması sonrası 
değişmediği, endoteli harap edilmiş dokularda ise anlamlı derecede azaldığı 
bulundu. L-NAME (10-4M) ve indometazinden (10-5M) etkilenmeyen bu 
yanıtlar, 30 mM KCI ön-kasılmasıyla tamamen ortadan kalktı. Orta iletimli 
potasyum kanal (IKCa) blokörü karibdotoksin (5x10-8M) ve nonspesifik 
katyon kanallarının inhibitörü NiCl2 (5x10-4M) gevşeme yanıtlarını inhibe 
etti. Büyük iletimli potasyum kanal (BKCa) blokörü iberiotoksin (3x10-7M) 
ve L-tipi Ca++ kanal blokörü nifedipinle (3x10-6M) de bu yanıtlar anlamlı 
şekilde azaldı. Glibenklamid (3x10-6M), apamin (10-7M) ve BaCl2 (3x10-
5M) ise gevşeme yanıtlarını değiştirmedi.  
SONUÇLAR: İzole mezenter arter halkalarında elde edilen endotele bağımlı 
NANC gevşemelerde sinir-aracılı bir mediyatörün rolü yoktur. Bu yanıtlara 
aracılık eden faktör NO veya bir siklooksijenaz ürünü değildir. Elde edilen 
bulgular elektriksel uyarılar sırasında nonspesifik katyon kanallarından 
endotel hücresine giren kalsiyumun IKCa kanallarını aktive ederek 
hiperpolarizasyon oluşturduğunu düşündürmektedir. Bu da BKCa 
kanallarının aktive olması sonucu düz kasta voltaja duyarlı Ca++ 
kanallarının kapanmasına ve böylece gevşemeye neden olabileceğine işaret 
etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Elektriksel alan uyarısı, mezenter arter, nonadrenerjik 
nonkolinerjik gevşeme, potasyum kanalları 
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TESTOSTERON İZOLE İNSAN RADİAL ARTERİNDE POTASYUM 
KANALI AÇICI ETKİSİYLE GEVŞEME OLUŞTURMAKTADIR 
Seyrek Melik1, Yıldız Oğuzhan1, Ulusoy Hasan Basri2, Yıldırım Vedat3 
1GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ 
3GATA Askeri Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 
ANKARA 
 
Koroner arter hastalığı olan erkek hastalarda yapılmakta olan klinik 
çalışmalar, testosteron terapisinin umut verici bulgularını artırmaktadır. 
Testosteronun bu olumlu etkilerinin mekanizma yönüyle araştırılmasında 
izole insan damarlarıyla yapılan çalışma sayısı henüz çok azdır. Bu 
çalışmamızda testosteronun insan radial arterindeki (RA) gevşetici etkisi 
incelenmiştir. RA cevapları izole organ banyo setine ait transdüsırlarla 
izometrik olarak ölçülmüş ve analiz edilmiştir. 
RA üzerinde KCl (45 mM) veya fenilefrin (FE, 10 μM) ile ön-kasılma 
oluşturulduktan sonra kümülatif konsantrasyonlarda testosteron (0,1 - 300 
μM) organ banyolarına verilmiştir. Testosteronun oluşturduğu 
gevşemelerde Emaks sırasıyla KCl kasılmasının %53’ü, FE kasılmasının 
%67’si olarak gerçekleşmiştir. Vehikülün (etil alkol) ve zamanın damar 
tonusu üzerinde anlamlı bir etkisi olmamıştır. 
Testosteronun indüklediği gevşemeler; siklooksijenaz inhibitörü olan 
indometazin (10 μM), nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörü olan L-nitro-
arginin metil ester (L-NAME, 100 μM), nonselektif büyük kondüktanslı 
Ca2+ ile aktive olan K+ kanalı (BKCa) ve voltaj duyarlı K+ kanalı (Kv) 
inhibitörü olan tetraetilamonyum (TEA, 1mM), ATP duyarlı K+ kanalı 
(KATP) inhibitörü olan glibenklamid (GLI, 10 μM), voltaj bağımlı içeriye 
düzenleyici K+ kanalı (KIR) inhibitörü olan baryum klorür (BaCl2, 30 μM), 
voltaj duyarlı K+ kanalı (KV) inhibitörü olan 4-aminopiridin (4-AP, 1mM) 
varlığında ve yokluğunda test edilmiştir. Testosteronun oluşturduğu 
gevşemeler; GLI hariç, ne K+ kanal inhibitörleri (TEA, 4-AP, BaCl2) ne de 
L-NAME ve indometazin tarafından etkilenmiştir. 
Testosteron, suprafizyolojik konsantrasyonlarda insan radial arterinde 
endotelden bağımsız gevşeme oluşturmaktadır. KCl ile ön-kasılma 
oluşturulan preparatlarda, FE ile oluşturulanlara göre testosteron 
efikasitesinde gözlenen azalma ve GLI’nin testosteronun gevşetici etkisini 
inhibe ediyor olması birlikte değerlendirildiğinde, gözlenen vazodilatör 
etkinin kısmen KATP aracılığı ile oluşabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: insan radial arteri, potasyum kanalları, testosteron, 
vazodilatasyon 
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İSKEMİK SIÇAN KALBİNDE LEVOSİMENDAN VE ÖNKOŞULLAMANIN 
KORUYUCU ETKİLERİ 
Ertuna Elif, Türkseven Saadet, Yasa Mukadder 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kalsiyum duyarlılaştırıcı 
kardiyotonik bir ajan olarak kullanılan levosimendanın kısa süreli intravenöz 
kullanımı olduğu bilinmektedir. Ancak uzun süreli oral kullanımına yönelik 
çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Bu çalışmada kalbin mekanik işlevleri 
üzerinde sitozolik serbest kalsiyum düzeyini artırmayacak 
konsantrasyonlardaki (0.2 mg/kg) levosimendan ile oral yoldan kronik 
tedavinin (14 gün) etkileri ve önkoşullama arasındaki etkileşimi 
araştırılmıştır. Langendorff perfüze sıçan kalpleri kontrol (KONT), 30 dk. 
global iskemi (İSK), iskemik önkoşullama (IPC), levosimendan (LS), iskemi 
+ LS (İSK+LS) ve iskemik önkoşullama + LS (IPC+LS) gruplarına ayrıldı 
(n=27). Bazal ve reperfüzyon sonu değerler karşılaştırıldığında İSK 
grubunda LVDP, +dP/dtmaks, -dP/dtmaks ve kalbin dakikadaki atım 
hızında azalma olduğu (sırasıyla 84±12 ve 69±9 mmHg, 2665±364 ve 
2156±269 mmHg/sn, 1703±274 ve 1268±198 mmHg/sn, 277±9 ve 
229±26 atım/dk; p<0.05), KONT grubunda ise deney süresince bir 
değişiklik olmadığı belirlendi. IPC, İSK+LS ve IPC+LS gruplarında ölçülen 
fonksiyonel parametreler iskemiden etkilenmedi. Kronik LS uygulamasının 
(LS grubu) sadece kalbin dakikadaki atım hızını azalttığı (283±16 ve 
252±5; p<0.05) diğer parametreler üzerinde etkisinin olmadığı gözlendi. 
Bu çalışmanın sonuçları oral yoldan kronik LS tedavisinin, iskemik 
önkoşullama uygulamasının ve kronik LS tedavisi ile birlikte iskemik 
önkoşullama uygulamasının iskemiye karşı kalbin mekanik işlevini 
koruduğunu göstermektedir. Elde edilen bu veriler iskemi açısından yüksek 
risk taşıyan hastaların tedavisinde ve kalbe yapılan cerrahi girişimler 
öncesinde levosimendanın tek başına veya IPC ile birlikte tercih edilmesinin 
yararlı olabileceğini düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: iskemi, iskemik önkoşullama, levosimendan, sıçan 
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ATORVASTATİNİN VASKÜLER REAKTİVİTE ÜZERİNDEKİ AKUT 
İNHİBİTÖR ETKİSİNDE MYPT FOSFORİLASYONUNUN ROLÜ 
Alp F. İlkay1, Uydeş Doğan B. Sönmez1, Aypar Eda2, Ark Mustafa2, Özdemir 
Osman1 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
Klinik ve deneysel çalışmalar, statinlerin kolesterol düşürücü etkilerinden 
bağımsız bir mekanizma ile vasküler reaktiviteyi modüle edebileceğini 
göstermektedir. Anabilim Dalımızda yürütülen bir çalışmada, izole sıçan 
aorta halkalarının atorvastatin ile kısa süreli (30 dak.) inkübasyonunun 
noradrenalin (NA), endotelin-1 (ET-1) ve potasyum klorür (KCl) gibi 
kastırıcı ajanların etkilerini konsantrasyon bağımlı olarak inhibe ettiği 
gözlenmiştir. Atorvastatinin reseptör aracılıklı etki gösteren spazmojen 
ajanlar (NA ve ET-1) üzerindeki akut inhibitör etkisinin mevalonat ve 
geranilgeraniol pirofosfat (GGPP) varlığında geriye döndüğü belirlenmiştir.  
Statinler kolesterol sentezini mevalonat aşamasında inhibe etmekte ve bu 
yolağın ürünlerinden olan farnesil pirofosfat (FPP) ve GGPP gibi 
isoprenoidlerin de sentezini engellemektedirler. GGPP’ın küçük G 
proteinlerinden Rho’yu aktive ettiği ve bu aktivasyonun Rho’nun 
efektörlerinden biri olan Rho kinaz aracılığıyla hücre içi etkilere aracılık 
ettiği belirlenmiştir. Rho-Rho kinaz yolağının aktivasyonunun miyozin hafif 
zincir kinaz’ın (MHZK) defosforilasyonundan sorumlu olan miyozin fosfatazı 
fosforilleyerek inhibe etmek suretiyle vasküler düz kasın Ca++’a 
duyarlılığını arttırdığı öne sürülmektedir.  

Bu çalışmada, atorvastatinin vasküler reaktivite üzerindeki akut inhibitör 
etkisinde Rho-Rho kinaz yolağının rolü incelenmiştir. Sıçan aorta 
halkalarının Rho-Rho kinaz yolağının spesifik inhibitörü olan Y-27632 ile 
kısa süreli (30 dak.) inkübasyonun atorvastatin ile benzer bir profilde NA ve 
KCl kasılmalarını inhibe ettiği gözlenmiştir. Ayrıca Rho kinaz’ın etkinliğinin 
bir ölçütü olan myozin fosfataz enziminin MYPT alt biriminin fosforilasyon 
düzeyi, Western blot tekniği ile değerlendirilmiştir. Atorvastatinin kısa süreli 
inkübasyonunun MYPT fosforilasyonunu kontrol grubuna göre anlamlı 
düzeyde azalttığı gözlenmiştir. Bu bulgular, atorvastatinin vasküler 
reaktivite üzerindeki akut inhibitör etkisine Rho-Rho kinaz yolağı 
inhibisyonu ve buna bağlı olarak MYPT fosforilasyonundaki azalmanın 
aracılık ettiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atorvastatin, isoprenoidler, MYPT fosforilasyonu, Rho-
Rho kinaz, vasküler reaktivite 
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ENDOTELİN RESEPTÖR ANTAGONİSTİ TEZOSENTAN DENEYSEL 
SEPTİK ŞOK MODELİNDE OLUŞAN MYOKARDİYAL KONTRAKTİLİTE 
AZALMASINI ÖNLER 
Boz Mustafa, İskit Alper B., Güç M. Oğuz, İlhan Mustafa 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
AMAÇ: Lipopolisakkarit (LPS) ile oluşturulan deneysel septik şok 
modelinde, endotelin reseptör antagonisti tezosentan ve farklı NOS 
inhibitörlerinin (L-NAME, AETU, aminoguanidin), gözlenen myokardiyal 
disfonksiyon üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: 60 adet erkek Wistar sıçan iki gruba ayrılmıştır. 
Kontrol grubuna % 0.9 NaCl, diğer gruba LPS 4 mg/kg (i.p) uygulanıp 4 
saat sonra izole edilen kalpler Langendorff düzeneği kullanılarak 8ml/dk 
sabit akımda Krebs–Henseleit ile perfüze edilmiştir. Kasılma amplitüdleri, 
perfüzyon basınçları ve kalp atım hızları kaydedilmiştir. 20 dakikalık 
stabilizasyon periyodunu takiben 30 dakika süresince perfüzat solüsyonuna 
katılan NOS inhibitörleri ve tezosentanın etkileri 1, 5, 10, 20. dakikalarda 
ölçülüp başlangıç değerine göre yüzde değişimler hesaplanmıştır. Ayrıca 
aynı gruplarda in vitro organ banyosunda, papiller ve atriyum kaslarında, 
kasılma cevapları ve atım hızları da incelenmiştir. 
BULGULAR: Başlangıçta kontrol grubu kalplerde kasılma amplitüdu 
4,94±0,39, LPS verilmiş kalplerde 3,03±0,25 mg ölçüldü (p< 0.05). 
Kontrol grubunda NOS inhibitörleri ve tezosentan kasılma amplitüdunun 
başlangıç değerini 1-20. dakikada değiştirmedi. LPS verilen grupta ise 
azalmış olan kasılma amplitüdunu tezosentan artırdı (p< 0.05). Kalp atım 
hızları arasında fark gözlenmezken, takip edilen perfüzyon basınçlarının 
başlangıç değerleri arasında fark gözlendi (kontrol: 79±6, LPS: 101±6 
mmHg; p< 0.05). NOS inhibitörleri ve tezosentan takip süresince LPS 
grubunda gözlenen perfüzyon basınç artışını değiştirmedi. İn vitro organ 
banyosu çalışmalarında kontrol ve LPS verilen sıçanlarda papiller ve 
atriyum kasılma cevapları ve atım hızları arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır. 
SONUÇLAR: Myokardiyal kontraktilite azalmasının perfüze edilen kalplerde 
gözlenirken papiller ve atriyum kaslarında gözlenmemesi, bu azalmanın 
tezosentan ile önlenmesi, damar endotel kaynaklı endotelin peptitlerinin bu 
etkide rol oynadığını gösterir. 
 
Anahtar Kelimeler: Septik şok, Myokard, Kontraktilite, Tezosentan 
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METİLEN MAVİSİNİN İNSAN İNTERNAL MEME ARTERİNDE KASICI 
ETKİSİ: VAZOPLEJİK SENDROMDA KULLANIMINA KANTİTATİF BİR 
YAKLAŞIM 
Ulusoy Hasan Basri1, Yıldız Oğuzhan2, Gül Hüsamettin2, Seyrek Melik2, 
Yıldırım Vedat3, Doğancı Suat4, Kuralay Erkan4, Çelik Turgay5 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Farmakoloji AD 
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp ve Damar Cerrahisi AD 
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji AD 
 
Vazoplejik sendrom kardiyopulmoner by-pass ameliyatlarından hemen 
sonra görülebilen ve ölümcül olabilen bir durumdur. Hastalarda sistemik 
vasküler direnç azalmasıyla birlikte belirgin hipotansiyon görülmektedir. 
Nitrik Oksid (NO) inhibisyonunun bu sendromun oluşmasını engellediği 
bildirilmektedir. Guanilat siklaz inhibitörü olan metilen mavisi cGMP 
oluşumunu önleyerek NO nun etkilerini inhibe eder. İnsanda metilen 
mavisinin farmakokinetiği ve plazma konsantrasyonunun zamana bağlı 
değişimi tanımlanmıştır. Biz de metilen mavisinin plazma konsantrasyonları 
ile vasküler etkilerinin ilişkisini ve bu etkilerin süresini araştırdık. Deneyler 
insan internal meme arterinden (İMA) elde edilen halkalar üzerinde organ 
banyosu içerisinde uygun deneysel koşullar altında gerçekleştirildi. 
Kümülatif olarak uygulanan metilen mavisi (10 nM to 100 μM) İMA da 
konsantrasyona bağlı kasılmaya yol açtı (pEC50 = 5.5 ± 0.1; Emax = 68 
mM KCl kasılmasının % 44.2±3.8 ü; n=13). Kasılma cevapları elde 
edildikten sonra arter halkaları hemen yıkandı. 20 dakikada bir yıkamaya 
devam edilerek 2 saatte bir metilen mavisinin cGMP üzerindeki inhibitör 
etkisinin ortadan kalkıp kalkmadığı test edildi. Bu amaçla submaksimal 
konsantrasyonda fenilefrin ile kasılma oluşturulan arter halkalarına 
asetilkolin (1-10 μM) uygulandı. Asetilkolin altıncı saatin sonunda 
gevsemeye neden oldu. 
Bizim verilerimize göre metilen mavisi vazoplejik sendromun önlenmesinde 
kullanıldığı dozlarda vazokonstriksiyona neden olmakta ve bu 
vazokonstriksiyon, metilen mavisinin konsantrasyonu belirgin olarak azalsa 
bile, yaklaşık 6 saat sürmektedir. Metilen mavisinin bu etkisi vazoplejık 
sendromdaki hipotansif durumun düzelmesini sağlıyor olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: metilen mavisi, insan internal meme arteri, vazoplejik 
sendrom 
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ENDOTOKSEMİK SIÇANLARIN KARACİĞERİNDE ARTAN OKSİDATİF 
STRES ÜZERİNDE İNDÜKLENEBİLİR NİTRİK OKSİT SENTAZ 
İNHİBİSYONUNUN ETKİSİ 
Şahan Fırat Seyhan1, Canacankatan Necmiye2, Korkmaz Belma1, Yıldırım 
Hatice3, Tamer Lülüfer3, Buharalıoğlu Kemal1, Tunçtan Bahar1 
1Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Mersin 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Ana Bilim 
Dalı, Mersin 

Bu çalışmada, endotoksemik sıçanlardan izole edilen karaciğerde 
indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) aracılığı ile oluşan nitrik oksit 
(NO)'nun oksidatif strese katkıda bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Erkek 
Wistar sıçanlara serum fizyolojik (SF), endotoksin (ET) (Escherichia coli 
lipopolisakkaridi, O111:B4; 10 mg/kg, i.p.) veya iNOS inhibitörü, 
phenylene-1,3-bis [ethane-2-isothiourea] dihydrobromide (1,3-PBIT) (10 
mg/kg, i.p.), uygulandıktan sonra 4 saat süre ile kuyruktan kan basıncı 
kayıtları alınmıştır. Deneyler sonunda öldürülen sıçanlardan izole edilen 
karaciğerlerde NO oluşumunun bir göstergesi olarak nitrit ve lipit 
peroksidasyonunun bir göstergesi olarak malondialdehit düzeyleri ile 
nötrofil infiltrasyonunun bir göstergesi olarak miyeloperoksidaz enzim 
aktivitesi ve antioksidan enzimlerden süperoksit dizmutaz, katalaz ve 
glutatyon peroksidaz enzim aktiviteleri ölçülmüştür. ET'nin neden olduğu 
hipotansiyon ile serum nitrit düzeylerindeki artma 1,3-PBIT ile önlenmiştir. 
ET karaciğer dokusunda nitrit düzeylerini artırırken, malondialdehit 
düzeyleri ve miyeloperoksidaz, süperoksit dizmutaz, katalaz ile glutatyon 
redüktaz enzim aktivitelerinde azalmaya neden olmuştur. ET'nin karaciğer 
dokusunda ölçülen parametreler üzerindeki bütün ekileri 1,3-PBIT ile 
önlenmiştir. Bulgularımız, endotoksemi sırasında iNOS aracılığı ile aşırı 
miktarda oluşan NO'nun karaciğerde artan oksidatif strese katkıda 
bulunabileceğini ve azalmış olan karaciğer antioksidan kapasitesinin iNOS 
inhibisyonu ile düzelebileceğini göstermektedir.  

Bu çalışma MEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP ECZF EMB (BT) 
2006-3) tarafından desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endotoksin, indüklenebilir nitrik oksit sentaz, 
karaciğer, oksidatif stres, sıçan 
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SIÇAN PREEKLAMPSİ MODELİNDE DEĞİŞEN TORASİK AORTA DÜZ 
KAS YANITLARI ÜZERİNDE FOSFODİESTERAZ-5 İNHİBİSYONONUN 
KORUYUCU ETKİSİ VAR MI? 
Turgut Nergis1, Temiz Tijen2, Bağcivan İhsan2, Turgut Bülent3, Gültürk 
Sefa4, Karadaş Barış5 

1Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Anabilim 
Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas 
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Sivas 
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas 
5Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 
 
AMAÇ: Bu çalışmada suraminle oluşturulan sıçan preeklampsi modelinde 
damar düz kas yanıtlarında oluşan değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine 
fosfodiesteraz-5 (PDE-5) inhibisyonunun etkisini araştırdık.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Üç gruba ayrılan sıçanlara(control, suramin, 
suramin+sildenafil) intraperitonal serum fizyolojik, suramin ya da sildenafil 
sitrat enjeksiyonları yapıldı. Kan basıncı (kuyruk kaf yöntemi), idrarda 
protein ölçümü(dipstick yötemi) ve ortalama fetus ağırlıkları ölçüldü. 
Hamilelik sonunda sıçanlardan elde edilen torasik aorta şeritleri, organ 
banyosunda çeşitli kasıcı(KCL, fenilefrin), ve gevşetici maddelere(sodyum 
nitro prussiyat(SNP), papaverin, asetilkolin, bradikinin) maruz bırakıldı ve 
elde edilen yanıtlar karşılaştırıldı. Ayrıca L-nitro monometi arjinin(L-
NAME),1H-[1,2,4] Oxadiazole [4,3-a]quinoxalin–1-one (ODQ) ve 
indometazin varlığında asetilkolin ve bradykinin gevşeme cevapları 
araştırıldı. Her grup için torasik aorta dokusunda siklik guanozin mono 
fosfat(cGMP) düzeyi radyoimmünoassay(RİA) yötemiyle ölçüldü. 
BULGULAR: Suramin enjeksiyonu artan kan basıncına, proteinüriye ve 
fetal büyüme gerilğine neden oldu. Sildenafil sitrat kullanımı ise bu 
değerleri kısmen düzeltti. KCL kasılma yanıtları ve SNP ile papaverin 
gevşeme yanıtları her üç grupta benzer bulundu. Suramin grubu, kontrol 
grubu ile karşılaştırıldığında fenilefrin kasılma yanıtları anlamlı bir şekilde 
artarken, asetilkolin ve bradikinin gevşeme yanıtları anlamlı bir şekilde 
azaldı. Sildenafil uygulanması hem kasılma hem de gevşeme yanıtlarını 
kısmen düzeltti. Antagonist varlığında asetilkolin ve bradikinin gevşeme 
yanıtları anlamlı bir şekilde azaldı. cGMP düzeyi suramin grubunda 
azalırken, sildenafil kullanımı cGMP düzeyini kısmen artırdı.  
SONUÇLAR: Preeklampside, kasılma yanıtlarındaki artış, gevşeme 
yanıtlarındaki azalma ve cGMP düzeyindeki azalma damar endotelinden 
salınan gevşeme faktörlerinin sentez ya da salınımındaki yetersizliğe bağlı 
olabilir. Antagonist varlığında gevşeme yanıtlarının azalması bu görüşü 
desteklemektedir. Elde edilen sonuçlar preeklampside PDE-5 inhibitorlerinin 
endotel fonksiyonunu düzeltiğini ve koruyucu olarak kullanılabileceğini 
düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: preeklampsi, sildenafil, torasik aorta 
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[P-106] 

SIÇAN RENAL ARTERİNDE HİPERTONİK SÜKROZ, NACL VE GLUKOZ 
İLE İNDÜKLENEN KASILMALAR ÜZERİNE RHO-KİNAZ İNHİBİTÖRİ 
Y-27632’NİN ETKİSİ 
Ün İsmail, Kurt Akif Hakan, Büyükafşar Kansu 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
 
GİRİŞ ve AMAÇ: Rho/Rho-kinaz yolağı vasküler kasılmalarda esaslı bir 
role sahiptir (1). Diyabetik ketoasidoz (2) diyabetes insipitus, 
hipernatremik hiperosmolarite ve hipertonik sıvı tedavisi gibi hipertonik 
durumlar bir takım kardiyovasküler rahatsızlıklara neden olabilmektedir (3, 
4). Bununla birlikte Rho/Rho-kinaz yolağının sıçan renal arterinde 
hipertonisite ile indüklenen kasılmalardaki rolü araştırılmamıştır. Dolayısıyla 
bu çalışmada bir Rho-kinaz (ROCK) inhibitörü olan Y-27632’nin çeşitli 
hipertonik solüsyonlarla indüklenen renal arter kasılmalarındaki olası 
etkisini inceledik. 
GEREÇ ve YÖNTEM: Erkek Wistar sıçanlarından izole edilen renal arter 
ringleri, % 95 O2 + % 5 CO2 ile gazlandırılmış içinde Krebs solüsyonu 
bulunan izole organ banyosunda 0.2 gr öngerim altında asıldı. Dinlenim 
periyodunu takiben ringlerde 80 mM KCl ile maksimum kasılmalar elde 
edildi. Daha sonra dokular selektif Rho-kinaz inhibitörü Y-27632 (10-5 M, 
45 dk) ile inkübe edildi. Kontrol grubuna Y-27632 uygulanmadı. Bunu 
takiben, dokularda 450 mM hipertonik NaCl, glukoz ya da sükroz ile 
kasılma yanıtları elde edildi. Hipertonik solüsyonlarla oluşturulan 
kasılmalar, KCl kasılmalarının %’desi olarak ifade edildi. İstatistiksel analiz 
için ANOVA ve post hoc Bonferroni kullanıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: Hipertonik NaCl (n=5), glukoz (n=6) ve sükroz (n=8) 
solüsyonları sıçan renal arterinde yavaş gelişen stabil kasılmalar oluşturdu 
(sırasıyla, % 87.8±3.5, % 145.3±49.3 ve % 107.4±8.1). ROCK inhibitörü 
Y-27632, bu kasılmaları belirgin olarak baskıladı (P<0.001). 
SONUÇ: Rho/Rho-kinaz yolağı, sıçan renal arterinde hipertonik 
solüsyonlarla oluşturulan vazokonstriktör yanıtlara aracılık etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hipertonisite,Rho-kinaz,Y-27632 



381 
 

[P-107] 

İNSAN İNTERNAL TORASİK ARTER HALKALARINDA HİDROJEN 
PEROKSİD’İN ETKİLERİ 
Nacitarhan Cahit1, Bayram Zeliha1, Eksert Bilsen1, Usta Coşkun1, Gölbaşı 
İlhan2, Özdem Sadi1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Antalya 
 
AMAÇ: İnsan internal torasik arter (İTA) halkalarında hidrojen peroksid’in 
(H2O2) etkisi ve bu etkide potasyum kanalları, nitrik oksid ve 
siklooksijenaz ürünlerinin rolü araştırıldı. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Koroner arter bypass cerrahisi sırasında artan İTA 
örneklerinden hazırlanan halkalar (3 mm) 20 mL’lik organ banyolarına 
asıldı. Submaksimal konsantrasyonda fenilefrin ile kasılan endoteli sağlam 
ve zedeli halkalarda kümülatif konsantrasyonlarda (10-7-10-4 M) 
uygulanan H2O2’ye yanıt eğrileri elde edildi. Süperoksid dismutaz (SOD 50 
U/ml), katalaz (1000 U/ml), nitrik oksid sentaz (NOS) blokörü L-NAME (10-
4 M), indometazin (10-5 M), kalsiyumla aktive edilen potasyum (KCa) 
kanal blokörü iberiotoksin (10-7 M), ATP duyarlı potasyum (KATP) kanal 
blokörü glibenklamid (10-6 M) ve voltaj bağımlı potasyum (KV) kanal 
blokörü 4-aminopiridin (5 mM) ile inkübasyon sonrası H2O2’ye yanıt 
eğrileri tekrar elde edildi.  
BULGULAR: İnsan İTA halkalarında H2O2 konsantrasyon bağımlı gevşeme 
yanıtları oluşturdu. H2O2‘ye gevşeme yanıtları endoteli sağlam ve zedeli 
preparatlar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Dokuların SOD ile 
inkübasyonu H2O2 ile oluşan gevşeme yanıtlarını etkilemezken, katalaz ile 
inkübasyonu gevşeme yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma ile 
sonuçlandı. Endoteli sağlam ya da zedeli halkaların KV kanal blokörü 4-
aminopiridin veya indometazin ile inkübasyonu H2O2 ile oluşan gevşeme 
yanıtlarını anlamlı bir şekilde inhibe etti. Glibenklamid, iberiotoksin ve L-
NAME’nin İTA halkalarının H2O2’ye gevşeme yanıtlarını değiştirmediği 
gözlendi. 
SONUÇLAR: İnsan İTA halkalarında H2O2’in oluşturduğu gevşetici etkinin 
endotelden bağımsız olarak gerçekleştiği ve bu etkide siklooksijenaz 
ürünlerinin ve KV kanallarının rol oynadığı sonucuna varıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: Arteryel Greftler, Hidrojen Peroksid, İnsan İnternal 
Torasik Arteri, Nitrik Oksid, Potasyum Kanalları, Prostaglandinler 
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[P-108] 

NEBİVOLOL SIÇANLARDA MİYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASI 
YENİDEN ŞEKİLLENMEYİ ÖNLÜYOR: EKOKARDİYOGRAFİK BİR 
ÇALIŞMA 
Mercanoğlu Güldem1, Pamukçu Burak2, Mercanoğlu Fehmi2, Gümgör 
Mehmet3 
1Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Ana Bilim Dalı 

 
Beta adrenerjik reseptör blokerlerinin miyokard infarktüsü (Mİ) sonrası 
gelişen ventriküler yeniden şekillenme (VR) üzerine olan etkilerini gösteren 
pek çok çalışma mevcuttur. Ancak, aynı zamanda nitrik oksit (NO) aracılı 
etkileri de olan nebivololün Mİ sonrası VR üzerine etkileri araştırılmamıştır. 
Çalışmanın amacı nebivololün minumum beta blokeri dozunda VR üzerine 
etkilerinin sıçan miyokard infarktüsü modelinde araştırılmasıdır. Erişkin 
erkek Sprague Dawley sıçanlar üç gruba ayrıldı: operasyonel kontrol 
(sham-kontrol), Mİ oluşturulmuş kontrol (Mİ-kontrol) ve tedavi (Mİ-
nebivolol). Tedavi grubundaki hayvanlara nebivolol ön çalışma ile belirlenen 
minumum beta blokajı oluşturan dozda uygulandı: 0.1 mg/kg i.v başlangıç 
dozunu (reperfüzyonun ilk 10 dk) takiben 28 gün boyunca oral 
2mg/kg/gün. Sol ventrikül (LV) boyutları, fonksiyonları ve diyastolik dolum 
parametreleri Mİ öncesi (bazal) ve Mİ sonrası 2,7,14,21 ve 28. günlerde 
ekokardiyografi ile değerlendirildi. 28.günde sistemik ve LV basınçlarının 
kaydedilmesinden sonra hayvanlar dekapite edilerek kalp ve LV ağırlıkları 
ölçüldü ve infarkt alanları belirlendi. Mİ sonrası Mİ-kontrol grubunda VR 
dair belirgin ekokardiyografik değişiklikler (LV çapı ve haciminde artış ile 
paralel ejeksiyon fraksiyonu, fraksiyonel kısılma ve arka duvar kalınlık 
değişiminde azalma) gözlenmiştir. Bu değişikler MI-nebivolol grubunda 
anlamlı derecede kısıtlanmış idi (tablo 1). Buna paralel olarak LV diastol 
sonu basıncı da MI-nebivolol grubu hayvanlarda MI-kontrol grubuna göre 
daha az idi (p<0.05). Gruplar arasında infarkt alanları arasında anlamlı bir 
fark yoktu (p>0.05). Nebivolol uygulaması sıçanlarda Mİ sonrası VR’i 
önlemiştir. Nebivololün bu etkisi beta bloker aktivitesinden bağımsızdır. Bu 
etkide NO aracılı mekanizmalar rol oynayabilir. 

Anahtar Kelimeler: ekokardiyografi, miyokard infarktüsü,nebivolol, 
ventriküler yeniden şekillenme 
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Ekokardiyografi ile belirlenen LV boyut ve fonksiyonları 

Grup/Zaman LVEDd(cm) LVEDv(ml) LVEF (%) 

Sham-kontrol 
bazal  
2. gün 
28.gün 

0.65±0.03 
0.67±0.09 
0.68±0.04 

0.65±0.04 
0.70±0.04 
0.66±0.05 

34.82±5.30 
36.83±5.35 
32.83±6.33 

Mİ-kontrol 
bazal 
2. gün 
28. gün 

0.64±0.06 
0.67±0.07 
0.74±0.10*& 

0.68±0.07 
0.78±0.06*& 
0.81±0.04*& 

34.92±5.30 
25.61±5.71*& 
12.67±6.23*& 

Mİ-nebivolol 
bazal 
2. gün 
28. gün 

0.64±0.03 
0.65±0.06 
0.69±0.02** 

0.68±0.05 
0.74±0.12 
0.77±0.06*& 

37.24±4.32 
32.19±2.22** 
25.33±2.07** 

*p<0.05 sham-kontrol grubuna göre anlamlılık &p<0.05 bazal değere göre 
anlamlılık **p<0.05 Mİ-kontrol grubuna göre anlamlılık LVEDd: LV diastol 
sonu çapı, LVEDv: LV diastol sonu hacmi, LVEF: LV ejeksiyon fraksiyonu 
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[P-109] 

SIÇANLARDA ANJİOTENSİN II RESEPTÖR BLOKERLERİNİN (AT1, 
AT2) VE KAPTOPRİLİN MİYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYON 
HASARINA ETKİSİNDE BRADİKİNİNİN ROLÜ 
Taşdemir Seda, Parlakpınar Hakan, Acet Ahmet 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Malatya 
 
AMAÇ: Geniş spektrumlu bir aktiviteye sahip olan kininler güçlü 
vazodilatörlerdir. Natriürezis ve diürezisi desteklerler. Ayrıca kininler 
postiskemik lökositlerin endotele yapışmasını, mikrovasküler bariyerdeki 
bozulmayı ve doku hasarını azaltarak iskemi-reperfüzyon (İR) hasarında 
koruyucu rol oynarlar. İskemi süresince lokal bradikinin (BK) salınımı 
artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; ADE inhibitörü kaptopril, AT1 ve AT2 
reseptör blokerleri olan losartan ve PD123319’ un in vivo sıçan modelinde 
İR’nın oluşturduğu miyokardiyal hasar üzerine etkilerinde BK’nin rolünü 
araştırmaktır.  
METOD: Nekroz oluşturmak için sol koroner arterin inen dalına 30 dk 
iskemiği takiben iki saat reperfüzyon uygulandı. EKG değişikleri, kan 
basıncı ve kalp hızı deney boyunca kaydedildi. Kaptopril (3mg/kg), losartan 
(2mg/kg), PD123319 (20μ/kg/dk) iskemiden 10 dk önce ve BK (40 μg/kg) 
iskemiden 1 dk önce i.v. olarak başlanıp tüm iskemi boyunca verilirken, 
HOE 140 (BK B2 reseptör blokeri) oklüzyondan 15 dk önce i.v bolus 
injeksiyon şeklinde verildi. Nekrotik doku, Trifenil Tetrazolyum Klorid (TTC) 
boyası ile tayin edildi. Nekroz ve total kalp hacmi planimetrik yöntemle 
belirlendi.  
BULGULAR: Nekroz/Total kalp alanlarını kontrole göre (%55±4), BK 
(%44±2, p<0.05), kaptopril (%40±2, p<0.05), losartan (%42±1, p<0.05) 
ve PD123319+BK (%43±2, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde 
azalttı. Nekroz/Total kalp alanını Kaptopril+HOE140 (%48 ±2) kaptoprile 
(%40 ±2) göre, Losartan+HOE140 (%49 ±1) losartana (%42±1) göre 
artırmakla beraber istatiksel anlama ulaşmadı. 
SONUÇ: Bu sonuçlar, BK’nin İR’ya bağlı miyokard hasarında kalbi koruyucu 
bir rol oynadığını desteklemektedir. Kaptopril ve losartanın kalbi koruyucu 
etkilerinin HOE140 ile anlamlı düzeyde olmasa da azalmış olması; bu 
ilaçların terapotik etkisinde BK dışında yolakların olabileceğini de 
düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bradikinin, HOE140, kaptopril, losartan, miyokardiyal 
iskemi-reperfüzyon, nekroz., PD123319 
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[P-110] 

UZUN SÜRELİ KLONİDİN VE L-NNA UYGULAMALARININ ALFA-
ADRENERJİK RESEPTÖRLER ÜZERİNE ETKİLERİ 
Oktar Süleyman, İlhan Selçuk, Şahna Engin, Aksulu Hakkı Engin 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
 
AMAÇ: Nitrik Oksit Sentaz (NOS) enzim inhibisyonu ile oluşturulan 
hipertansiyonda vasküler yatakların vazomotor aktivitesinde, çelişkili 
olmakla birlikte adaptif değişiklikler olduğu bilinmektedir. Santral etkili 
antihipertansif ajan olan klonidinin tek başına ve bu model hipertansiyonda 
vasküler alfa-adrenerjik reseptörler üzerine etkileri bilinmemektedir. Bu 
çalışmanın amacı NOS inhibitörü, Nω-Nitro-L-Arjinin (L-NNA) ile meydana 
gelen hipertansiyonda ve birlikte uzun süreli klonidin (KLO) uygulamasıyla 
vasküler alfa-adrenerjik reseptörler üzerinde meydana gelen değişiklikleri 
incelemektir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Tüm gruplara L-NNA ve/veya klonidin iki farklı 
konsantrasyonda içme suyuyla 10 gün süreyle uygulandı. dLNNA ve yLNNA 
grupları sırasıyla 15 ve 45mg/100ml konsantrasyonda L-NNA aldı. KLO ve 
yKLO gruplarına sırasıyla 150 ve 225µg/100ml konsantrasyonda klonidin 
uygulandı. α-adrenerjik reseptör yanıtları torasik aorta halkalarında “in 
vitro” şartlarda değerlendirildi. 
BULGULAR: LNNA uygulamalarının sonunda, torasik aorta halkalarının, 
fenilefrin uygulamasına verdikleri kasılma cevaplarının logaritmik EC 
değerleri incelendiğinde, kontrol (-6,37±0,13) grubuna göre hem dLNNA (-
6,73±0,10), hem de yLNNA (-7,30±0,24) grubunda duyarlığın arttığı tespit 
edildi. Klonidin kasılma cevaplarının logaritmik EC değerleri 
karşılaştırıldığında, kontrole göre (-6,24±0,23), yLNNA (-7,45±0,28) 
grubunda duyarlılık artışı görüldü. 
Sadece klonidin alan gruplarda, izole torasik aorta halkalarının kasılma 
cevapları değerlendirildiğinde, KLO grubunda, kontrol ile kıyaslandığında 
klonidine (sırasıyla -7,20±0,10,-6,24±0,23), yKLO grubunda ise kontrol ile 
karşılaştırıldığında fenilefrine duyarlılığın arttığı tespit edildi (sırasıyla -
6,37±0,13, -7,93±0,16). 
SONUÇLAR: On gün süreyle L-NNA uygulaması Emax değişikliği 
yapmaksızın α1- ve α2- adrenerjik reseptörlerde duyarlılık artışı meydana 
getirmekte ve bu artış doz-bağımlı bir görünüm arz etmektedir. Yine uzun 
süre klonidin uygulaması α1- ve α2- adrenerjik reseptör duyarlılığını doz-
bağımlı bir şekilde arttırmaktadır. Bu duyarlılık artışı klonidinin uygulama 
süresinde oluşan sempatolitik etkinliğinin bir göstergesi olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: L-NNA, klonidin, hipertansiyon, alfa-adrenerjik 
reseptör
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KLONİDİN NOS İNHİBİSYONU ARACILI HİPERTANSİYON 
GELİŞİMİNİ ÖNLER 
Oktar Süleyman, Aksulu Hakkı Engin 
Fırat Üniversitesi Tıp fakültesi, farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
 
AMAÇ: Santral etkili bir antihipertansif ajan olan klonidin (KLO) bugüne 
kadar yapılan birçok deneysel hipertansiyon modelinde ve insanlarda kan 
basıncını kısmen veya tamamen düşürmüştür. Ancak uzun süreli klonidin 
uygulamasının, kronik Nitrik Oksit Sentaz (NOS) enzim inhibisyonu aracılı 
hipertansiyon üzerine etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı 
klonidinin, bir NOS enzimi inhibitörü olan Nω–nitro-L-arjinin (L-NNA)’in 
kronik uygulamasıyla gelişen hipertansiyon üzerine etkilerini incelemektir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Tüm gruplara L-NNA ve/veya klonidin iki farklı 
konsantrasyonda içme suyuyla 10 gün süreyle uygulandı. dLNNA ve yLNNA 
grupları sırasıyla 15 ve 45mg/100ml konsantrasyonda L-NNA aldı. KLO ve 
yKLO gruplarına sırasıyla 150 ve 225µg/100ml konsantrasyonda klonidin 
uygulandı. Kan basıncı ve kalp hızı tail-cuff metodu ile tespit edildi. 
BULGULAR: Klonidin L-NNA uygulaması ile oluşan hipertansiyonun 
gelişimini doz bağımlı olarak önlendi, ancak L-NNA uygulamasıyla düşen 
kalp hızını etkilemedi. Tek başına klonidin uygulanan normotensif ratların 
kan basıncı ve kalp hızında bir değişiklik olmadı. Kontrol, dLNNA, yLNNA, 
dLNNA+KLO, yLNNA+KLO, yLNNA+yKLO, KLO ve yKLO, gruplarının deney 
sonunda sistolik kan basıncı değerleri (mmHg) sırasıyla, (132,1±0,9), 
(147,2±2,7), (177,1±2,7), (127,6±2), (144,8±3,7), (135,2±5,2), 
(133,1±0,5), (132,4±0,9) olarak bulundu.  
SONUÇLAR: Santral etkili bir antihipertansif ajan olan klonidinin kronik 
NOS inhibisyonu aracılı hipertansiyonun gelişimini doz bağımlı olarak 
önlediği bu çalışmada ilk kez gösterilmiştir. Bu bulgular kronik NOS 
inhibisyonu aracılı hipertansiyonun gelişiminden esas olarak sempatik sinir 
sistemi aktivasyonunun sorumlu olduğu görüşünü desteklemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Klonidin, L-NNA 
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SİROLİMUSUN DAMAR ENDOTEL HÜCRE FONKSİYONU VE SERUM 
HOMOSİSTEİN, KOLESTEROL, TRİGLİSERİD DÜZEYLERİNE 
ETKİLERİ 
Parlar Ayşe, Can Cenk, Erol Ayşe 
Ege Üniversitesi Tıp fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, İzmir 
 
AMAÇ: Koroner damar hastalıkları kalp nakli uygulanan hastalarda 
mortalitede artışa neden olan en önemli komplikasyonlardan bir tanesidir. 
Sirolimus kalp transplantasyonu sonrası tercih edilen bir 
immunsupresandır. Çalışmamızda sirolimusun damar endotel hücre 
fonksiyonu üzerine olan etkileri ve serum homosistein, kolesterol ve 
trigliserid düzeyleri üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Çalışmamızda 200-250 gr. erkek albino sıçanlar kullanıldı. 14 
gün süre ile ilk gruba (n=10) serum fizyolojik (i.p.), ikinci gruba (n=10) 
sirolimus çözücüsü etanol (i.p.), üçüncü gruba (n=10) 1.5 kg/mg/gün 
sirolimus (i.p.) uygulandı. 14 gün sonunda torasik aortalar çıkarılarak 
organ banyosuna asıldı. Fenilefrin ile kasılan endotelli preparatlarda 
asetilkolin (10-9 /3x10-5 M), kalsiyum iyonofor (10-9 /3x10-6 M), L-arjinin 
(10-7 /3x10-4 M) ve sodyum nitroprussid’in (10-10 /3x10-6M) oluşturduğu 
gevşeme yanıtları ve tek doz fenilefrin (EC50) sonrası L-NAME (10-1M) ile 
oluşan ek kasılmalar saptandı. Endotelsiz preparatlarda fenilefrin (10-9 
/3x10-5M) ve KCl (120mM) ile elde edilen kasıcı yanıtlar saptandı. 
Homosistein düzeyi microparticle enzyme immune assay (MEIA) yöntemi ile 
trigliserid ve kolesterol düzeyleride cloned enzyme donor immunoassay 
(CEDIA) yöntemi ile ölçüldü. 
 BULGULAR: Sirolimus grubunda asetilkolin ve sodyum nitroprussid’in 
oluşturduğu gevşeme yanıtları kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık 
göstermezken L-arjininle oluşan gevşeme yanıtları arttı. A23187 ile elde 
edilen gevşeme yanıtları son 2 doz dışında kontrol grubuna göre değişmedi, 
10-6 ve 3x10-6 konsantrasyonlarında ise gevşeme yanıtları arttı. Serum 
trigliserid ve homosistein düzeyleri gruplar arasında farklılık göstermezken, 
kolesterol düzeyi sirolimus tedavisi alan grupta arttı.  
ÇIKARIM: Bulgularımız sirolimusun endotele bağlı gevşeme yanıtlarını 
bozmadığını, yan etki olarak hiperkolesterolemiye neden olduğunu ve 
koroner hastalıkların gelişiminde rol oynayan homosistein düzeylerinde ise 
anlamlı değişikliğe neden olmadığını göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sirolimus, Endotel, Nitrik oksit, Homosistein, 
Kolesterol 
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NEBİVOLOL’ÜN MİYOKARDİYAL İSKEMİ REPERFÜZYON SONRASI 
OLUŞAN BÖBREK HASARI ÜZERİNE ETKİSİ 
Mercanoğlu Güldem1, Safran Nurhas2, Uzun Hafize3, Çakıcı İclal1 
1Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı,İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim 
Dalı,İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim 
Dalı,İstanbul 
 
Akut miyokard iskemisinin reperfüzyonu sırasında sadece miyokardda değil, 
yanısıra böbrekler gibi hayati organlarda da hasarın söz konusu olabildiği 
gösterilmiştir. Her ne kadar altta yatan mekanizmalar tam olarak 
gösterilmemişse de; ilgili renal hasarın hipoperfüzyonun neden olduğu 
oksidatif hasarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Serbest oksijen 
radikallerinin nirit oksit (NO) ile reaksiyonu sonucu oluşan peroksinitrit 
(ONOO) bu hasardan sorumlu temel moleküldür. Nebivolol aynı zamanda 
NO aracılı etkileri de olan selektif bir beta bloker ajandır. Bu çalışmada 
nebivolol’ün sıçan myokardiyal iskemi reperfüzyon (I/R) modelinde böbrek 
hasarı üzerine etkisi araştırılmıştır. Erişkin erkek Sprague Dawley sıçanlar 3 
gruba ayrılmıştır: cerrahi kontrol (sham-kontrol), I/R oluşturulmuş kontrol 
(I/R-kontrol), nebivolol uygulanmış (I/R-nebivolol). I/R-nebivolol grubuna 
nebivolol 2 mg/kg dozunda i.v olarak reperfüzyonun ilk 10dk içerisinde 
uygulanmıştır. I/R cerrahi olarak sol ön inen koroner arterin 30 dak. 
ligasyonu ile oluşturulmuştur. Cerrahi kontrol grubu hayvanlarda ligasyon 
harici bütün cerrahi prosedür tekrarlanmıştır. Reperfüzyonun 120.dak 
hayvanlar dekapite edilmiş ve böbrekleri alınarak histolojik, 
immunohistokimyasal (NOS ekspresyonu) ve biyokimyasal (doku NO, 
ONOO, MDA ve GSH düzeyleri) olarak incelenmiştir. Sham-kontrol grubu 
hayvanlar ile karşılaştırıldığında I/R uygulanan gruplarda NO, ONOO ve 
MDA düzeylerinde artış ve GSH düzeylerinde azalma gözlenmiştir. Bu 
sonuçlara paralel olarak bu gruplarda her üç NOS (eNOS, iNOS, nNOS) 
ekspresyonunda da artış gözlenmiştir. I/R-kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında nebivolol uygulanan grupta gözlenen en önemli bulgu 
ONOO düzeylerindeki artışın sınırlandırılmasıdır. Benzer şekilde iNOS 
düzeyleri de nebivolol uygulanan grupta belirgin derecede düşüktü. Sonuç 
olarak nebivolol uygulamasının reperfüzyon sürecinde böbreği nitrosatif 
hasardan koruduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: miyokardiyal iskemi/reperfüzyon, nebivolol, renal 
hasar 
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Biyokimyasal Parametreler 

Grup 
ONOO 
(nmol/gr 
doku) 

NO 
(nmol/mg 
protein) 

MDA 
(nmol/mg 
protein) 

GSH 
(μmol/g 
doku) 

sham-
kontrol 

76.36±8 342±32 0.63±0.05 1.23±0.05 

I/R-kontrol 153.49±21* 448±24* 1.60±0.03* 0.77±0.02* 

I/R-
nebivolol 

116.74±15*& 374±37*& 0.94±0.07*& 0.92±0.06*& 

*p<0.05 sham-kontrol grubuna göre anlamlılık &p<0.05 I/R-kontrol 
grubuna göre anlamlılık ONOO:peroksinitrit; NO:nitrik oksit; 

MDA:malondialdehit; GSH:glutatyon 
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MONOKROTALİNİN SIÇAN İZOLE PULMONER VE MEZENTER 
ARTERLERİNDE GEVŞEME YANITLARINA ETKİSİ 
Somuncuoğlu İnci Elif, Özkan Akyüz Melike Hacer, Uma Serdar 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
 
AMAÇ: Pulmoner arter halkalarında elektriksel alan uyarısı (EAU) ile 
endotele bağımlı ve nitrik oksit (NO) aracılı gevşemeler elde edilirken, 
mezenter arter halkalarında bu yanıtlara hiperpolarizan bir faktörün aracılık 
ettiğine dair bulgular vardır. Monokrotalin sıçan pulmoner arterinde NO 
aracılı yanıtların azalmasına neden olur. Bu nedenle çalışmamızda sıçan 
pulmoner arterinde EAU ile elde edilen gevşemeler üzerinde monokrotalinin 
etkisinin mezenter arter ile karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Erkek Sprague-Dawley sıçanlar tek doz 
monokrotalin (60 mg/kg; subkütan) enjeksiyonundan 21 gün sonra 
öldürülerek pulmoner ve mezenter arterleri izole edildi. Her iki dokuda 
fenilefrinle ön-kasılma sonrası aşağıda belirtilen ajanlarla ve atropin (5x10-
5 M) ile guanetidin (5x10-5 M) varlığında EAU ile gevşeme yanıtları elde 
edildi. Bu yanıtlar papaverin (10-4 M) gevşemesinin %’si olarak ifade 
edildi.  
BULGULAR: Deney grubuna ait pulmoner arter halkalarında asetilkolinle 
(10-8-10-5 M) ve EAU (40 V, 0.2 ms, 5 s, 10 Hz) ile elde edilen gevşemeler 
kontrole göre anlamlı olarak azaldı. Ancak sodyum nitroprusiyat (10-9-10-5 
M) ve pinasidil (10-8-10-5 M) yanıtlarında değişme olmadı. Mezenter arter 
halkalarında ise asetilkolinle (10-8-10-5 M) elde edilen gevşeme yanıtları 
kontrole göre anlamlı şekilde azalırken, EAU (30 V, 0.3 ms, 5 s, 0.5-8 Hz) 
ile elde edilen gevşemeler değişmedi. Ancak asetilkolin yanıtları L-NAME ve 
indometasin varlığında kontrol hayvanlarda sağa kayarken monokrotalinli 
hayvanlarda fark etmedi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular monokrotalinin pulmoner arterde endotel kaynaklı 
ve sinir-aracılı NO yanıtlarını azalttığını göstermektedir. Mezenter arterde 
asetilkolin yanıtları azalırken endotel kaynaklı hiperpolarizan faktör (EDHF) 
ve EAU gevşemelerinin değişmemesi, pulmoner arterde EAU gevşeme 
yanıtlarındaki azalmanın spesifik olarak endotelde NO üretimindeki 
azalmaya bağlı olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: elektriksel alan uyarısı, mezenter arter, monokrotalin, 
nitrik oksit, pulmoner arter 
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MİNERAL TRİOXİDE AGGREGATE (MTA) İZOLE SIÇAN TORASİK 
AORTUNDA KASICI ETKİ GÖSTERMEKTEDİR 
Seyrek Melik1, Yıldız Oğuzhan1, Ulusoy Hasan Basri2, Tunca Yaşar Meriç3 
1GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ 
3GATA Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi, Endodonti Anabilim Dalı, ANKARA 
 
Diş tedavilerinde yaygın olarak uygulanan canlı pulpa kuafajı günümüzde 
yeni bir materyal olarak karşımız çıkan Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 
ile ayrı bir boyut kazanmıştır. Direkt pulpa kuafajı işleminde tedavi 
bölgesinde kan pıhtısının bulunması kullanılan materyal ile pulpa 
dokusunun doğrudan temasını engellemekte ve bu da tedaviyi 
zorlaştırmaktadır. Pulpa kuafajında kullanılan MTA’nın uygun ve kalıcı bir 
kanama kontrolu sağlaması ise tedavinin başarısında önemli bir adım 
oluşturmaktadır. MTA’nın pulpa kanamasına damar düz kası üzerinden 
yaptığı etkinin mekanizması bugüne kadar yeterince araştırılmamıştır. Bu 
çalışmanın amacı doku modeli olarak sıçan aortunu kullanarak izole organ 
banyosunda MTA’nın vasküler etkilerini ortaya koymaktır. 
Deneylerde ilk protokol olarak, sıçan aort halkalarının bulunduğu izole 
organ banyolarına kalsiyum kanal blokörü nifedipinin (1 µmol/L) varlığında 
ve yokluğunda kümülatif dozlarda MTA (100, 300, 500 mg) verilmiş ve 
alınan cevaplar izometrik ölçümlerle kaydedilmiş ve sonuçlar analiz 
edilmiştir. İkinci protokol olarak ise ilk protokoldeki MTA yerine bu defa 
kalsiyum hidroksit (1 µmol/L - 30 mmol/L) kümülatif dozlarda izole organ 
banyolarına verilmiş ve alınan cevaplar değerlendirilmiştir. 
Bulgu olarak MTA’nın sıçan aortunda doza bağlı kasılma oluşturduğu ve 
kalsiyum kanal blokörü nifedipin inkübasyonunun bu kasılmalarda anlamlı 
ölçüde inhibisyon oluşturduğu gözlenmiştir (p<0,01). Benzer şekilde 
kalsiyum hidroksit ile elde edilen kasılmalarda da nifedipin ile inhibisyon 
gözlenmiştir. 
Bu veriler, MTA’nın vazokonstriktör etkisinin, içeriğinde bulunanan yüksek 
orandaki kalsiyumdan ötürü damar düz kas hücresindeki Ca2+ düzeyini 
artırması yoluyla olabileceğini göstermektedir. MTA bu vazokonstriktör 
özelliği ile klinikte uygulanan canlı pulpa kuafajında kritik önem taşıyan 
kanama kontrolünün sağlanmasında oldukça etkili olmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: canlı pulpa kuafajı, kanama kontrolü, mineral trioxide 
aggregate, sıçan torasik aortu, vazokonstriksiyon 
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SPİNAL KORD KESİSİ YAPILMIŞ SIÇANLARDA CDP-KOLİN’İN 
KARDİYOVASKÜLER VE OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİNE 
ETKİSİ 
Coşkun Cenk1, Ocak Nihal2, Yalçın Murat4, Avcı Berrin3, Dirican Melahat2, 
Savcı Vahide1 

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 
Bursa 
4Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Bursa 
 
Bu çalışmada spinal korda tam kesi uygulanmış sıçanlarda CDP-kolin 
verilmesinin kardiyovasküler ve oksidatif stres parametrelerine etkisi 
araştırılmıştır. Sıçanlara sevofluran anestezisi (% 3) altında, T1-T2 
vertebraları arasından spinal kord tam kesisi uygulandı. Bazal kan basıncı 
ve kalp hızı kayıtları alınmasını takiben, kesi yapıldıktan sonraki 2. ve 24. 
saatlerde CDP-kolin (250 mg/kg; i.v.) veya tuzlu su (1 ml/kg; i.v.) 
tedavileri uygulandı. Enjeksiyonlar sonrası 60 dakika boyunca kan basıncı 
ve kalp hızı değişimleri izlendi ve bu sürenin sonunda, plazma vazopressin, 
katekolaminler, malonil dialdehid (MDA) ve süperoksid dismutaz (SOD) 
ölçümleri için kan örnekleri alındı. 24 saat sonraki kayıt ve kan örneklerinin 
alınmasını takiben, histolojik incelemeler için kesi bölgesinin proksimal ve 
distalinden spinal kord örnekleri çıkarıldı. Spinal kesi yapılmış hayvanlarda 
ortalama arter basıncı (OAB) sham grubundaki değerlere göre 2. saatte 
yaklaşık 40 mm Hg ve 24. saatte yaklaşık 55 mm Hg daha düşük seyretti. 
Tuzlu su grubunda plazma vazopressin, noradrenalin ve SOD düzeyleri 
normal düzeylerden, sırasıyla, 6, 1.4 ve 2 kat yüksekti. Plazma adrenalin 
düzeyleri kontrol değerlerinin yaklaşık onda birine indi. Plazma MDA 
düzeyleri değişmedi. CDP-kolin verilen gruplarda plazma vazopressin ve 
MDA düzeylerinde bir değişiklik saptanmazken, plazma noradrenalin ve 
adrenalin düzeylerinde, 24 saat sonra, kontrol grubuna göre anlamlı artış 
olduğu görüldü. CDP-kolin tedavisi plazma SOD değerlerini 24 saat sonra 
tuzlu su verilen gruba göre anlamlı olarak düşürdü. Ön histolojik 
incelemeler, tüm gruplarda primer yaralanma bulguları ve glial hücre artışı 
olduğunu gösterdi. CDP-kolin verilen gruplarda perinöronal satellitis daha 
belirgindi. Bulgular, CDP-kolin’in spinal kesi sonrası oluşan kan basıncı ve 
oksidatif stres parametreleri üzerinde düzeltici etkileri olduğunu 
düşündürmektedir. 
Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Birimi 
tarafından (T2006/19) desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: CDP-kolin, kan basıncı, kardiyovasküler, oksidatif 
stres, spinal kesi, şok 
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KONTROLSÜZ HEMORAJİ OLUŞTURULAN HAYVANLARDA CDP-
KOLİN’İN KARDİYOVASKÜLER PARAMETRELERE VE YAŞAM 
SÜRELERİNE ETKİSİ 
Yıldırım Nalan1, Paksoy Ela2, Kılıçturgay Sadık2, Savcı Vahide3 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı/ Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Bursa 
 
CDP-kolin, günümüzde, kafa travmaları ve inme tedavisinde kullanılan bir 
ilaçtır. Laboratuvarımızda yapılan çalışmalarda, ilacın normal koşullarda kan 
basıncını artırdığı, volüm ve zaman kontrollü olarak gerçekleştirilen 
hemorajik şokta hipotansiyonu geri döndürdüğü ve ortalama yaşam 
sürelerini uzattığı gösterilmiştir. Klinikte, trafik kazalarında sıkça 
karşılaşılan hemorajik şok tablosunun, genellikle iç organ yaralanmaları 
sonucu gelişen, kontrol edilemeyen ve yaşamı tehdit eden tablolar 
olmasından yol çıkılarak, bu çalışmada, kontrolsüz hemoraji modellerinden 
biri olan karaciğer yaralanma modelinde, CDP-kolin enjeksiyonunun 
kardiyovasküler parametrelere ve yaşam sürelerine etkileri incelenmiştir. 
Sıçanlarda, ketamin/ksilazin (70/5 mg/kg; intramuskuler) anestezisi 
altında, karaciğerin % 36 ± 2.5 (n= 36) kadarının kesilerek batın içine 
bırakılması şeklinde oluşturulan ve 100 g vücut ağırlığı başına 1.5 ± 0.2 ml 
(n= 36) kanamaya neden olan bu modelde, hayvanların ortalama arter 
basınçları ve kalp hızları, kanatmanın başlatıldığı ilk iki dakikada, başlangıç 
değerlerinden sırasıyla, % 52 ± 4 ve % 31 ± 9 oranında daha düşüktü. İlaç 
enjeksiyonlarının yapıldığı 15. dakikaya kadar bu değerlerde anlamlı 
değişiklik olmadı. CDP-kolin (100, 250 ve 500 mg/kg; intravenöz) 
enjeksiyonu 100 ve 500 mg/kg dozlarda ortalama arter basıncında anlamlı 
bir değişikliğe yol açmazken, 250 mg/kg dozda kan basıncında ani (ilk 
dakika) ve küçük (8 mm Hg) bir artış kaydedildi. Tüm dozlarda CDP-kolin’in 
kalp hızına bir etkisi olmadı. Tuzlu su (1 ml/kg; intravenöz) verilen grupta 
ortalama yaşam süresi 61 ± 9 dakika olarak belirlendi. CDP-kolin, 100 ve 
250 mg/kg dozlarda, bu süreleri sırasıyla, 130 ± 30 ve 133 ± 32 dakikaya 
çıkardı. Bulgular karaciğer yaralanması yapılarak oluşturulan kontrolsüz 
hemoraji modelinde CDP-kolin’in dozla ilişkili olarak koruyucu etki yaptığını 
düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: CDP-kolin, hipotansiyon, kan basıncı, 
kardiyovasküler, kontrolsüz hemoraji, şok 
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1,8-AKRİDİNDİON TÜREVLERİ VE POTASYUM KANAL AÇICI 
AKTİVİTELERİ 
Erol Kevser1, Doğan Ali Evrim1, Gündüz Miyase Gözde2, Şimşek Rahime2, 
Şafak Cihat2 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Eskişehir 
2Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 
Ankara 
 
1,4-Dihidropiridin türevleri ve onların bisiklik ve trisiklik analoglarının 
potasyum kanal açıcı aktivitelerinin olduğu bilinmektedir.Bu çalışmada yeni 
sentez edilen 3,6-dimetil-9-2aril-2,3,4,5,6,7,8,9,10-oktadihidroakridin-1,8-
dion türevi bileşiklerin potasyum kanalları üzerindeki modülatör etkilerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: İzole sıçan torasik aorta halka peparatlarında, 1 µM 
fenilefrinle oluşturulan submaksimal kasılma yanıtlarını, kümülatif olarak 
verilen bileşiklerin (10-8 – 10-5 M) gevşetmeleri değerlendirildi. 
Gevşemeler 1 µM glibenklamid (ATP-duyarlı potasyum kanal inhibitörü), 
500 µM tetraetil amaonyum (TEA) (nonspesifik kalsiyumla aktive edilen 
potasyum kanal inhibitörü) ile birlikte de test edilerek karşılaştırıldı ve 
alınan yanıtlar pinasidil yanıtlarıyla karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Değerlendirilen 12 bileşikten 7 tanesinde potasyum kanal açıcı 
aktivite saptanamadı. Oysa geri kalan 5 bileşiğin belirgin aktivite gösterdiği 
belirlendi. Glibenklamid ve TEA ile birlikte yapılan testlerde etkinliğin 4 
maddede azaldığı halde birinde tamamen ortadan kalktığı görüldü. 
SONUÇ: Aktivite gösteren bileşiklerden üçünün etkinliği pinasidile yakın 
olarak değerlendirildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Akridindion Türevleri, Potasyum Kanalları 
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SIÇANLARDA KALP TRANSPLANTASYON MODELİNDE, ATP DUYARLI 
POTASYUM KANALLARININ MİYOKARD KORUNMASINA ETKİSİ 
Yılmaz Demirbaş Mine1, Dedeoğlu Burçak Deniz2, Süzer Öner2, Bozkurt 
Ahmet Kürşat1 

1İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AbD, İstanbul 
2İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, İstanbul 
 
AMAÇ: Kardiyoplejik ve saklama solüsyonunda ATP duyarlı potasyum 
kanalı (KATP) açıcısı pinasidil ve blokeri glibenklamid kullanarak, kalbin 
mekanik fonksiyonlarının ve metabolizmasının korunmasında KATP 
kanallarının rolünü Langendorff modelinde in vitro olarak inceledik. Bu 
şekilde kalp transplantasyon modelinde KATP kanallarının rollerini daha iyi 
ortaya çıkarmayı amaçladık. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmada Wistar albino sıçanlar kullanıldı (her grup 
için n=8). Kontrol grubunda izole kalpler bazal kayıtlar alındıktan sonra St. 
Thomas solüsyonuyla durduruldu, aynı solüsyon içinde 6 saat süre ile 
+4°C’de global iskemiye maruz bırakıldı ve daha sonra reperfüze edildi. 
Kardiyoplejik ve saklama solüsyonu içine 2. grupta pinasidil (50 μmol/L), 3. 
grupta glibenklamid (10 μmol/L), 4. grupta pinasidil + glibenklamid (50 
μmol/L +10 μmol/L) ilave edildi. Kalplerden sol ventrikül içi basıncı, 
perfüzyon basıncı ve bipolar elektrogram kayıtları alındı. Koroner perfüzatta 
troponin I, AST ve LDH ölçüldü. 
BULGULAR: Glibenklamidin kalbin mekanik fonksiyonları üzerine olumlu 
etkileri gözlendi (örn. reperfüzyon sonunda +dp/dtmaks değerleri, kontrol 
755.8±272.6, pinasidil 518.0±282.9, glibenklamid 1075.1±524.5, pinasidil 
+ glibenklamid 883.6±297.2, p=0.032). Pinasidil grubunda kalbin mekanik 
fonksiyonlarında iyileşme gözlenmedi.  
SONUÇLAR: Bulgularımız glibenklamidin hücrede repolarizasyonu 
engelleyerek tam kardiyoplejik arrestte kalmasını sağladığını ve bu şekilde 
enerji kullanımı düşürdüğünü ve bu şekilde global iskemi süresini daha 
güvenilir hale getirebileceği destekler niteliktedir. Pinasidil glibenklamidin 
bu etkisini ortadan kaldırmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: ATP duyarlı potasyum kanalı, glibenklamid, kardiyak 
transplantasyon, kardiyopleji, pinasidil 
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PROFİLAKTİK ENALAPRİL, ZOFENOPRİL VE VALSARTAN 
TEDAVİSİNİN AKUT DOKSORUBİSİN KARDİYOTOKSİSİTESİ 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Bozçalı Evin1, Dedeoğlu Burçak Deniz2, Süzer Öner2, Atukeren Pınar3, 
Karpuz Hakan1 

1İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji AbD, İstanbul 
2İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, İstanbul 
3İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya AbD, İstanbul 
 
AMAÇ: Kemoterapötik doksorubisinin kullanımını kardiotoksisitesi kısıtlar. 
Doksorubisinin neden olduğu kardiak hasarda AT1 reseptör yolağının 
önemli rol oynadığı öne sürülmüştür. Çalışmada sülfidril grubu içeren ACE 
inhibitörü zofenopril ile sülfidril grubu olmayan enalapril ve AT1 antagonisti 
valsartanın akut doksorubisin kardiyotoksisitesi üzerine olası profilaktik 
etkilerinin kıyaslanmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Wistar Albino sıçanlar (her grupta n=8) 8 deney 
grubuna ayrıldı. Yedi gün boyunca birinci ve beşinci gruplara günde bir kez 
0.5 ml intragastrik yolla distile su, ikinci ve altıncı gruplara zofenopril (15 
mg/kg/gün), üçüncü ve yedinci gruplara enalapril (2 mg/kg/gün), dördüncü 
ve sekizinci gruplara valsartan (30 mg/kg/gün) intragastrik yolla uygulandı. 
7. gün 1-4. gruplara intraperitoneal serum fizyolojik 5-8. gruplara ise 
doksorubisin (20 mg/kg) uygulandı; 9. gün izole sıçan kalpleri Langendorff 
düzeneğinde perfüze edildi. Kalpler 30 dakika stabilizasyon sonrası 15 
dakika süreyle normotermik total global iskemiye maruz bırakıldı ve 45 
dakika reperfüze edildi. Deney başlangıcında, iskemi ve reperfüzyon 
sonrasında toplanan koroner perfüzat sıvısında, troponin I, AST, LDH, BNP 
ve ANP düzeyleri ölçüldü. 
BULGULAR: Perfüzyon sırasındaki ölçümlerde, sol ventrikül sistolik 
fonksiyonunun doksorubisin tarafından negatif yönde etkilendiği görüldü. 
Kontrol-dokso grubu haricindeki gruplarda iskemi sonrasında AST 
düzeylerinde belirgin artış gözlendi. Troponin I düzeyi zofenopril 
gruplarında en düşük seviyede bulundu. Ortalama perfüzyon basıncı iskemi 
sonrası enalapril, zofenopril ve valsartan gruplarında anlamlı olarak 
düştüğü görüldü. 
SONUÇLAR: Troponin düzeyleri değerlendirildiğinde, zofenoprilin 
doksorubisin kardiotoksik etkisine karşı enalapril ve valsartana göre anlamlı 
derecede daha fazla koruyucu etki gösterdiği belirlendi, ancak AST 
ölçümleri bunu desteklemedi. Enalapril sol ventrikül sistolik fonksiyonlarını 
korumada etkili değildi. Enalapril, zofenopril ve valsartan doksorubisine 
rağmen koroner arter vazodilatasyonunu korudu. Bulgularımız doksorubisin 
kardiyotoksisitesinde reseptör yolağının önemli rol oynadığı hipotezini 
desteklemedi. 
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, enalapril, kardiyotoksisite, valsartan, 
zofenopril 
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DİYABETLİ SIÇAN DAMAR DÜZ KASI Α1-ADRENERJİK 
YANITLARINDA MATRİKS METALLOPROTEİNAZLAR VE OKSİDAN 
STRESİN ROLÜ 
Zeydanlı Esma Nur1, Tanrıverdi Evrim1, Gürdal Hakan2, Köksoy Aslıhan1, 
Turan Belma1 

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Bİyofizik Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
Diyabetin neden olduğu komplikasyonlarda hücrelerde reaktif oksijen 
türlerinin artmasının ve antioksidan savunma sisteminin zayıflamasının 
önemli rolü olduğu ileri sürülmektedir. Hücrelerde oksidan strese bağlı 
olarak ekstrasellüler matriks metalloproteinazların (MMP) çeşitli patolojik 
durumlarda arttığı ve özellikle kardiyovasküler sistem fonksiyonlarında 
önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında, streptozotosin ile 
diyabet yapılmış sıçanların endotelsiz torasik aorta düz kasında azalan α1-
adrenerjik yanıtlarına MMP inhibitörü doksisiklinin ve antioksidan 
selenyumun olası tedavi edici etkisi araştırılmıştır. Diyabetli sıçanlara 
normal beslenmelerine ek olarak doksisiklin (15 mg/kg/day) veya bilinen 
bir antioksidan olan selenyum tuzu (sodium selenate) (90 μglkg/day) 4 
hafta boyunca verilmiştir. Diyabet damar düz kasının fenilefrin kasılma 
yanıtlarını inhibe ederken doksisiklin veya selenyum verilmiş diyabetli sıçan 
örneklerinde bu yanıtların istatistiksel olarak anlamlı düzeylerde (yaklaşık 
80%) düzeldiği gözlenmiştir. Damar düz kas örneklerinde zymografi ve 
western blot teknikleri kullanılarak MMP-2 aktivitesi ve protein seviyesi 
ölçülmüş, bu parametrelerin diyabetik sıçanlarda %15 azaldığı görülmüştür. 
Doksisiklin veya selenyum verilen diyabetik sıçanlarda bu parametrelerin 
normal düzeylere geldiği görülmüştür. Hem selenyum hem de doksisiklinin 
benzer şekilde etkinlik göstermesi bu maddelerin antioksidan özelliklerinin 
diyabette artan oksidan stresi azaltabileceği ve gözlenen patolojileri 
düzeltebileceği hipotezini öne çıkarmıştır. Bu hipotezi doğrulamak için 
damar düz kas örneklerinde serbest ve total SH seviyeleri ölçülmüş, 
diyabetli grupta özellikle serbest SH seviyesinin azaldığı gözlenmiştir. 
Doksisiklin veya selenyum uygulaması bu azalmayı benzer şekilde 
engellemiştir. Bu çalışmanın sonuçları, diyabet kaynaklı azalan damar düz 
kas α1-adrenerjik yanıtlarında oksidan strese bağlı MMP aktivasyonunun 
rolü olduğunu, selenyum ve doksisiklinin antioksidan benzeri bir etki ile 
diyabet bağımlı kardiyovasküler bozukluklarda önemli bir koruyucu ajan 
olabileceklerini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Diyabet,Doksisiklin,Oksidatif Stres,Selenyum,Torasik 
aorta 
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TAVŞANLARDA OLUŞTURULAN ARTERİOSKLEROZİSE SİMVASTATİN, 
PROANTOSİYANİDİN VE SİLİMARİNİN ETKİSİ 
Kılıç Fatma Sultan1, Aral Erinç2, Sırmağül Başar1, Doğan Ali Evrim1, 
Kılıçoğlu Murat2, Öner Setenay3, Erol Kevser1 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı-
Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı-
Eskişehir 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı-
Eskişehir 
 
GİRİŞ VE AMAÇ: Arteriyosklerozis, KVS’de görülen kompleks ve yavaş 
ilerleyen hastalıklardan biri olup bunun oluşumunda birçok faktör kabul 
edilmekle beraber son yıllarda en geçerli teori oksidasyondur. 
Araştırmamızın amacı, antioksidanların ve simvastatinin yüksek kolesterol 
diyeti ile beslenen tavşanlarda damar aktivitesi ve plak oluşumuna etkisini 
incelemektir. 
MATERYAL-METOD: Araştırmamızda, 35 erkek tavşan kullanıldı. Deney 
grupları 12 hafta süre ile %2’lik kolesterol(Kol) diyet ile beslendi. Kolesterol 
diyetine ek olarak, Proantosyanidin(Pro), 100 mg/kg Silimarin(Sili) 10 
mg/kg, Simvastatin(Sim) 10 mg/kg verildi. Tavşanlardan deneyin 0.günü 
ile 6.haftasında kanlar ve inen aortaları alındı. İzole organ banyosu 
yanıtları, histolojik ve lipid profilleri açısından değerlendirildi. Kreb’s 
solüsyonu içine alınan, inen aortanın özellikle abdominal başlanğıcındaki 2 
cm’lik kısmı İzole Organ Banyosunda NA10-3M (Noradrenalin) varlığında 
Ach(10-7-10-3M) konsantrasyonlarında % gevşeme değerleri alındı.  
BULGULAR: Yapılan histolojik incelemede Pro+Kol, Sim+Kol, ve Sili+Kol 
gruplarında arteriyosklerotik plaklarda sayı ve büyüklük açısından sırasıyla 
belirgin bir azalma oluştuğu, lipid profillerinin düzeldiği gözlendi. İzole 
Organ Banyosunda kontrol grubunda işlemler sırasında konsantrasyon 
bağımlı gevşeme yanıtı alınmıştır. Kolesterol grubunda kontrol grubuna 
göre anlamlı gevşeme yanıtı azalması gözlenmiştir. Pro+Kol ve Sili+Kol 
grubunda, Sim+Kol grubuna göre daha az, ancak kolesterol grubuna göre 
daha fazla gevşeme yanıtı alınmış olup istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Ancak Pro+Kol ve Sili+Kol grupları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktur. Tüm gruplarda işlemler arasında doz-
konsantrasyon bağımlı bir gevşeme yanıtı alınmıştır.  
SONUÇ:  Antioksidan özellikteki maddeler, arteriyosklerozisi oluşmuş 
şekliyle kalmasını, ilerlemesini önleyebilir. Ancak kan lipid profilleri üzerinde 
düzenleyici rolleri vardır. Proantosiyanidin ve Silimarin gibi antioksidanların 
antihiperlipidemik ilaçların yanı sıra sadece destek amaçlı kullanılması 
gerektiği görüşündeyiz. 
ESOGU. Araştırma projesi; Sayı: B.30.2.OGÜ.0.05.02.00/118 
 
Anahtar Kelimeler: Arteriosklerozis, Simvastatin, Proantosiyanidin, 
Silimarin, 
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İZOLE PERFÜZE SIÇAN MEZENTERİK DAMAR YATAĞINDA 
ARTTIRILMIŞ BASINCA BAĞLI OLARAK SALIVERİLEN NİTRİK 
OKSİDİN NOS İNHİBİSYONUNA DİRENÇLİ KOMPONENTİ 
Seçilmiş Mehmet Ata, Yorulmaz Özü Özlem, Şingirik Ergin 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Adana 
 
AMAÇ: Rezistans damarlarında, asetilkolin aracılığı ile salıverilen nitrik 
oksid (NO) gevşemelerinin NO sentaz (NOS) inhibisyonuna dirençli bir 
komponentinin olduğu bilinmektedir. Ancak, bu damarlarda shear stress 
veya perfüzyon basıncının arttırılmasıyla salıverilen NO nun böyle bir 
komponentinin olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmamızda, 
izole perfüze sıçan mezenterik damar yatağında, NOS inhibisyonuna 
rezistan bir NO aktivitesinin varlığı araştırıldı.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Erkek Wistar sıçanlar (200-300 g) halotanla 
anestezi edildikten sonra. abdominal bölge açıldı. Superior mezenterik arter 
hızla kanüle edilip, içerisindeki kan Krebs solusyonu ile yıkanarak 
uzaklaştırıldıktan sonra, damar yatağı bir bütün olarak izole edilip, Krebs 
solüsyonuyla perfüze (6 ml/dk) edildi. Endotelyumsuz deney gruplarında, 
endotelyum saponin (50 mg/l/10dk) perfüzyonu ile uzaklaştırıldı. 
Fenilefrinle oluşturulan basınç artışları üzerine, (L-NA; 100 µM) ve/ya 
kalmidazolyum (1µM) etkileri kaydedildikten sonra, bu ajanların varlığında, 
perfüzyon basıncında ortaya çıkan değişiklikler üzerinde, 
hidroksokobalamin (HC; 100 µM) in olası etkileri incelendi. 
BULGULAR: Mezenterik damar yatağının fenilefrinle perfüzyonu, perfüzyon 
basıncının artmasına neden oldu. L-NA bazal basınç üzerinde bir değişiklik 
oluşturmadı. Fenilefrinle basınç artırıldıktan sonra perfüzyon haznesine L-
NA verilmesi, basıncın daha da artmasına neden oldu. Kalmidazolyum 
fenilefrine bağlı artan perfüzyon basıncını anlamlı bir şekilde etkilemedi; 
ancak, bu koşullar altında, L-NA verilmesi perfüzyon basıncında ikinci bir 
artışa neden oldu. L-NA ve/ya kalmidazolyum varlığında, 
hidroksokobolamin basınçta ilave bir artışa neden oldu. Endotelyumsuz 
dokunun L-NA veya hidroksokobolamin ile perfüzyonu fenilefrin ile arttırılan 
basıncı etkilemedi.  
SONUÇLAR: Bu bulgular, mezenterik damar yatağında basınç artışıyla 
indüklenen endotel-kaynaklı NO nun NOS inhibisyonuna dirençli bir 
komponentinin varlığını ve bunun fenilefrine bağlı basınç artışlarını kısmen; 
fakat, önemli oranda baskıladığını telkin etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: endotelyum, mezenterik damar yatağı, nitrik oksid 
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OKSİDATİF STRES VARLIĞINDA BALON HASARI OLUŞTURULAN 
TAVŞANLARDA TAURİNİN LOX-1 EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 
Gökçe Göksel1, Özşarlak-Sözer Gönen1, Oran İsmail2, Oktay Gülgün3, Özkal 
Sermin4, Kerry Zeliha1 

1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
Okside LDL (Ox-LDL) ile oluşan endotelyal disfonksiyonunun ateroskleroz 
ve ilgili komplikasyonların patojenezinde rolü olduğu bilinmektedir. Damar 
endotel hücrelerine Ox-LDL'nin bağlanması ve internalize olmasından Lektin 
Tipi Okside LDL reseptörü (LOX-1) sorumludur. Bu çalışmada, tavşan ilyak 
arterinde anjiyoplasti dilatasyon kateterinin 6, 8, 4 ve 10 atmosferlik 
basınçta 1 dk süreyle şişirilmesiyle oluşturulan balon hasarı sonrasında 
LOX-1 ekspresyonu üzerine oksidatif stresin ve bir antioksidan olan taurinin 
etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, balon hasarı oluşturulan tavşanlara 
glutatyon (GSH) sentezinin selektif bir inhibitörü olan bütiyonin sülfoksimin 
(BSO) 15 gün boyunca cilt altına enjekte edilmiştir (75 mg/kg). Tedavi 
grubuna ise içme suyu içinde % 1 oranında taurin verilmiştir. LOX-1’in 
konumlanışı ilyak arter örneklerinde immünohistokimyasal olarak 
belirlenmiş ve ekspresyonu ise real time PCR (RT-PCR) kullanılarak 
ölçülmüştür. Balon hasarı oluşturulan grupta LOX-1 gen ekspresyonu 
kontrol grubuna göre 6.61 kat artmıştır (p<0,05, ANOVA sonrası Tukey 
Testi, n=4). Balon hasarı sonrası BSO alan grupta ise kontrol grubuna göre 
15.22 katlık bir artış saptanmıştır (p<0.001). Taurin, ekspresyondaki bu 
artışı yaklaşık % 46 oranında azaltmıştır. Bu sonuçlar LOX-1 
ekspresyonunun oksidatif stres ile düzenlenebildiğini ve bir antioksidan 
olarak taurinin ateroskleroz ve balon anjiyoplasti sonrası oluşan restenoza 
karşı önleyici ve/veya koruyucu bir etki oluşturabileceğini 
düşündürmektedir. 
 
Bu çalışma TÜBİTAK (SBAG 104S282) tarafından desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Balon hasarı, bütiyonin sülfoksimin, LOX-1, taurin 
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OKSİDATİF STRES VARLIĞINDA BALON HASARI OLUŞTURULAN 
TAVŞANLARDA TAURİNİN İNTİMAL HİPERPLAZİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Gökçe Göksel1, Özşarlak-Sözer Gönen1, Oran İsmail2, Oktay Gülgün3, Özkal 
Sermin4, Kerry Zeliha1 

1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
Damar düz kas hücre proliferasyonu ve migrasyonuna bağlı gelişen intimal 
hiperplazi ateroskleroz ve balon anjiyoplasti sonrası oluşan restenozun 
patojenezinden sorumludur. Çalışmamızda in vivo olarak oluşturulan 
oksidatif stres varlığında tavşanlarda balon anjiyoplasti sonrası meydana 
gelen intimal hiperplazide taurinin etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, 
tavşanlarda, sağ ilyak arterde, aortanın bifurkasyon hizasının distalinde, 
balon anjiyoplasti dilatasyon kateterinin 1 dk boyunca 6, 8, 4 ve 10 
atmosfer basınçta şişirilmesiyle balon hasarı oluşturulmuş ve tavşanlar üç 
gruba ayrılmıştır. İlk grupta glutatyon (GSH) sentezinin selektif bir 
inhibitörü olan bütiyonin sülfoksimin (BSO) 15 gün boyunca cilt altına 
enjekte edilerek (75 mg/kg) oksidatif stres oluşturulmuş (BSO grubu, 
n=5), ikinci gruba BSO yanısıra içme suyu içinde % 1 oranında 
(ağırlık/hacim) taurin verilmiştir (Taurin grubu, n=5). Plasebo grubuna ise 
BSO çözücüsü uygulanmıştır (%0,9 NaCl, 4 ml, s.c.,n=5). 15. gün sonunda 
izole edilen ilyak arterlerden alınan kesitler parafine gömülmüş daha sonra 
eozin ve hematoksilin ile boyanarak, bağıl intimal yoğunluk [BİY=(intima 
alanı/intima+medya alanları)x100] ve stenoz yüzdesi [SY=intima 
alanı/(intima alanı+lümen alanı)x100] hesaplanmıştır. Oksidatif stres balon 
hasarı ile ilyak arterde oluşturulan intimal hiperplaziyi istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde artırmış, taurin uygulaması ise bu artışı inhibe etmiştir 
[BİY: 26.4±1.8 (Plasebo grubu), 50.3±2.0 (BSO grubu), 36.8±2.4 (Taurin 
grubu), ANOVA sonrası Tukey Testi, p<0.001, n=5). Benzer şekilde, taurin, 
oksidatif stres varlığında balon hasarı oluşturulan grupta % 72.2±3.9 olan 
% stenoz oranını % 42.2±1.7’ye düşürmüştür (p<0.001). Bu bulgular bir 
antioksidan olarak taurinin ateroskleroz ve restenoza karşı koruyucu 
ve/veya önleyici etkiler oluşturabileceğini düşündürmektedir. 
 
Bu çalışma TÜBİTAK (SBAG 104S282) tarafından desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Balon hasarı, bütiyonin sülfoksimin, intimal hiperplazi, 
LOX-1, taurin 
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TAVŞANLARDA GLUTATYON SENTEZ İNHİBİSYONU SONUCU 
OLUŞAN REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ VE KAN BASINCI ÜZERİNE 
TAURİNİN ETKİLERİ 
Gökçe Göksel1, Özşarlak-Sözer Gönen1, Oran İsmail2, Oktay Gülgün3, Özkal 
Sermin4, Kerry Zeliha1 

1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
Bütiyonin sülfoksimin (BSO) ile glutatyon sentezinin inhibisyonu deneysel 
hipertansiyon oluşturmada kullanılan bir yöntemdir. Reaktif oksijen 
türlerindeki (ROT) artışa koşut kan basıncı yükselmesinin temelinde nitrik 
oksidin inaktivasyonunun, kastırıcı prostanoidlerin oluşumunun ve 
damardaki presör aktivite artışının olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada 
oksidatif stres varlığında kan basıncında oluşan değişiklikler üzerine bir 
antioksidan olan taurinin etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla tavşanlara 15 
gün boyunca cilt altına BSO uygulanmıştır (75 mg/kg). Tedavi grubundaki 
tavşanlara içme suyu içinde % 1 oranında taurin verilmiştir. Çalışmanın 1., 
8. ve 15. günlerinde merkezi kulak arterine 24 G’lik bir kateter ile girilmiş 
ve direkt kan basıncı ölçüm programı kullanılarak sistolik ve diastolik kan 
basıncı ölçülmüş, kalp hızı kaydedilmiştir. 15. günde sakrifiye edilen 
tavşanlardan alınan karaciğer, beyin ve kalp dokularında süperoksit anyon 
miktarı lusigenin kullanılarak ve diğer reaktif türler luminol kullanılarak 
luminometrede ölçülmüştür. Taurin BSO uygulamasına bağlı olarak artan 
ortalama arteriyel basıncı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
düşürmüştür (mm Hg; 107.3±2.8, 94.7±2.10, sırasıyla BSO ve taurin 
grubu, ANOVA sonrası Tukey Testi, n=5, p<001). Benzer şekilde artan kalp 
hızı da taurin ile tersine döndürülmüştür (atım sayısı/dakika: 283.2±4.4, 
250.2±4.6 sırasıyla BSO ve taurin grubu, n=5, p<0.001). Diğer yandan 
taurinin kan basıncı ve kalp hızını düşürücü etkisi ROT üretimindeki azalma 
ile paralellik göstermektedir. Taurin ile tedavi edilen grupta süperoksit 
anyon oluşumundaki artış BSO grubuna göre % 50 oranında azalmaktadır 
(p<0.001). Bu bulgular taurinin kalp hızı ve kan basıncı üzerine olan 
etkilerinde radikal süpürücü yeteneğinin rol oynayabileceğini 
düşündürmektedir. 
 
Bu çalışma TÜBİTAK (SBAG 104S282) tarafından desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bütiyonin sülfoksimin, kan basıncı, süperoksit anyon, 
taurin 
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OKSİDATİF STRES VARLIĞINDA İZOLE TAVŞAN DAMARLARINDA 
ENDOTEL KAYNAKLI GEVŞEME YANITLARININ TAURİN İLE 
DÜZENLENMESİ 
Gökçe Göksel1, Özşarlak-Sözer Gönen1, Oran İsmail2, Oktay Gülgün3, Özkal 
Sermin4, Kerry Zeliha1 

1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
Oksidatif stresin endotel kaynaklı gevşeme yanıtlarını azaltarak endotelyal 
disfonksiyona neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada oksidatif stres 
varlığında tavşan torasik aorta ve karotid arterinde asetilkolin (ACh) ile 
uyarılan gevşeme yanıtları üzerine bir antioksidan olan taurinin etkileri 
incelenmiştir. Bu amaçla, glutatyon (GSH) sentezinin selektif bir inhibitörü 
olan bütiyonin sülfoksimin (BSO) tavşanlara 15 gün boyunca cilt altına 
uygulanmıştır (75 mg/kg). Tedavi grubunda ise tavşanlara içme suyu içinde 
% 1 oranında taurin verilmiştir. Deneyin 1., 8. ve 15. günlerinde sağ orta 
kulak arterinden alınan kan örneklerinde total glutatyon, glutatyon 
peroksidaz, indirgenmiş ve yükseltgenmiş glutatyon oranı, katalaz ve 
malondialdehit düzeyleri spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Deneyin 15. 
gününde, fenilefrin ile önkastırılmış izole aorta ve karotid arterlerden alınan 
ACh yanıtları maksimum gevşeme (Emaks) ve duyarlık (pD2) açısından 
karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları taurinin, BSO uygulaması ile azalan 
total GSH düzeyini normalize ettiğini göstermektedir (p<0.001, ANOVA 
sonrası Tukey Testi, n=5). Ayrıca taurin, torasik aortada BSO ile azalan 
ACh Emaks yanıtlarını istatistiksel olarak anlamlı şekilde geri çevirmiştir [% 
Emaks: 46.2±2.8 (BSO), 66.6±3.8 (Taurin), p<0.01, n=5]. Benzer şekilde 
karotid arterde de 53.1±4,3 olan Emaks değeri, taurin uygulaması ile 
86.8±2.7’e çıkmıştır (p<0.001). Bunun yanı sıra pD2 değerlerinde anlamlı 
bir değişiklik saptanmamıştır. Çalışmanın sonuçları GSH sentezinin inhibe 
edilmesinin bir sonucu olarak ortamda biriken hidrojen peroksit ve hidroksil 
radikali gibi reaktif oksijen türlerinin ACh gevşeme yanıtlarındaki 
değişikliklerden sorumlu olabileceğini düşündürmektedir. 
 
Bu çalışma TÜBİTAK (SBAG 104S282) tarafından desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Asetilkolin, bütiyonin sülfoksimin, glutatyon, oksidatif 
stres, taurin 
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YÜKSEK ORANDA YAĞ İÇEREN DİYETLE BESLENEN SIÇANLARDA 
OLUŞAN DAMAR YANITLARI DEĞİŞİKLİKLERİNE BALIK YAĞI, ALFA- 
LİPOİK ASİD VE KOMBİNASYONUNUN ETKİSİ 
Özyazgan Sibel, Altınok Ayfer, Yazıcı Zeliha, Akkan Ahmet Gökhan 
İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD., İstanbul 
 
AMAÇ: Bu çalışmada; balık yağı (n-3), alfa- lipoik asid (ALA) ve 
kombinasyonun (n3+ALA), yüksek oranda yağ içeren diyetle (n-6) 
beslenen sıçanlarda oluşan damar kasılma ve gevşeme yanıt değişiklikleri 
üzerine etkisi araştırılmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Dört hafta boyunca toplam kalorisinin %58’i n-6 
çoklu doymamış yağlardan zengin yemle beslenen Wistar Albino türü 5 
haftalık erkek sıçanlar dört gruba ayrılmıştır. Birinci gruba balık yağı, ikinci 
gruba alfa-lipoik asid ( 35 mg/kg, i.p.) ve üçüncü gruba ise (n-3 + ALA ) 
kombinasyonu 4 hafta uygulanmıştır. Sıçan torasik aorta striplerinden 
alınan asetilkolin ve sodyum nitroprussid gevşeme yanıtları ile noradrenalin 
ve potasyum klorür kasılma yanıtları pD2 ve maksimal yanıt 
(Emax./%İnhibisyon) olarak değerlendirilmiştir. Gaz kromotografisi ile 
plazma lipid profili çıkarılmıştır.  
BULGULAR: 4. hafta sonunda n-6 ‘dan zengin diyetle beslenen grupta 
asetilkoline bağlı gevşeme (Asetilkolin:pD2=5.91±0.25, p<0.001) ve 
noradrenalin’e bağlı (Noradrenalin:pD2 =9.02±0.11, p<0.001) kasılma 
yanıtlarının duyarlılıkları kontrol grubuna (sırasıyla; 
Asetilkolin:pD2=7.48±0.25, Noradrenalin:pD2=7.82±0.16) göre anlamlı 
derecede değişmiştir. 8. haftanın sonunda n-6 +ALA ve n-3+ALA 
gruplarında, azalmış olan asetilkolin’e bağlı gevşeme yanıtlarının 
duyarlılıkları (sırasıyla; n-6 +ALA:pD2 =7.23±0.29, p<0.01; n-3+ALA: pD2 
=7.71±0.53, p<0.001) ile n-3 grubunda, artmış olan noradrenalin kasılma 
yanıtlarının duyarlılıkları normal düzeylere dönmüştür (Noradrenalin:pD2 
=7.47±0.13, p<0.01). Ayrıca 8. hafta sonunda n-6 grubunda azalmış olan 
asetilkolin maksimum gevşeme yanıtları (Ach:% Inh=37.15±4.93) n-
6+ALA ve n-3+ALA gruplarında normal düzeylere dönmüştür (sırasıyla; n-
6+ALA:% Inh=72.48±6.17 p<0.01; n-3+ALA:% Inh.=70.36±8.36, 
p<0.01). 
SONUÇLAR: ALA ve n-3+ALA tedavisi yüksek oranda yağ içeren diyetle 
bozulan endotel fonksiyonunu göstergesi olan asetilkolin’e bağımlı gevşeme 
ile noradrenalin kasılma yanıtlarını düzeltmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endotel disfonksiyonu, Lipotoksisite, Yüksek yağlı 
diyet 
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OKSİDATİF STRES VARLIĞINDA İZOLE TAVŞAN DAMARLARINDAKİ 
KONTRAKTİL AKTİVİTENİN TAURİN İLE DÜZENLENMESİ 
Gökçe Göksel1, Özşarlak-Sözer Gönen1, Oran İsmail2, Oktay Gülgün3, Özkal 
Sermin4, Kerry Zeliha1 

1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
Reaktif oksijen türlerinin nitrik oksid biyoyararlanımını azaltarak kan 
damarlarındaki vazokonstriktör yanıtları artırdığı bilinmektedir. Bu 
çalışmada oksidatif stres varlığında izole tavşan karotid arter ve 
aortasındaki fenilefrin (FEN) ve serotonin (5-HT) kasılma yanıtları üzerine 
bir antioksidan olan taurinin etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla deney 
hayvanlarına 15 gün boyunca selektif bir glutatyon sentez inhibitörü olan 
bütiyonin sülfoksimin (BSO) cilt altına uygulanmıştır (75 mg/kg, n=5). 
Tedavi grubunu oluşturan deney hayvanları içme suları içinde %1 oranında 
taurin almıştır (n=5). İzole damarlarda FEN ve 5-HT için alınan kümülatif 
konsantrasyon-yanıt eğrileri maksimum kasılma (Emaks) ve duyarlık (pD2) 
açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmanın bulguları oksidatif stres 
oluşturulmuş grupta Emaks yanıtının damar tipi ve kastırıcı ajan ayrımı 
olmaksızın kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığını 
göstermektedir. Bu artış FEN için karotid arterde % 25 (p<0.05), aortada 
ise % 60 (p<0.001) oranındadır (ANOVA sonrası Tukey Testi, n = 5). 
Benzer şekilde 5-HT için Emaks yanıtı karotid arterde % 24 (p<0.05), 
aortada % 62.5 (p < 0.001) artmıştır. Her iki ajana karşı duyarlıkta bir 
değişiklik gözlenmemiştir. Ayrıca, oksidatif stres varlığında taurin verilen 
grupta alınan FEN ve 5-HT yanıtlarının Emaks değerlerinin kontrol 
grubundan istatistiksel olarak farklı olmadığı da gösterilmiştir. Sonuçlar, 
oksidatif stresin neden olduğu kontraktilite artışında ortamda oluşabilecek 
süperoksit anyon gibi reaktif oksijen türlerinin kontraktil bir faktör gibi işlev 
görebileceğini düşündürmektedir. 
 
Bu çalışma TÜBİTAK (SBAG 104S282) tarafından desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fenilefrin, kasılma, oksidatif stres, serotonin, taurin 
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BETA-3-ADRENOSEPTÖRLERİN KARDİYAK İSKEMİ REPERFÜZYON 
HASARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Kaleli Deniz1, Uydeş Doğan B. Sönmez1, Kucur Mine2, Özdemir Osman1 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fikret Biyal Araştırma 
Merkezi, İstanbul 

Kardiyomiyositlerde β1/β2/β3 olmak üzere üç tip beta adrenoseptörün (β-
AR) bulunduğu belirlenmiştir. Bu üç β-AR’de kardiyomiyositlerde farklı 
hücre içi sinyal ileti sistemine ve fonksiyonel özelliklere sahiptir. β3-AR’lerin 
kalpteki etkileri henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bazı çalışmalar β3-
AR stimülasyonunun Gi/nitrik oksit (NO) aracılıklı bir yolak üzerinden kalpte 
negatif inotropik etkilere neden olduğunu göstermiştir. Buna karşın β3-AR 
stimülasyonunun pozitif inotropik ve kronotropik etkilere aracılık ettiği de 
bildirilmektedir. Konjestif kalp yetmezliğinin patojenezinde rol oynayan 
faktörlerden biri olan miyokardiyal iskemi ayrıca koroner kalp hastalıkları 
ve açık kalp ameliyatları esnasında gelişebilen mortalite ve morbiditenin de 
önemli bir nedenidir. Kardiyak iskemi patojenezinde β3-AR’lerinin fizyolojik 
öneminin belirlenmesi miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği gibi çeşitli 
kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde yeni bir terapötik yaklaşım 
sağlayabilir. β1 ve β2-AR’lerin miyokardiyal iskemi/reperfüzyon 
patojenezindeki rolü yaygın olarak incelenmesine rağmen, β3-AR’lerin bu 
patolojideki rolü bilinmemektedir. Bu çalışmada izole sıçan kalbinde β3-
AR’lerin fizyolojik öneminin ortaya konması, ve iskemi reperfüzyon 
hasarındaki rolünün incelenmesi hedeflenmiştir. Sabit basınçlı Langendorff 
perfüzyon sistemine asılan kalpler 30dak. perfüze edildikten sonra, 30dak. 
global iskemiye ve sonrasında 60dak. reperfüzyona maruz bırakılmıştır. 
Selektif bir β3 agonist olan BRL 37344 (10-8 - 10-6M) iskemi öncesi 
perfüzyon boyunca 10 dakika süreyle uygulanmış, kardiyak fonksiyon (sol 
ventrikül basıncı, +dp/dt, -dp/dt, kalp atım hızı), koroner hemodinami 
(koroner akım) ve miyokardiyal nekroz (kreatinin fosfokinaz, troponin-I, 
nekrotik alan) parametreleri değerlendirilerek elde edilen veriler kontrol 
grubuyla kıyaslanmıştır. Bulgularımız selektif bir β3 agonist olan BRL 
37344’ün 10-7-10-6M konsantrasyonlarda doz bağımlı olarak koroner akımı 
artırıcı, pozitif inotropik ve kronotropik etkileri olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: BRL37344, İskemi reperfüzyon, izole perfüze kalp, 
sıçan 
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KİMYASAL ÖNKOŞULLAYICI 3-NİTROPROPİYONİK ASİDİN 
KARDİYOPROTEKTİF ETKİSİNDE SİKLOOKSİJENAZ-2’NİN ROLÜ 
Başgut Bilgen, Hiçdurmaz Ebru, Abacıoğlu Nurettin 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
AMAÇ: Bu çalışmada, izole sıçan kalbinde, kimyasal önkoşullayıcı olarak 
bilinen 3-nitropropiyonik asidin (3-NP), iskemi-reperfüzyonla indüklenen 
miyokardiyal disfonksiyona karşı koruyucu etkisinde siklooksijenaz-2’nin 
(cox-2) olası rolünün araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Deneylerde kullanılan Wistar sıçanlar (250-300 g) 
kontrol, 3-NP (kalbin izolasyonundan 2 gün önce 20 mg/kg dozda i.p. 
olarak uygulanmıştır) ve selektif cox-2 inhibitörü NS-398 (3-NP 
uygulanmasından 30 dk önce 5 mg/kg dozda i.p. olarak verilmiştir)+3-NP 
olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. İzole edilen kalpler, sabit basınçlı 
Langendorff düzeneğine asıldıktan sonra Krebs-Henseleit çözeltisi ile 
perfüze edilmiştir. Bütün deney gruplarında 45 dk global iskemiyi takiben 
30 dk reperfüzyon protokolü izlenmiştir. Deney boyunca sol ventrikül 
basıncı ve kalp hızı kaydedilmiştir. Elde edilen verilerden kalbin kontraktil 
fonksiyonuna ilişkin parametrelerdeki (sol ventrikül diyastolik basıncı: 
LVEDP, sol ventrikül-gelişen basıncı: LVDP, dp/dt max, dp/dt min) % 
düzelme değerleri hesaplanmıştır. (% düzelme= 30 dk’lık reperfüzyon 
sonunda ölçülen değer / dengelenme sırasında ölçülen değer X100) 
BULGULAR: 3-NP uygulanan gruplarda LVDP % düzelme değeri 
(72,75±2,71), kontrole göre (51,5±5.57) anlamlı olarak artmıştır. dp/dt 
max ve dp/dt min değerlerindeki % düzelme ise 3-NP grubunda 
(51,42±11,3 ve 57,5±7,8) kontrole göre (57,5±7,8 ve 70,68±4,2) artmış 
olmasına rağmen anlamlı bir fark bulunamamıştır. LVEDP’nin ise 30 dk’lık 
reperfüzyonun sonunda 3-NP uygulanan grupta kontrole göre anlamlı 
olarak azaldığı saptanmıştır. NS-398 ile inkübasyon, 3-NP’nin kardiyak 
kontraktil fonksiyon üzerindeki iyileştirici etkisini anlamlı olarak tersine 
çevirmiştir.  
SONUÇLAR: Bu bulgular, 3-NP’nin aracılık ettiği, iskemi-reperfüzyonla 
indüklenen miyokardiyal disfonksiyona karşı koruyucu etkide cox-2’nin rolü 
olabileceğini göstermekte ve cox-2’nin, kimyasal önkoşullama ile iskemik 
önkoşullamanın geç fazında ortak mediyatör olabileceğine işaret 
etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İskemi-reperfüzyon, kimyasal önkoşullama, 3-
Nitropropiyonik asit, siklooksijenaz-2 
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KOBAY İZOLE TRAKEA PREPARATLARINDA LEVOSİMENDAN'IN 
GEVŞETİCİ ETKİSİNDE POTASYUM KANALLARININ ROLÜ 
Eksert Bilsen, Usta Coşkun 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kobay izole trakea preparatlarında 
levosimendan’ın etkisinin ve bu etkide potasyum kanallarının rolünün 
araştırılmasıdır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmada kobaylardan alınan trakea örnekleri 0.5 
cm genişliğinde (4-5 halka içeren) halkalar şeklinde kesildi ve 20 mL’lik 
organ banyolarına asıldı. Trakea halkaları önceden 10-6 M karbakol ile 
submaksimal olarak kasıldıktan sonra levosimendan (10-7-10-4M) 
kümülatif konsantrasyonlarda uygulanarak doza bağımlı gevşeme yanıtları 
kaydedildi. Farklı potasyum kanal blokörleri (ATP duyarlı potasyum (KATP) 
kanal blokörü glibenklamid (10-6M) ile 30 dakika, voltaj bağımlı potasyum 
(KV) kanal blokörü 4-aminopiridin (5mM) ile 10 dakika ve kalsiyumla aktive 
edilen potasyum (KCa) kanal blokörü iberiotoksin (10-7M) ile 30 dakika) 
inkübe edilerek levosimendan’a yanıt eğrileri elde edildi. Bunun dışında 
KATP kanal açıcısı kromakalim’in (10-7-10-4M) uygulanmasıyla oluşan 
gevşeme yanıtları ve bu yanıtlara glibenklamid inkübasyonunun etkisi de 
kaydedildi. Deneylerin sonunda 10-6M papaverin ile dokular maksimum 
olarak gevşetildi ve yanıtlar gram başına düşen gerilim (g/mg) olarak 
papaverin’in yüzdesi şeklinde hesaplandı.  
BULGULAR: Önceden karbakol ile kasılmış kobay izole trakea 
preparatlarında levosimendan ve kromakalim konsantrasyona bağlı 
gevşeme yanıtları oluşturdu. Kobay izole trakea preparatlarının KATP kanal 
blokörü glibenklamid ile inkübasyonunun levosimendan ve kromakalim 
gevşeme yanıtlarını anlamlı bir şekilde inhibe ettiği görüldü. KCa kanal 
blokörü iberiotoksin inkübasyonu levosimendan’la oluşan gevşeme 
yanıtlarında anlamlı bir inhibisyona neden olurken, KV kanal blokörü 4-
aminopiridin inkübasyonunun levosimendan’ın gevşeme yanıtlarında 
anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı saptandı. 
SONUÇLAR: Bu bulgulardan kobay izole trakea preparatlarında 
levosimendan’ın gevşetici bir etki oluşturduğu ve bu etkide KCa ve KATP 
kanallarının rol oynadığı sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kobay trakeası, Levosimendan, Potasyum kanalları 
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[P-133] 

KOBAY PULMONER ARTER REAKTİVİTESİNDE HOMOSİSTEİN İLE 
OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER: OKSİDATİF STRES VE POLİ(ADP-RİBOZ) 
POLİMERAZ AKTİVASYONUNUN ROLÜ 
Taşatargil Arda, Şadan Gülay, Karasu Edibe 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, izole kobay pulmoner arter reaktivitesinde 
homosistein etkilerinin incelenmesi ve olası mekanizmaların 
araştırılmasıdır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Kobaylardan elde edilen endotelli pulmoner arter 
halkalarında homosistein inkübasyonunun (10-3M, 180 dakika); çeşitli 
gevşetici ve kasıcı ajan yanıtlarına etkisi incelendi. Homosisteinin bu 
yanıtlardaki etkisine oksidatif stresin veya PARP yolağı aktivasyonunun 
olası katkısını araştırmak için; dokular süper oksid dismutaz + katalaz 
(antioksidan enzimler,100 U/ml +120 U/ml), Tiron (hücreiçi süperoksid 
anyon süpürücü, 10-2M) veya PJ34 (PARP inhibitörü, 3x10-6M) ile 180 
dakika inkübe edildikten sonra konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edildi.  
BULGULAR: Homosistein inkübasyonu, asetilkolin ile oluşan gevşeme 
yanıtını azaltırken, sodyum nitropurissid ile oluşan gevşeme yanıtını 
etkilemedi. 80mM KCl ile oluşan maksimum kasılma yanıtı, homosistein ile 
inkübe edilen damarlarda daha yüksek bulunurken fenilefrin için elde edilen 
konsantrasyon-yanıt eğrisinde sola kaymaya ve maksimum kasılma 
yanıtında artmaya neden oldu. Asetilkolin ile oluşan gevşemeye 
homosistein inkübasyonunun inhibitör etkisi ile, KCl ve fenilefrin ile oluşan 
kasılma yanıtlarındaki artma; süper oksid dismutaz + katalaz, Tiron veya 
PJ34 inkübasyonu ile azaldı. CaCl2 ile oluşan kasılma yanıtlarının ise 
homosistein inkübasyonunun ardından arttığı gözlendi.  
SONUÇ: Bu çalışmada homosistein inkübasyonu ile endotel-bağımlı kasıcı 
ve gevşetici ajanlara karşı pulmoner arter reaktivitesinin değiştiği saptandı. 
Yüksek homosistein düzeyleri oksidatif stresde artmaya ve PARP yolağının 
aktivasyonuna neden olarak idiyopatik pulmoner hipertansiyon 
patogenezinde önemli bir faktör olabilir. Ayrıca bu çalışma, değişen damar 
yanıtlılığının normale döndürülmesinde PARP inhibisyonunun etkili olduğunu 
gösteren ilk çalışmadır. Bu nedenle gelecekte özellikle hiperhomosisteinemi 
ile ilişkili pulmoner hipertansiyonun tedavisinde PARP inhibitörlerinin faydalı 
ajanlar olabilecekleri düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Homosistein, Oksidatif stres, PARP yolağı, Pulmoner 
arter 
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 [P-134] 

NORMAL VE OVALBUMİN DUYARLI KOBAY TRAKEASINDA 
PİNACİDİL VE KROMAKALİMİN GEVŞETİCİ ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 
Parlak Ahmet, Durmuş Nedim, Saraç Bülent, Yıldırım Şahin, Temiz Tijen, 
Bağcivan İhsan 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas 
 
AMAÇ: Alerjik astma serumda spesifik immunoglobulin E yüksekliği ve 
hava yollarında inflamatuvar hücrelerin infiltrasyonu ile karakterize kronik 
bir hastalıktır. Bu çalışmada ovalbümin ile duyarlılaştırılmış kobay trakea 
preparatlarında potasyum kanal açıcı pinacidil ve kromakalimin gevşetici 
etkileri araştırılmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışmada 12 adet erkek kobay kontrol ve 
ovalbumin duyarlı deney grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney 
grubuna 1. ve 4. günlerde intramusküler 0.30 ml 5%’lik (w/v) 
ovalbumin/saline solüsyon, kontrol grubuna aynı günlerde yalnızca salin 
verilmiş ve her iki grupta da hayvanlar 25. gün öldürülerek trakea dokuları 
izole edilmiş ve Krebs–Henseleit solüsyonu içeren 10 ml’lik organ 
banyosuna asılmıştır. ATP duyarlı potasyum kanal blokörü glibenklamid 
varlığında ve yokluğunda pinacidil ve kromakalim gevşeme yanıtları alınmış 
ve yanıtlar izometrik olarak kaydedilmiştir. 
BULGULAR: Karbakolle (10-6 M) kastırılmış kobay trakea preparatlarında, 
pinacidil (10-9 - 10-4 M) ve kromakalim (10-9 - 10-4 M) konsantrasyona 
bağlı gevşemeler oluşturmuştur. Gevşeme yanıtları kontrol ve deney grubu 
arasında istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir. ATP duyarlı potasyum 
kanal blokörü glibenklamid (10-6 M) varlığında, pinacidil ve kromakalimin 
doz yanıt eğrisi sağa kaymış fakat Emax değerleri değişmemiştir.  
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, izole kobay trakea dokusunda pinasidil ve 
kromakalimin benzer etki mekanizması ile gevşeme oluşturduklarını ve 
ovalbumin duyarlılığının bu gevşeme yanıtlarını değiştirmediğini 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: kromakalim, pinacidil, trakea 
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[P-135] 

NORMAL VE OVALBUMİN DUYARLI KOBAY TRAKEASINDA 
MORFİNİN GEVŞETİCİ ETKİSİNİN VE OLASI ETKİ 
MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 
Özdemir Semih, Bağcivan İhsan, Saraç Bülent, Parlak Ahmet, Durmuş 
Nedim, Temiz Tijen 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas 
 
AMAÇ: Alerjik astma serumda spesifik immunoglobulin E yüksekliği ve 
hava yollarında inflamatuvar hücrelerin infiltrasyonu ile karakterize kronik 
bir hastalıktır. Bu çalışmada ovalbümin ile duyarlılaştırılmış kobayların 
trakea preparatlarında morfinin değişik antagonistler varlığında gevşetici 
etkisi araştırılmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışmada 20 adet erkek kobay kontrol ve 
ovalbumin duyarlı deney grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney 
grubuna 1. ve 4. günlerde intramusküler 0.30 ml 5%’lik (w/v) 
ovalbumin/saline solüsyon, kontrol grubuna aynı günlerde yalnızca salin 
verilmiş ve her iki grupta da hayvanlar 25. gün öldürülerek trakea dokuları 
izole edilmiş ve Krebs–Henseleit solüsyonu içeren 10 ml’lik organ 
banyosuna asılmıştır. Çeşitli antagonistler varlığında ve yokluğunda morfin 
gevşeme yanıtları alınmış ve yanıtlar izometrik olarak kaydedilmiştir. 
BULGULAR: Morfin hem kontrol hem de ovalbuminle duyarlılaştırılmış 
kobay trakea preparatlarında konsantrasyona bağlı gevşemeler oluşturmuş 
fakat deney grubunda gevşeme yanıtları kontrol grubuna göre azalmış 
olarak bulunmuştur. Her iki grupta da morfinin gevşetici etkisi opioid 
reseptör antagonisti naloksan, nitrik oksit sentaz inhibitörü L-NAME, 
prostaglandin sentez inhibitörü indometazin, ATP duyarlı potasyum kanal 
blokörü glibenklamid ve voltaj bağımlı potasyum kanal blokörü 4-AP 
varlığında değişmemiş fakat kalsiyum duyarlı potasyum kanal inhibitörü 
TEA varlığında kısmen azalmıştır. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, izole kobay trakea dokusunda morfinin 
oluşturduğu gevşemenin kendi reseptörlerini uyarmasına, epitelyumdan NO 
ve prostaglandin sentezini artırmasına ve düz kas hücrelerinde bulunan 
voltaj ve ATP ile aktive olan potasyum kanallarını uyarmasına bağlı 
olmadığını göstermektedir. Morfinin gevşetici etkisinde trakea düz kas 
hücresinde bulunan kalsiyum bağımlı potasyum kanallarını aktive etmesinin 
rolü olabilir. Morfinin gevşetici etkisinin tam mekanizmasının araştırılması 
için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: kobay, morfin, trakea 
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[P-136] 

SENSİTİZE KOBAY TRAKEASINDA ANTİJENLE İNDÜKLENEN 
KASILMANIN İNDOMETAZİN VARLIĞINDAKİ 
POTANSİYALİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI 
Bozkurt Turgut Emrah1, Şahin Erdemli İnci1, İlhan Mustafa2 
1Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
 
AMAÇ: Sensitize kobaylardan izole edilen trakealarda in vitro ovalbumin 
kasılma oluşturmakta ve bu yanıt indometazin varlığında potansiyalize 
olmaktadır (1). Çalışmamızda indometazine bağlı potansiyalizasyona 
aracılık eden mediyatörler araştırılmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Ovalbumin (10 µg) ve alüminyum hidroksit (100 
mg)’in intraperitoneal injeksiyonu ile sensitize edilen kobayların 21-30. 
günlerde trakeaları izole edildi ve açık halka preparatları hazırlandı. Krebs-
Henseleit içeren izole organ banyolarında trakea halkalarının ovalbumine 
(10-7-10-2 mg/ml) verdikleri kasılma yanıtları incelendi. 
BULGULAR: Trakea halkalarında ovalbumin ile oluşan kasılma yanıtı 
indometazinin (3 µM) yanı sıra prostaglandin reseptör antagonisti AH-6809 
(10 µM) ile de potansiyalize oldu. İndometazin ile oluşan potansiyalizasyon 
fosfolipaz A2 enzim inhibitörleri deksametazon (10 µM) ve mepakrin (50 
µM) ile inkübasyon sonrasında değişmedi. Ancak lipooksijenaz inhibitörü 
AA-861 (5 µM) ve lökotrien reseptör antagonisti sinalukast (50 µM) bu 
potansiyalizasyonu büyük oranda önledi. PAF antagonisti BN-52021 (10 
µM) ise yanıtlarda herhangi bir değişikliğe neden olmadı. Bunların yanında 
endotelin A (ETA) ve endotelin B (ETB) reseptör antagonistleri BQ-123 (3 
µM) ve BQ-788 (3 µM) ile endotelinleri yıkan nötral endopeptidaz enzimi 
inhibitörü fosforamidon (10 µM) da ovalbumin kasılmasının indometazin ile 
potansiyalizasyonunu etkilemedi. 
SONUÇLAR: Bulgularımız izole kobay trakeasında alerjenle indüklenen 
kasılmaların indometazin varlığındaki potansiyalizasyonundan 
siklooksijenaz enziminin inhibisyonu sonucu sentezi artan lipoksijenaz 
ürünlerinin sorumlu olduğunu düşündürmektedir. Güçlü bronkokonstriktör 
etkili endotelinlerin bu yanıt artışı ile ilişkileri yoktur. 
Referanslar: 
1.Eğilmez Y. (1992), T.C. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Farmakoloji Programı Doktora Tezi. 
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 
desteklenmiştir (Proje No:06D02101009). 
 
Anahtar Kelimeler: kobay trakeası, ovalbumin, solunum yolu epiteli, 
bronşiyal hiperreaktivite, endotelinler, fosfolipaz A2, siklooksijenaz, 
lipoksijenaz, lökotrien 
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[P-137] 

NORMAL VE OVALBUMİN DUYARLI KOBAY TRAKEASINDA RHO-
KİNAZ İNHİBİTÖRÜ Y-27632 VE FASUDİLİN GEVŞETİCİ 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Durmuş Nedim, Saraç Bülent, Parlak Ahmet, Altun Ahmet, Temiz Tijen, 
Yıldırım Şahin, Bağcivan İhsan 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas 
 
AMAÇ: Alerjik astma serumda spesifik immunoglobulin E yüksekliği ve 
hava yollarında inflamatuvar hücrelerin infiltrasyonu ile karakterize kronik 
bir hastalıktır. Bu çalışmada ovalbümin ile duyarlılaştırılmış kobay trakea 
preparatlarında Rho-kinaz inhibitörü Y-27632 ve fasudilin gevşetici etkileri 
araştırılmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışmada 12 adet erkek kobay kontrol ve 
ovalbumin duyarlı deney grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney 
grubuna 1. ve 4. günlerde intramusküler 0.30 ml 5%’lik (w/v) 
ovalbumin/saline solüsyon, kontrol grubuna aynı günlerde yalnızca salin 
verilmiş ve her iki grupta da hayvanlar 25. gün öldürülerek trakea dokuları 
izole edilmiş ve Krebs–Henseleit solüsyonu içeren 10 ml’lik organ 
banyosuna asılmıştır. Nitrik oksit sentaz inhibitörü L-NNA ve solubl guanilat 
siklaz inhibitörü ODQ varlığında ve yokluğunda Rho-kinaz inhibitörü Y-
27632 ve fasudilin gevşeme yanıtları alınmış ve yanıtlar izometrik olarak 
kaydedilmiştir.  
BULGULAR: Y-27632 (10-9 - 10-4 M) ve fasudil (10-9 - 10-4 M) hem 
kontrol hem de ovalbuminle duyarlılaştırılmış kobay trakea preparatlarında 
konsantrasyona bağlı gevşemeler oluşturmuş fakat deney grubunda 
gevşeme yanıtları kontrol grubuna göre azalmış olarak bulunmuştur 
(p<0.05). Her iki grupta da Y-27632 ve fasudilin gevşetici etkisi nitrik oksit 
sentaz inhibitörü L-NNA ve guanilat siklaz inhibitörü ODQ varlığında 
istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmıştır (p<0.05).  
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, izole kobay trakea dokusunda Rho-kinaz 
inhibitörlerinin oluşturduğu gevşemede, nitrik oksit sentez ve/veya 
salıverilmesini uyarmalarının katkısının olabileceğini ve ovalbumin 
duyarlılığının nitrik oksit sentez ve/veya salıverilmesini azalttığı söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: rho-kinaz, trakea 
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[P-138] 

PİNASİDİLİN KOBAY TRAKEASINI GEVŞETİCİ ETKİSİNE 
MİTOKONDRİYAL VE SARKOPLAZMİK KATP KANALLARININ 
KATKISI 
Gök Şule1, Paksoy-izanlı Ahenk2, Vural Kamil1 

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Manisa 
2İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir 
 
KATP kanal açıcıları kobay trakeasını gevşetirler. Ancak bu gevşetici yanıta 
sarkoplazmik veya mitokondriyal KATP kanallarının ne oranda katkıda 
bulunduğu bilinmemektedir. Bu çalışmada, seçici mitokondriyal KATP kanal 
blokörü olan 5-hidroksidekonoat (5- HD) ile sarkoplazmik KATP kanal 
blokörü HMR 1098’in pinasidil ile oluşturulan gevşeme yanıtları üzerine 
etkileri seçici olmayan KATP kanal blokörü olan glibenklamid ile 
karşılaştırıldı. Ovalbümin ile duyarlılaştırılan kobaylardan elde edilen trakea 
şeritleri karbakol (0.1 µM) veya adenozin (10 µM) ile ön kasılmaya maruz 
bırakıldı. Bir KATP kanal açıcısı olan pinasidilin, bu kasılma yanıtları üzerine 
gevşetici etkisi blokörler varlığında ve yokluğunda test edildi. Pinasidilin 
(100 µM) karbakol ile oluşturulan kasılmalar üzerine gevşetici etkisi 
glibenklamid (0.1 µM) varlığında %48 ± 3 oranında azalırken, 5-HD (10 
µM) veya HMR 1098 (10 µM) varlığında yaklaşık %25 oranında azaldı 
(n=5). Adenozin ile kasılmış dokularda ise glibenklamid, pinasidilin (10 µM) 
gevşetici etkisini %55 ± 4 oranında bloke ederken, 5- HD veya HMR 1098 
bu etkiyi sırasıyla %26 ± 3 ve %27 ± 1 oranında azalttı. Bu sonuçlar, 
mitokondriyal ve sarkoplazmik KATP kanallarının pinasidilin gevşetici 
etkisine yaklaşık eşit oranda aracılık ettiğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kobay trakeası, Mitokondriyal KATP kanalları, 
Sarkoplazmik KATP kanalları 
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İskelet Kası ve Düz Kas Farmakolojisi 
[26 Ekim 2007, P-139/P-142] 
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[P-139] 

İZOLE FARE ÖZOFAGUS ÇİZGİLİ KASININ KADMİYUMLA ARTAN 
KASILMA CEVAPLARI ÜZERİNE L-SİSTEİN'NİN ETKİSİ 
Ergürhan Kıroğlu Olcay, Şingirik Ergin 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Adana 
 
AMAÇ: İzole fare özofagus çizgili kasının karbakol uygulamasıyla 
oluşturulan kasılmalarının, kadmiyumlu ortamda arttığı ve eklenen l-
sisteinle inhibe olduğu önceki çalışmamızda gösterilmişti. Çalışmadaki 
amacımız bu inhibisyonun, l-sistein ile kadmiyum arasındaki şelasyona mı 
yoksa kadmiyum tarafından boşaltılmış tiyol depolarının l-sistein tarafından 
doldurulmasına mı bağlı olduğunu araştırmaktır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Swiss Albino türü farelerin özofagus dokusu izole 
edildi,1/3 alt ve üst kısmı uzaklaştırıldı ve mukozası sıyrılarak, Krebs 
solüsyonu içeren organ banyosuna asıldı. Preparatlar 60 dakika inkübe 
edildikten sonra 200 μM karbakol uygulamasıyla kastırıldı. Bu uygulama 45 
dakika aralarla 3 kez tekrarlanarak kontrol cevapları elde edildi. İkinci 
grupda ilk karbakol kasılmasından sonra dokular kadmiyum içeren banyo 
ortamına alındı ve yukarıdaki protokole uygun üç kasılma yanıtı elde edildi. 
Üçüncü grupda kadmiyumla birlikte l-sistein eklenerek üç kasılma yanıtı 
oluşturuldu. Dördüncü grupda ise kadmiyumla elde edilen kasılmalardan 
sonra doku ilaçsız Krebs’li ortamda 45’er dakika bekletilerek iki karbakol 
kasılması elde edildi. Son grupda kadmiyumlu ortamda oluşturulan kasılma 
cevaplarından sonra doku ilaçsız Krebs’li ortamda bekletilerek beşinci 
kasılma elde edildi doku yıkandı, ortama l-sistein eklenerek son kasılma 
oluşturuldu. 
BULGULAR: İzole fare özofagus dokusunun karbakol uygulamasıyla elde 
edilen kasılma yanıtlarının kadmiyumlu ortamda zamana bağlı olarak arttığı 
gösterildi. Kadmiyumla birlikte l-sistein uygulanan preparatlarda, 
kadmiyumun kasılmayı arttırıcı etkisinin inhibe olduğu belirlendi. 
Kadmiyumun uzaklaştırıldığı deney grubunda ise kadmiyumun kasılmayı 
arttırıcı etkisinin devam ettiği gözlendi. Son deney grubunda kadmiyumun 
uzaklaştırılmasına rağmen artan kasılma cevaplarının ortama l-sistein 
eklenmesiyle inhibe olduğu belirlendi. 
SONUÇ: Bu bulgular, l-sisteinli ortamda kasılma yanıtlarının azalmasının, 
kadmiyumla l-sistein arasındaki şelasyona bağlı olamayacağını, kadmiyum 
tarafından boşaltılmış tiyol depolarının l-sistein tarafından doldurulmasına 
bağlı olabileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: çizgili kas, kadmiyum, karbakol, özofagus, l-sistein 
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40 mM KCl ile İNDÜKLENEN GEVŞEMELERDE NİTRİK OKSİD (NO), 
HÜCRE İÇİ Ca2+, Na+-K+-ATPaz VE POTASYUM KANALLARININ 
ROLÜ 
Döndaş Naciye, Karataş Yusuf, Kaya Derya, Soylu Neslihan 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Adana 
 
AMAÇ: İzole kurbağa özofagusunda KCl (40 mM)’e bağlı gevşemelerin 
mekanizmasını moleküler düzeyde araştırmak. 
METOD: İzole kurbağa özofagus şeritleri, içi Ringer solüsyonu ile 
doldurulmuş izole organ banyolarına longitudinal olarak asıldı. Banyo 
ortamları deney boyunca % 95 O2 + %5 CO2 ile gazlandırıldı. Sıcaklık 25 
oC’de sabit tutuldu. İzotonik kayıt yapıldı. 
BULGULAR: KCl (40 mM), karbakol (0.2 µM) ile önkastırma yapılan izole 
kurbağa özofagus şeritlerinde tekrarlanabilir gevşemelere neden oldu. 
Stereospesifik nitrik oksid (NO) sentaz (NOS) enzim inhibitörü L-NG-nitro-
arginin (L-NOARG; 1-100 µM), bu gevşemeleri konsantrasyona bağlı bir 
şekilde tamamiyle inhibe etti. N tipi kalsiyum kanal blokörü ω-konotoksin, 
KCl (40 mM) gevşemelerini anlamlı bir şekilde azalttı. İntraselüler kalsiyum 
salıverici ajan olan kafein (500 µM), ilgili gevşemeleri potansiyalize 
ederken, ryanodin reseptörlerinin selektif blokörü rutenyum red (100 µM), 
KCl’e bağlı gevşemeleri anlamlı bir şekilde inhibe etti. Potasyum 
kanallarının nonspesifik blokörü 4-aminopiridin (100 µM), voltaja bağımlı 
potasyum kanal blokörü tetraetilamonyum (100 µM) ve Na+-K+-ATPaz’ın 
selektif blokörü uvabain (100 µM), 40 mM KCl ile indüklenen gevşemeleri 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde inhibe etti. 
SONUÇ: Deneysel bulgular izole kurbağa özofagus şeritlerinde 40 mM 
KCl’ye bağlı gevşemelerde nitrik oksid’in rolünü telkin etmektedir. Ayrıca 
intraselüler Ca2+ artışı, Na+-K+-ATPaz ve potasyum kanal aktivasyonu bu 
gevşemelere katkı sağlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Gevşeme, Kalsiyum iyonu, Na+-K+-ATPaz, Nitrik 
oksid, Potasyum kanalları 
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İNSAN UMBİLİKAL ARTERİNDE HİSTAMİN’E BAĞLI KASILMA 
CEVAPLARINA SOĞUTMANIN ETKİSİ VE İYON KANALLARININ ROLÜ 
Atalık Kısmet Esra1, Kılıç Mehmet1, Nurullahoğlu Zahide Ülya2, Doğan 
Necdet1 
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Konya 
2Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Konya 
 
Soğutmanın damar düz kasının çeşitli ajanlara verdiği cevapları 
etkileyebildiği bilinmektedir. Bu çalışmada, insan umbilikal arterinde 
histamin’e bağlı kasılmalara soğutmanın etkisinin ve bu cevaplara kalsiyum 
(Ca2+), potasyum (KCa2+) ve sodyum (Na+) kanallarının rolünün 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, miyadında, spontan vajinal yolla 
olan doğumlardan alınan göbek kordonlarından izole edilen umbilikal 
arterler kullanılmıştır. Şeritlerin endotel tabakası küçük ve yumuşak bir 
fırça yardımı ile hafifçe sürtülerek mekanik yolla uzaklaştırılmıştır. 
Preparatlar 25 ml Krebs - Henseleit solüsyonu içeren, 37 ºC’de ısıtılan ve % 
5 CO2 - % 95 O2 ile gazlandırılan organ banyolarına asılarak 1 g gerilim 
uygulanmıştır. Dinlenme süresinin sonunda, dokulara 37ºC’de histamin 
(10-9 - 3x10-4 M) uygulanarak kümülatif konsantrasyon-cevap eğrileri 
alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde aynı işlem 28ºC’de tekrarlanmıştır. 
28ºC’de histamin’e bağlı kasılmalara iyon kanallarının rolünü belirlemek 
amacıyla yapılan deneylerde ise TEA (10-3 M), pilsikainid (10-6 M), 
uvabain (10-6 M), kafein (3x10-4 M) veya verapamil (10-6 M) varlığında ve 
ayrıca EGTA içeren Ca2+’suz ortamda, dokulara histamin ilave edilmiştir. 
Her bir dokuda sadece bir konsantrasyon-cevap eğrisi alınmıştır. Soğutma 
esnasında, histamin’e verilen maksimum kasılma cevapları değişmeksizin, 
duyarlılık anlamlı olarak artmıştır. 28 ºC’de, verapamil ya da pilsikainidle 
inkübasyon histamin’e duyarlılığı azaltırken, TEA veya uvabain artırmıştır. 
Kafein varlığında histamine duyarlılık değişmemiş, EGTA içeren Ca2+’suz 
ortamda ise azalmıştır.  
Sonuç olarak izole insan umbilikal arterinde yapılan bu in vitro çalışmada 
histamin ile elde edilen kasılma cevaplarında soğuğa bağlı olarak gözlenen 
değişikliklerde Ca2+, KCa2+ ve Na+ kanallarının rolünün önemli olduğu 
belirtilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ca2+, KCa2+ ve Na+ kanal blokörleri, histamin, 
insan umbilikal arteri, soğutma 
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SİMVASTATİNİN İSKELET KASI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Bal Burak İsmail1, Esen Emre1, Özek Nihal2, Sara Yıldırım1, Yılmaz Ökkeş3, 
Severcan Feride2, Onur Rüştü1 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ankara 
3Fırat Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ 
 
Statinler hiperkolesterolemi tedavisinde yaygın kullanılan bir ilaç grubudur. 
Miyalji, miyopati ve rabdomiyoliz statinlerin önemli yan etkilerindendir. Bu 
araştırmada simvastatinin iskelet kası üzerindeki etkileri incelenmiştir.  
Erişkin erkek sıçanlara 1 ay gavajla 50 mg/kg/gün simvastatin uygulandı. 
Tedavinin sonunda diyafragma, ekstensor digitorum longus (EDL) ve soleus 
kasları çıkarılarak kontraktil özellikleri incelendi. Diyafragma kasının 
elektrofizyolojik özellikleri mikroelektrot yöntemiyle incelendi. Dokular 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ile makromoleküler 
bileşenlerindeki değişim açısından değerlendirildi. 
Simvastatin tedavisi, tüm kaslarda 40-120Hz arasında uygulanan direkt 
elektriksel stimülasyon ile elde edilen kasılmaların kuvvetini azalttı. 170 
mM K+ ve 20 mM kafein kontraktür amplitüdlerinde kontrole göre belirgin 
azalma saptandı (P<0.05), ancak devam süreleri değişmedi. SR Ca2+ 
doluluğunun göstergesi olan kafein kontraktürü/tetanik amplitüd 
oranlarının değişmemesi simvastatinin intraselüler Ca2+ düzenlenmesini 
etkilemediğini düşündürdü. Diyafragma kasında istirahat membran 
potansiyelinde ve mepp frekansında değişiklik görülmedi. Simvastatin 
grubunda aksiyon potansiyellerinin amplitüdü %5 arttı ve devam süresi 
%10 uzadı (P<0.05). FTIR incelemeleri tüm kaslarda toplam protein 
miktarında azalma, lipid düzenliliğinde artış ve membran akışkanlığında 
azalma olduğunu gösterdi. Bu değişiklikler EDL’de diğerlerinden daha 
belirgindi (P<0.05). 
Bu bulgular simvastatinin eksitabiliteyi, eksitasyon-kontraksiyon kenetini 
ve Ca2+ salıverilmesini değiştirmediğini, daha sonraki bir basamakta 
bozulmaya neden olduğunu göstermektedir. Aksiyon potansiyelinin devam 
süresinin uzaması, kasın azalmış kontraktiliteyi kompanse edebilmek için 
K+ kanal aktivitesini azaltması ile açıklanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: simvastatin, sıçan iskelet kası, elektrofizyoloji, FTIR, 
kontraktilite 
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PERİLLA NANKİNENSİS’TEN ELDE EDİLEN LUTEOLİN 
DİGLUKURONİD VE APİGENİN DİGLUKURONİD’İN ANTİ-
İNFLAMATUAR VE ANTİNOSİSEPTİF ÖZELLİKLERİ 
Büyükokuroğlu Mehmet Emin1, Berashvili Dali2, Gepdiremen Akçahan3, 
Altınkeser Mustafa4 

1Afyon Kocatepe Universitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar 
2Tbilisi State Medical University, Department of Pharmacognosy, Tbilisi, 
Georgia 
3Abant Izzet Baysal Universitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Bolu 
4Atatürk Universitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum 
 
Bu çalışmamızda Perilla nankinensis’ten elde edilmiş olan luteolin 
diglukuronid (LT), apigenin diglukuronid (AP) ve yarı-saflaştırılmış luteolin 
diglukuronid’in (S-LT) muhtemel anti-inflamatuar ve antinosiseptif etkileri 
araştırıldı. LT, AP ve S-LT’nin anti-inflamatuar etkileri sıçanda karrageninle 
oluşturulan pence ödemi deneyi ile incelendi. LT, AP ve S-LT, 1 ve 2.5 
mg/kg dozlarda, indometazin ise 20 mg/kg dozda kullanıldı. LT’nin 2 ve 5 
mg/kg dozları ile indometazinin 20 mg/kg dozunun antinosiseptif etkileri 
ise farede asetik asid ile oluşturulan kıvranma testinde incelendi. LT, AP ve 
S-LT, indometazinden daha az olmakla beraber karrageninle oluşturulan 
pençe ödemini belirgin şekilde azalttı. Bundan başka, LT verilen farelerdeki 
nosiseptif cevaplar, kontrol ile kıyaslandığında, belirgin şekilde ve 
indometazin verilen farelerdeki kadar azaldı. Sonuç olarak, Perilla 
nankinensis‘in yapraklarında bulunan LT ve AP, Perilla nankinensis‘in anti-
inflamatuar ve antinosiseptif etkilerinin bir kısmından sorumlu olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Perilla nankinensis, ağrı, inflamasyon, luteolin 
diglucuronide, apigenin diglucuronide 
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PARP-1 İNHİBİTÖRÜ 3-AB'İN DENEYSEL SEPTİK ŞOK MODELİNDE 
MEZENTER KAN AKIMI VE ORGAN HASARINA ETKİLERİ 
Ertaç Serdar Selda, İskit Alper B., Güç M. Oğuz 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Septik şokta açığa çıkan serbest radikaller, çift sarmallı DNA 
yapısında kırılma ve çentiklere sebep olurlar. Bu hasar sonucu poli(ADP-
riboz) polimeaz-1 (PARP-1) adlı nükleer enzimin aktivasyonu gerçekleşir ve 
glikoliz, mitokondriyal solunum gibi hücresel fonksiyonlarda görev alan 
nikotinamid adenin dinükleotid, nikotinamid ve ADP riboza parçalanır. Bu 
çalışmada PARP-1 inhibitörü 3-Amino Benzamidin (3-AB) septik şokta 
mezenter kan akımı ve organ hasarına olan etkileri araştırılmıştır. 
MATERYAL-METOD: 48 adet dişi Swiss Albino fareye, Kloralhidrat 
(400mg/kg, ip) anestezisi sonrası çekum bağlama ve delme (CLP) veya 
“sham” operasyonu uygulanmıştır. Operasyonu takiben 1. saatte %0.9 
NaCl veya 3-AB (10 mg/kg, ip) uygulanmış, 24. saatte Ultrasonik Doppler 
Akımölçerle mezenter kan akımları ölçülmüş ve daha sonra histopatolojik 
ve biyokimyasal incelemeler için karaciğer, akciğer, dalak ve kan örnekleri 
alınmıştır. 
BULGULAR: CLP sonrası azalan kan akımı değerlerini (kontrol: 
106,19±11,05, CLP: 38,81±3,79; ml/dk/kg) 3-AB tedavisi başlangıç 
ölçümünde anlamlı derecede arttırırken (67,29±12,52, p=0,0331), bu artış 
5. ve 10. dakikalardaki mutlak mezenter kan akımı ölçüm değerlerinde 
gözlenmemiştir. Tekrarlayan ölçümler için iki yönlü varyans analizi 
uygulandığında 3-AB tedavisi etkisiz bulunmuştur (p=0,0967). Akciğer, 
dalak ve karaciğerin histopatolojik incelemelerinde gruplar arasında anlamlı 
fark gözlenmemiştir. CLP sonrası yükselmiş olan akciğer miyeloperoksidaz, 
malonildialdehit ve azalmış olan glutatyon değerleri 3-AB ile geri 
dönmemiştir. 
SONUÇ: Mitojenle-aktive protein kinaz ve nükleer faktör kappa B gibi 
transkripsiyon faktörleri yoluyla inflamatuvar kaskadların aktivasyonunda 
da çok önemli role sahip olan PARP-1’in 3-AB ile inhibisyonu septik şokta 
oluşan mezenter kan akımı azalması ve organ hasarını önlememiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Septik Şok, CLP, PARP, 3-Amino Benzamid 
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BİTKİ BÜYÜME FAKTÖRÜ GİBBERELİK ASİTİN MAST HÜCRE 
DEGRANÜLASYONU VE SUBSTANS P DÜZEYİNE ETKİSİ 
Erin Nuray1, Ersoy Yasemin2, Afacan Berna1, Sarıgül Münevver1, Ercan 
Feriha2, Balcı Mustafa Kemal1 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
 
Tarımda ürün miktarını arttırmak için kullanılan bitki büyüme faktörlerinin 
bilinçsiz kullanımın insan sağlığı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. 
Gibberellinler ailesinden olan ve tarımda çok kullanılan Gibberellik asit 
(GA3), endojen olarak gelişmekte olan meyve çekirdeklerinde bulunmakta 
ve meyve gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Sınırlı sayıda yapılan 
çalışmalarda GA3’ün tümör oluşumunu tetiklediği gösterilmiş fakat 
mekanizmasına yönelik araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmada kanser-
enflamasyon arasındaki bağlantıdan yola çıkarak GA3’ün, inflamasyonda 
önemli rol oynayan mast hücre degranulasyonu ile duyusal sinir 
sonlanmalarında bulunan Substance P (SP) düzeyi üzerindeki olası etkileri 
araştırılmıştır.  
Çalışmada erkek Wistar Albino sıçanlar kullanılmıştır. GA3’ün kronik 
uygulandığında etkilerini incelemek amacıyla sıçanlara 2mg/kg ya da 20 
mg/kg dozunda GA3 ve kontrol grubuna çözücü intraperitoneal (ip) olarak 
haftada üç gün 30 gün süresince injekte edilmiştir. Akut tedavi grubunda 
sadece yüksek doz GA3 tedavisi (20mg/kg) ya da çözücü ip olarak bir kere 
verilmiş ve injeksiyondan üç saat sonra dokular çıkartılmıştır. Mast 
hücreden ve duysal sinir sonlanmalarından zengin olan deri ve mesane 
dokusunda SP düzeyi ve mast hücre sayımı yapılmıştır.  
Kronik tedavi her iki dozda da deri ve mesanede mast hücre 
degranülasyonunu yaklaşık iki katına çıkartmıştır (p<0,05). Mast hücre 
sayısında istatistiksel anlamlı artış ise yüksek doz uygulanan gurupta 
gözlenmiştir. Akut uygulama sadece deride degranüle ve toplam mast 
hücre sayısını arttırmıştır. 
SP düzeyindeki değişiklikler her iki dokudada benzer bulunmuş ve kronik 2 
mg/kg GA3 uygulaması peptit düzeyini azaltırken, 20mg/kg dozda 
arttırmıştır (p<0,05). GA3’ün 20 mg/kg dozda akut etkisi kronik etkisinden 
farklı olarak deride SP düzeyini anlamlı derecede azaltmış. 
Mast hücre degranulasyonundaki artış GA3’e özellikle kronik olarak maruz 
kalmanın enflamatuar hastalıkları tetikleyebileceğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Giberrelik asit, Substans P, mast hücresi, kronik 
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BRADİKİNİN ETKİSİNDE SİKLOOKSİJENAZ ÜRÜNLERİNİN 
KATKISININ İZOLE SIÇAN MESANE VE AORTA PREPARATLARINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Erol Kevser, Sırmagül Başar, Kılıç Fatma S., Çelebi Semra, Doğan Ali Evrim 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
ESKİŞEHİR 
 
Ağrı, inflamasyon ve düz kas kontraktilitesi ile ilgili fonksiyonları olan güçlü 
bir mediyatör olan bradikinin damar düz kaslarında gevşeme oluştururken 
kobay safra kesesi sıçan mesanesinde kasılma yapmaktadır. Bradikinin 
kendine özgü reseptörlerini aktive etmesi yanında, siklooksijenaz (COX) ve 
nitrik oksid sentetaz enzimlerini de aktive etmektedir. Son zamanlarda 
nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların siklooksijenaz alt tipleri (COX-1, 
COX-2 ve COX-3) üzerindeki aktivitelerinin de farklı olduğu gösterilmiştir. 
Bu çalışmada izole sıçan aorta ve mesane detrusor kası üzerinde 
bradikininin etkisinde COX ürünlerinin katkısı değerlendirilmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: İzole sıçan torasik aortası noradrenalin ile ve mesane 
detrusor kası bradikinin ile kasılarak dipironun 100,700 ve 2000 µM 
konsantrasyonlarının verdiği yanıtlar karşılaştırılmıştır. 
BULGULAR: Bradikinin damar düz kaslarında noradrenalinle oluşturulan 
kasılma yanıtlarını doz-bağımlı olarak gevşetirken, mesane düz kasında 
kasılma yanıtları oluşturmuştur. Elde edilen yanıtlar değişik 
konsantrasyonlardaki dipiron ile birlikte tekrarlandığında, mesane kasılma 
yanıtlarından sonra dipironun oluşturduğu gevşeme en çok COX-1 ve COX-
3 inhibisyonu sonucu olmuştur. Dipiron aortada gevşeme oluşturduğu halde 
bradikininin oluşturduğu gevşemeyi azaltmıştır.  
SONUÇ: Bardikininin düz kaslı yapılardaki yanıtlarının oluşmasında 
siklooksijenaz ürünlerinin de katkısının olduğu düşünülmektedir. 
 
Bu çalışma Novartis tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Aorta, Bradikinin,Mesane Siklooksijenaz. 
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MONTELUKASTIN RATLARDA KARAGENİN İLE OLUŞTURULAN 
İNFLAMASYONA ETKİLERİ 
Özbakış Dengiz Günnur1, Çadırcı Elif2 

1Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Zonguldak 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
 
Montelukast selektif reversible sisteinil lökotrien (LTD4) reseptör 
antagonistidir ve astım tedavisinde anti-inflamatuvar olarak 
kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı astım için anti-inflamatuvar olarak 
bilinen montelukastın karagenin ile oluşturulan adjuvan artrit modelinde 
muhtemel anti-inflamatuvar etkisinin olup olmadığını değerlendirmektir.  
Çalışmamızda, sıçanlar beş gruba ayrıldı. Hayvanların sağ arka ayak 
hacimleri ölçüldükten sonra, 1. gruba (kontrol grubu) distile su, 2. gruba 
indometazin (10 mg/kg) ve 3., 4. ve 5. gruplara sırasıyla 5- 10 ve 20 
mg/kg dozlarda montelukast peroral verildi. 30 dakika sonra, aynı 
ayaklarda %1’lik karagenin solüsyonu ile inflamasyon oluşturuldu. 
Karagenin injeksiyonlarını takiben, 1 saat aralıklarla 5 kez hayvanların 
pençe ödemleri ölçüldü. Pençe ödemi artışları başlangıç ölçümüne göre % 
artışlar olarak değerlendirildi. Sonuçlar oneway ANOVA ve post-hoc LSD 
testi ile kontrol grubu ile karşılaştırıldı. 
Karagenin injeksiyonundan sonra maksimum inflamasyon kontrol grubunda 
3. saatte % 117.50 ± 9.75 olarak tespit edildi. İndometazin bu saatte % 
64.61±12.82 (p= 0.015), montelukast 5- 10 ve 20 mg/kg dozlarda 
sırasıyla % 90.30 ± 12.41 (p> 0.05), % 124.48 ± 19.09 (p> 0.05) ve % 
105.63 ± 16.04 (p> 0.05) oranlarında inflamasyona neden olmuştur.  
Sonuç olarak, çalışmamızda sisteinil LTD4 reseptör antagonisti montelukast 
karagenin ile oluşturduğumuz adjuvan artrit modelinde diğer bilinen anti-
inflamatuvarlar ilaçlar gibi beklediğimiz anti-inflamatuvar etkiyi 
göstermemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, karagenin, montelukast, rat 
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[P-148] 

NSAİ İLAÇLARIN ANTİİNFLAMATUVAR ETKİ MEKANİZMASINDA Β2-
ADRENERJİK RESEPTÖRLERİN İNDİREKT ROLÜ 
Süleyman Halis1, Halıcı Zekai1, Çadırcı Elif1, Hacımüftüoğlu Ahmet1, Bilen 
Habib2 
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum. 
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Endokrinoloji 
Bölümü, Erzurum. 

AMAÇ: Bu çalışmada indometazin, diklofenak sodyum, ibuprofen, 
nimesulid, tenoksikam ve aspirinin (IDINTA) antiinflamatuvar etkilerinin 
adrenal gland hormonlarına bağlı olup olmadığını ratlarda karragenin 
inflamasyon modelinde araştırmak ve ayrıca IDINTA’nın antiinflamatuvar 
etkisinde rolü tespit edilen hormonların (adrenalin ve kortizol) 
antiinflamatuvar etki mekanizmasını incelemektir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: IDINTA’ların inflamasyonun akut fazına etkisi hem 
intakt hem de adrenalektomili ratlarda karrageninle indüklenen inflamasyon 
modelinde araştırıldı. IDINTA’ların antiinflamatuvar etkisinde rolü tespit 
edilen hormonların (adrenalin ve kortizol) antiinflamatuvar etki 
mekanizmasında adrenerjik (α1, α2, β1 ve β2) reseptörlerin rolünün olup 
olmadığının belirlenmesi için, adrenalin ve prednizolonun antiinflamatuvar 
etkileri sırasıyla prazosin, yohimbin, fenoksibenzamin, propranolol ve 
metoprolol verilen adrenalektomili ratlarda karrageninle indüklenen 
inflamasyon modelinde araştırıldı. 
BULGULAR: Sonuçlar IDINTA’nın intakt ratlarda anlamlı (%81.1, %61, 
%49, %58.2, %87.9 ve %64.9) adrenalektomili ratlarda ise anlamsız 
(%15.9, %9.4, %2.9, %14.1, %12.2 ve %1.9) antiinflamatuvar etki 
oluşturduğunu gösterdi. Ayrıca adrenalektomili ratlarda adrenalin %78.3, 
prednizolon ise %95.7 oranında karragenin inflamasyonunu baskılarken, 
propranolol verilen adrenalektomili ratlarda adrenalinin antiinflamatuvar 
etkisi kaybolmuş, prednizolonun ki ise %36.2ye gerilemiştir.  
SONUÇLAR: Sonuç olarak IDINTA’ların antiinflamatuvar etkilerinin 
adrenalin ve kortizole (ratlarda kortikosteron) bağlı olduğu gösterildi. 
Ayrıca adrenalinin tam, prednizolonun ise kısmen β2-adrenerjik reseptör 
üzerinden antiinflamatuvar etki oluşturduğu saptandı. 
 
Anahtar Kelimeler: Adrenalin, β,2-adrenerjik reseptörleri, inflamasyon, 
karragenin, prednizolon, rat 
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Farmakolojik Yöntemler 
[26 Ekim 2007, P-149/P-153] 
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[P-149] 

YAPAY GÖRME TABANLI BİR KAYIT VE ANALİZ SİSTEMİ İLE 
PSİKOTROP İLAÇLARIN FARELERDE OLUŞTURDUĞU DAVRANIŞ 
FARKLILIKLARININ AYIRT EDİLMESİ 
Yücel Zeynep1, Esen Emre2, Duygulu Şahin Pınar3, Sara Yıldırım2, Onur 
Rüştü2 
1Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 
Ankara 
 
Bu çalışmada bazı psikotrop ilaçların fareler üzerinde oluşturduğu 
lokomotor aktivite değişikliklerini temel alarak farelerin aldığı ilacı otomatik 
olarak ayırt edebilen bir yazılımın geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Veri tabanı olarak, psikotrop ilaç almış ve almamış Swiss-Albino farelerden 
kaydedilen video görüntüleri kullanıldı. Farelerin hareketlerinin takip 
edilebilmesi için zemini siyah olan bir arena kullanıldı. Yazılım siyah-beyaz 
kontrastını kullanarak farenin zaman içinde bulunduğu koordinatları 
480x480’lik bir matrisde yerleştirdi. Hesaplama kolaylığı için matris 30x30 
gridden oluşan bir modele indirgendi. 
İlaçların ayırt edilmesinde hiyerarşik bir sınıflandırma kullanıldı. 1. 
aşamada, iki grup (kontrol ve ilaçlı) oluşturuldu. Bu amaçla köşe, kenar ve 
orta bölgelerdeki hareketliliği temsil eden özellik vektörleri (o bölgede 
geçirilen süre ve anlık hızın ortalaması ve standart sapması) hesaplandı. 2. 
aşamada özellik vektörleri ilaç öncesi ve sonrası farkları kullanılarak 
yeniden hesaplandı. Kayıtlar aktivitesi artmış ve azalmış olmak üzere iki 
alt-gruba ayrıldı. 3. aşamada farkın hangi ilaçtan kaynaklandığı saptandı. 
Aktivite azaltıcı ilaçlar için sadece hareketin yoğunlaştığı kısımlar incelendi. 
Aktivite artırıcı ilaçların ayırt edilmesinde 2. aşama özellik vektörleri 
kullanıldı. 
Bu çalışmada, ilk iki aşamada ve aktivite azaltıcı ilaçların ayırt edilmesinde 
SVC algoritması, aktivite artırıcı ilaçlarda ise QDC algoritması en iyi 
sonuçları verdi. Bir saatlik video kayıtlarının 12 elemanlı bir vektörle temsil 
edilebileceği ve bu vektörle ilaçların ayırt edilebileceği gösterildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Ayırt etme, davranış, fare, lokomotor sistem, video 
görüntüleme, yazılım 
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FARELERDE LOKOMOTOR AKTİVİTE DEĞİŞİMİNE NEDEN OLAN 
İLAÇLARIN BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE AYIRT EDİLMESİ 
Esen Emre1, Yücel Zeynep2, Sara Yıdırım1, Duygulu Şahin Pınar3, Onur 
Rüştü1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, Ankara 
3Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 
Ankara 
 
Deney hayvanlarının lokomotor aktivitelerinin gözlenmesi, ilaçların 
psikomotor etkilerini saptamada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu 
amaçla otomatize sistemlerin kullanılması gözlemci hatalarını ortadan 
kaldıracak ve işlemi seri bir hale getirecektir. Çalışmamızda farelerin video 
görüntülerini analiz ederek farmakolojik ajanların psikomotor etkilerini ayırt 
etmek üzere geliştirilmiş bir bilgisayar yazılımı sınandı. 
Swiss-Albino farelerin lokomotor aktiviteleri, boyutları 45x45x45 cm olan 
bir arena içinde video kamera ile kaydedildi. Hayvanların önce 40 dakikalık 
kontrol kayıtları alındı. Takiben morfin (10 mg/kg, ip), diazepam (1 mg/kg, 
ip), kokain (10 mg/kg, ip) veya amfetamin (10 mg/kg, ip) uygulandı ve 1 
saatlik ikinci kayıt alındı. Tüm kayıtlar 10:00 – 15:00 saatleri arasında 
alındı. 
Geliştirilmiş olan yazılım, hareket özelliklerinin platformun 3 bölgesinde 
(köşeler, kenarlar ve orta kısım) nasıl dağıldığını ve gruplar arasında nasıl 
farklılık gösterdiğini temel alarak ilaçları birbirinden ayırt etti. 
Yazılım tüm kayıtlar içerisinden kontrol kayıtlarını ve ilaç uygulanmış 
kayıtları ayırt etmede sırasıyla % 95 ve % 100 başarılıydı. İlaç uygulanan 
grubun ileri analizleri sonucunda etkilerine göre diazepamı ve morfini % 83, 
amfetamini ve kokaini % 100 oranında doğru saptadı. 
 
Anahtar Kelimeler: bağımlılık, davranış, fare, lokomotor sistem, video 
görüntüleme 
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[P-151] 

POST-TRANSKRİPSİYONEL GEN SUSTURMA (PTGS): A7R5 
HÜCRELERİNDE DEPO-KONTROLLÜ KALSİYUM KANALININ 
İŞLEVSEL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ 
Selli Çiğdem1, Eraç Yasemin1, Kosova Buket2, Korkmaz Ceren Gönen1, 
Korkmaz Kemal Sami3, Tosun Metiner1 

1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, İzmir 
 
AMAÇ: Yaşlanmayla ekspresyonunun belirgin düzeyde azaldığını 
gözlemlediğimiz TRPC1 (transient receptor potential canonical) proteininin 
vasküler düz kas hücresinde depo-kontrollü kalsiyum (Ca+2) kanal 
yapısındaki işlevinin RNA interferans (RNAi) yöntemi ile belirlenmesi.  
YÖNTEM: A7r5 (embriyonik sıçan torasik aort düz kas hücre hattı, ECACC) 
hücreleri besi ortamı (DMEM/Ham’s F-12) ile kültüre edilmiştir. RNAi-aracılı 
gen susturma amacıyla, biri TRPC1 mRNA’sına komplementer dizi içeren 21 
bazlık çift sarmal RNA (small interfering RNA, siRNA, Dharmacon) 
kullanılmıştır. 6 hazneli petrilere ekilen hücrelere (50.000 hücre/mL) siRNA 
(100nM) transfeksiyonu yapılmıştır. 72 saatlik inkübasyon sonrası izole 
edilen RNA’lardan RT reaksiyonu ile cDNA’lar oluşturulmuştur. 
Transkripsiyon düzeyleri kantitatif Real Time PCR (LC, Roche) ile 
belirlenmiştir. TRPC1 siRNA uygulamasının selektif SERCA inhibitörü 
siklopiazonik asit (CPA) ile aktive edilen depo-kontrollü Ca+2 girişi üzerine 
etkisi, laboratuvarımızda geliştirdiğimiz yüzeyel spektrofluorometri yöntemi 
(QM/2005, PTI) ile Ca+2 indikatörü (Fura-2/AM) yüklenmiş hücrelerde 
gerçek zamanlı olarak belirlenmiştir.  
BULGULAR: TRPC1 siRNA uygulanan A7r5 hücrelerinde TRPC1 mRNA 
düzeyleri %50-70 azalırken CPA'nın neden olduğu depo-kontrollü Ca+2 
girişine bağlı hücre içi Ca+2 düzeyi artmıştır.  
SONUÇ: TRPC1 ekspresyonunu baskılamamıza karşın hücre içi Ca+2 
düzeyinin artması, iyon kanalı yapısına katıldığı önerilen TRPC1’in regülatör 
işlevi olduğunu ve ekspresyondaki azalmanın yaşa-bağlı hipertansiyon 
gelişimiyle de ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. RNAi, genel adıyla 
post-transkripsiyonel gen susturma (PTGS), farmakolojik antagonisti 
bulunmayan hedef proteinlerin işlevlerinin tanımlanmasında ve dolayısıyla 
gene spesifik terapötiklerin geliştirilmesinde etkin bir yöntem olarak 
gözükmektedir.  
 
TÜBİTAK (SBAG-3033, M Tosun; BİDEB-2211, C Selli) ve Ege Üniversitesi 
(BAP 06-ECZ-013, M Tosun) tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: vasküler düz kas hücre kültürü, TRPC, siRNA, 
kalsiyum 



432 
 

[P-152] 

HÜCRE İÇİ KALSİYUM DÜZEYLERİNİN HÜCRE KÜLTÜRÜ VEYA İZOLE 
DOKUDA GERÇEK ZAMANLI İZLENMESİ 
Selli Çiğdem, Eraç Yasemin, Tosun Metiner 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
AMAÇ: Hücre içi Ca+2 düzeyindeki gerçek zamanlı değişiklikleri 1) hücre 
kültüründe ve 2) kontraktil yanıtlarla eş zamanlı olarak izole dokuda 
izleyebilecek kapalı olarak perfüze edilebilen küvet tabanlı bir sistemin 
geliştirilmesi. 
YÖNTEM: Sinyal/gürültü oranının yüksek olması nedeniyle öncelikle hücre 
kültüründe Ca+2 ölçümü hedeflenmiştir. Üzerinde embriyonik sıçan torasik 
aort düz kas hücreleri (A7r5) yetiştirilen 1 cm çapında lamellerin 1x1x5 
cm'lik spektrofotometre küveti içine dikey olarak yerleştirilmesini 
sağlayacak bir adaptör tasarlanmıştır. Hücreler Ca+2 indikatör karışımı (5 
μM Fura-2/AM+0.02% pluronik asit) içeren tampon çözeltisi (1 mg/ml BSA 
içeren HEPES tamponu) ile 1 saat karanlıkta inkübe edildikten sonra 
tampon çözeltisi ile yıkanmıştır. Vazoaktif ajanlara verilen Ca+2 yanıtları 
yüzeyel spektrofluorometri sisteminde (QM-8/2005, PTI) 340 ve 380 nm'de 
uyarılan fura-2'nin 510 nm'deki emisyonunun orantısal değişimi (340/380) 
ile izlenmiştir. İkinci modülün geliştirilmesinde canlı izole damar dokusu için 
daha önceden geliştirdiğimiz yöntem temel alınmıştır¹. Organ banyosu 
deneylerinde olduğu gibi hazırlanan ve endotelsizleştirilen izole sıçan 
torasik aort segmentleri (3 mm), ters çevrilerek biri aparatın üzerinde sabit 
diğeri izometrik transdusıra kenetli "L" şeklindeki metal tutuculara 
takılmıştır. Daha sonra aparat içinde Ca+2 indikatör karışımı içeren 2 ml 
Krebs ile etkileşecek şekilde küvete monte edilmiştir. 2 g öngerilim altında 
karanlıkta 3 saatlik inkübasyon sonrası doku Krebs çözeltisi ile perfüze 
edilmiş ve vazoaktif ajanlara alınan Ca2+/kontraktil yanıtlar eş zamanlı 
izlenmiştir.  
SONUÇ: Geliştirdiğimiz yöntem hücre içi Ca+2 yanıtlarındaki değişimlerin 
1) hücre kültüründe ve 2) kontraksiyon ile eş zamanlı olarak canlı dokuda 
izlenmesine olanak sağlamıştır.  
¹Tosun M, Paul RJ and Rapoport RM (1998) JPET 285:759–766. 
 
TÜBİTAK (SBAG-3033, M Tosun; BİDEB-2211, C Selli) tarafından 
desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fura-2, hücre içi kalsiyum, vasküler kontraksiyon 
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Şekil 1. İzole dokuda eş zamanlı hücre içi kalsiyum ve kontraksiyon 

ölçümünün şematik gösterimi. 

 
Hücre kültürü için doku tutucu yerine lamel aparatı takılmaktadır. 
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[P-153] 

KRONİK MORFİN UYGULAMASINDA MORFİNİN ANALJEZİK 
ETKİSİNE GELİŞEN TOLERANSIN İKİ FARKLI YÖNTEMLE 
FARELERDE DENEYSEL OLARAK GÖSTERİLMESİ 
Duman Erdem Nail1, Kesim Sabri Murat2, Kadıoğlu Mine2, Muci Efnan2, 
Kalyoncu Nuri İhsan2, Yarış Ersin2 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Anabilim Dalı, Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
 
GİRİŞ: Morfin ve benzeri ilaçlar çeşitli ağrılı durumlarda kullanılmaktadır. 
Kronik morfin uygulaması sırasında morfinin analjezik etkisine tolerans 
gelişmektedir. Bu çalışmada, deneysel analjezik tolerans modeli olarak 
literatürde yer alan klasik modellerden birisi ile klinikte uygulamaya yakın 
olduğunu düşünerek önerdiğimiz yeni bir protokol kullanılarak morfinin 
analjezik etkisine karşı oluşan tolerans karşılaştırılmıştır. 
MATERYAL-METOD: Çalışmada her iki cinsten BALB/c 24 adet fare dört 
gruba ayrılarak kullanıldı. Klasik yöntem olarak 1.gruba 1.gün 10mg/kg; 2., 
3. ve 4. günlerde günde 3 kez olmak üzere sırasıyla 10, 20 ve 40mg/kg; 5. 
gün 10mg/kg’lık tek doz biçiminde morfin(s.c) uygulandı. Yeni protokol 
olarak 2.gruptaysa morfin 5 gün boyunca 10mg/kg’lık tek doz halinde 
uygulandı. 3. ve 4.gruplara 1.-2. gruplardaki protokole uygun biçimde 
morfine eşdeğer hacimde i.p. serum fizyolojik(SF) verildi. Tüm gruplarda 
analjezik etki ilk ve son morfin veya SF uygulamalarından sonra hot-plate 
testiyle değerlendirildi.  
Hot-plate testi: 55oC’ye ısıtılmış metal bir yüzey üzerine konulan farelerin, 
konuldukları anla ayaklarını yalama veya sıçrama hareketi yaptıkları ilk an 
arasında geçen süre ölçüldü. Bu süre % MPE(maksimum muhtemel etki) 
değeri olarak hesaplandı.  
%MPE= (Deney sonrası değer-Deney öncesi değer)/(30–Deney öncesi 
değer) X100  
BULGULAR: 1.gün uygulanan morfin, her iki yöntemle de SF verilen 
farelerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir analjezik etki 
gösterdi. Her iki analjezik tolerans modelinde de uygulanan morfinin 
analjezik etkisinin 1.günle karşılaştırıldığında 5.günde anlamlı bir biçimde 
azaldığı gösterildi. 
SONUÇ: Bu bulgulara dayanılarak klasik veya önerdiğimiz protokolle 
uygulanan morfinin tolerans gelişimi açısından benzer etkileri olduğu, 
önerdiğimiz protokolün morfinin analjezik etkisine yönelik toleransın 
değerlendirilmesinde kullanılabileceği söylenebilir. 
K.T.Ü. Araştırma Projeleri Müdürlüğünce (2004.114.002.5) desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: kronik morfin uygulaması, analjezik tolerans modeli, 
fare 
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Klinik Farmakoloji ve Tedavi 
[26 Ekim 2007, P-154/P-158] 
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[P-154] 

PLAZMA SİTALOPRAM / N-DESMETİLSİTALOPRAM 
KONSANTRASYONLARI İLE SİTALOPRAMA VERİLEN KLİNİK YANIT 
VE YAN ETKİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Yücel Berna1, Özbey Gül1, Eren Nurdan2, Erdoğan Serap2, Yüksel Nevzat2, 
Güzey İsmail Cüneyt3, Uluoğlu Canan1 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara 
3St Olav Üniversite Hastanesi, Klinik Farmakoloji Bölümü, Tronhdeim, 
Norveç 
 
AMAÇ: Sitalopram majör depresyon tanısı almış hastaların tedavisinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, sitalopram ve n-
desmetilsitalopram’ın (sitalopramın metaboliti) plazma 
konsantrasyonlarının, sitaloprama verilen klinik yanıt ve ilacın yan etkileri 
arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır. 
YÖNTEM: Çalışmaya DSM-IV’e göre majör depresyon tanısı alan ve 
sitalopram (20-30 mg) tedavisi uygun görülen 17 hasta dahil edildi. Plazma 
sitalopram ve n-desmetilsitalopram konsantrasyonları HPLC yöntemi ile 
ölçüldü. Kan örnekleri sitalopram tedavisinin 4. haftasında sabah 8:00-9:00 
saatleri arasında alındı. Klinik yanıt 1., 2., 4. ve 6. haftalarda HAM-D 17 
(Hamilton Depresyon Ölçeği) kullanılarak, yan etkiler (gastrointestinal, 
kardiyovasküler, dermatolojik, sinir sistemi, göz/kulak, genital/üriner, 
uyku, seksüel fonksiyonlar) ise 1., 2. ve 6. haftalarda PRISE (Patient rated 
inventory of side effects) ölçeği kullanılarak değerlendirildi.  
BULGULAR: Sonuçlarımız, plazma sitalopram/n-desmetilsitalopram 
konsantrasyonları ile klinik yanıt ve yan etkiler arasında korelasyon 
bulunmadığını gösterdi. Dermatolojik yan etki gösteren hastaların n-
desmetilsitalopram konsantrasyonları (65±11ng/ml), göstermeyenlere 
oranla (39±6ng/ml, p=0.06) daha yüksek bulunmasına karşın, fark 
istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşmadı. 
SONUÇLAR:Literatürde majör depresyon tanısı almış hastalarda seçici 
serotonin geri alım inhibitörü ilaçların plazma konsantrasyonları ile klinik 
etkinlik ve yan etkilerin görülme sıklığı arasında korelasyon olup olmadığına 
ilişkin kesin bir kanıt yoktur. Sitalopram için tanımlanmış bir ‘terapötik 
pencere’nin olmayışı, tedavinin optimize edilebilmesi ve yan etkilerin 
azaltılabilmesi açısından plazma sitalopram ve n-desmetilsitalopram 
düzeylerinin izlenmesinin yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Bu 
nedenle çalışmamızdaki ön verilerden yola çıkarak plazma n-
desmetilsitalopram konsantrasyonu ve dermatolojik yan etkiler arasındaki 
ilişkinin hasta sayısı artırılarak tekrar değerlendirilmesi faydalı olabilir 
 
Anahtar Kelimeler: konsantrasyon, n-desmetilsitalopram, plazma, 
sitalopram, yanıt 
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İLAÇ GÜVENLİLİĞİYLE İLGİLİ PROSPEKTÜSTE GEÇEN KONULARDA 
ECZACILIK VE HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE 
TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
Şardaş Semra1, Akıcı Ahmet2 

1Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Anabilim Dalı 
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
 
Farmakovijilans uygulamasında prospektüs/hasta kullanım talimatlarının 
gerektiği şekilde hazırlanması hayati önemdedir. En az bunun kadar önemli 
olan bir başka husus da, bu bilgiler konusunda hastalarını aydınlatma 
yükümlülüğü olan sağlık personelinin bu konularda yeterli donanımla 
yetiştiriliyor olmalarıdır. Bu çalışmada eczacılık ve hemşirelik son sınıf 
öğrencilerinin prospektüste geçen ve ilaç güvenliliğini ilgilendiren 
konulardaki bilgi ve tutumlarının karşılaştırılması amaçlandı.  
Gazi Üniversitesi’nde 2007 yılında 85’i Eczacılık Fakültesi ve 43’ü Hemşirelik 
Yüksek Okulu IV. Sınıf öğrencisine anket uygulandı. Bu iki öğrenci 
grubunun sorulara verdikleri yanıtlar karşılaştırıldı. 
Eczacılık ve hemşirelik öğrencileri gruplarının her ikisinde de “prospektüste 
geçen tıbbi terimleri anlamakta güçlük çekenlerin oranı “genelde” yanıtını 
verenlerde (%10.7 ve %9.3) “bazen” yanıtını verenlerde (%58.3 ve 
%44.2) olduğu saptandı. Her iki grupta da “advers olaylar gibi önemli 
noktalara dikkat çekmek için yazıların harf büyüklüğünün (sırasıyla; %94.1 
ve %95.3) ve yazı renginin (%84.7 ve %86.1) farklı olması gerektiği” 
görüşünü paylaşanların çoğunlukta oldukları saptandı. Aldıkları mezuniyet 
öncesi eğitimin “bir istenmeyen etki ile karşılaştıklarında nasıl davranmaları 
gerektiği için yeterli olacağını” düşünenlerin iki grupta da yüksek oranda 
(%75.6 ve %81.4) olduğu gözlendi. Kendilerine sorulan “advers etki” ve 
“kontrendikasyon” kelimelerinin doğru tanımlarını eczacılık öğrencileri 
hemşirelik öğrencilerine göre daha yüksek oranda doğru bildiler. Bu 
yanıtlardan “advers etki” ile ilgili olanının gruplara göre karşılaştırmasında 
istatistiksel anlamlı farklılık olduğu gözlendi.  
Prospektüs/hasta kullanım talimatı, ilacın güvenle kullanılmasına yardımcı 
unsurların başında gelmektedir. Eczacı adaylarında daha belirgin olmak 
üzere her iki gruptaki öğrencilerin ilaç güvenliliği bilgisine sahip oldukları, 
ancak prospektüste geçen tıbbi terimleri anlamakta güçlük çekenlerin 
sayısının her iki grupta da azımsanmayacak oranda olduğu sonucuna 
varıldı. 
 
Anahtar Kelimeler: prospektüs, farmakovijilans 
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TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARINDA AKILCI 
İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİNİN BOYUTLARI 
Akıcı Ahmet1, Gelal Ayşe1, Erenmemişoğlu Aydın1, Tuğlular Işık1, Melli 
Mehmet2, Oktay Şule1 

1Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 
2Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
 
AMAÇ: Tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi akılcı ilaç kullanımı (AİK) 
eğitimi ülkemizde ilk kez 1996 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bu 
eğitimin yaygınlaşması için son 10 yılda ulusal ve uluslararası düzeyde bir 
dizi eğitici eğitimleri düzenlenmiştir. Gelinen son noktada, bu anket 
çalışması ile bu eğitimlerin hedefine ne ölçüde ulaştığının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Eylül 2006 - Nisan 2007 tarihleri arasında ülkemizdeki tıp 
fakültelerinin farmakoloji anabilim dalı başkanlıklarına (n= 42) iletilen 
anketin yanıtları derlendi. Türk Farmakoloji Derneği, Klinik Farmakoloji 
Çalışma Grubu (TFD-KFÇG) adına elektronik ortamda iletilen anketin 
yanıtları e-posta/faks ile toplandı. Anabilim dallarının eğitim olanakları; AİK 
eğitimi verenlerin deneyimleri; AİK eğitimi veremeyenlerin gerekçeleri ve 
planları ile ilgili soruları içeren anketin ilk bölümüne verilen yanıtlar burada 
sunulmaktadır.  
SONUÇ: Ankete yanıt veren 37 tıp fakültesi farmakoloji anabilim dalının % 
70.3’ünde AİK eğitiminin, mezuniyet öncesi eğitim müfredatı içerisinde 
uygulandığı saptandı. Bu birimlerde toplam 288 öğretim üye ve 
yardımcısının (ortalama=7.8 ±4.8) görev yaptığı, bunların % 76’sının 
hekim olduğu, ve 80 kişinin (% 37) çeşitli AİK eğitici eğitim 
programlarından sertifika aldığı saptandı. Eğitici eğitimi alanların fakültelere 
göre ve akademik ünvanlarına göre dağılımlarının homojen olmadığı 
saptandı. Anabilim dallarının % 56.8’inde klinik farmakoloji dersinin olduğu 
ve çoğunlukla IV. veya V. sınıfta (% 47.6 ve % 33.3) verildiği görüldü.  
TARTIŞMA: Anketi yanıtlayan anabilim dallarında AİK eğitici eğitimi almış 
olanların küçümsenmeyecek sayıya ulaşmış olduğu, daha da önemlisi bu 
kişilerin fakültelerinde AİK eğitimini çoğunlukla uygulamayı başardığı 
dikkati çekmektedir. Bu durum AİK eğitici eğitimlerinin büyük ölçüde 
amacına ulaştığını göstermektedir. Gelecekteki eğitimler için, AİK eğitimin 
yaygınlaştırılmasını hızlandırabilmek ve eğiticiler arasındaki heterojen 
yapının düzeltilmesi amacına uygun planlama yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, klinik farmakoloji eğitimi 
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TÜRKİYE’DEKİ TIP FAKÜLTELERİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
EĞİTİMİ UYGULAYAN FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARININ 
DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ 
Akıcı Ahmet1, Gelal Ayşe1, Erenmemişoğlu Aydın1, Tuğlular Işık1, Oktay 
Şule1, Melli Mehmet2 

1Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 
2Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
 
AMAÇ: Bu anket çalışması ile, akılcı ilaç kullanımı (AİK) eğitimi uygulamayı 
düşünenlere yol göstermek ve konuyla ilgili ileride oluşturulabilecek ulusal 
AİK eğitimi modeline ışık tutmak için tıp fakültelerinde bu eğitimi 
uygulayanların edindikleri tecrübenin araştırılması amaçlandı.  
YÖNTEM: Eylül 2006 - Nisan 2007 tarihleri arasında 37 tıp fakültesi 
farmakoloji anabilim dalının yanıtladığı ve 3 bölümden oluşan AİK anketinin 
ikinci bölümünde özetle, eğitimi uygulayanların, uygulama ve 
değerlendirme biçimleri, eğitici kadrosu ve diğer alt yapı olanakları gibi 
ayrıntıları sorgulandı.  
SONUÇ: AİK eğitimi veren 26 tıp fakültesi farmakoloji anabilim dalının 
çoğunluğunun bu dersi bir klinik staj programı içerisinde (klinik farmakoloji 
stajı, % 42.3; diğer klinik staj, % 23.1) uyguladığı, % 69.2’sinin 5 yıldan 
az zamandır, çoğunluğunun 10-19 kişilik gruplarda (% 69.2) ve 20-29 
saatte (% 30.8) bu eğitimi uyguladığı belirlendi. Öğretim üye ve 
yardımcılarının sayısını (%27.3), eğitici eğitimi alanların sayısını (% 36.4), 
fakültenin ve anabilim dalının fiziki alt yapısını (%22.7) ve müfredatı (% 
18.2) yeterli bulmayanların oranının azımsanmayacak ölçüde olduğu 
görüldü. Anketi yanıtlayanların % 63.6’sı eğitimi objektif yapılandırılmış 
sınavlarla değerlendirdiğini, % 95.5’i de eğitim sonunda öğrencilere 
geribildirimde bulunduklarını bildirdi. Öğrenci geribildirimlerinden “eğitimin 
öğrenim hedefleriyle büyük ölçüde tutarlılık gösterdiği” (% 81.8) ve 
“öğrencilerin bu eğitim modelini beğendikleri” (% 81.8) izlenimi edinildiği 
belirtildi.  
TARTIŞMA: AİK eğitiminin klinik bir staj kapsamında uygulanması 
yönünde bir eğilimin bulunduğu ve bu durumun fakültelerin önemli bir 
bölümüne “klinik farmakoloji stajı” kazandırmış olduğu dikkati çekmektedir. 
Çeşitli olanak eksikliklerine rağmen eğitim verilmeye başlanması, 
sürdürülmesi ve öğrenim hedeflerinin yakalanması oldukça önemli 
tespitlerdir. Bu durum, eksikliklerini gerekçe göstererek bu eğitimi henüz 
uygulamamış anabilim dallarına örnek olmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı eğitimi, klinik farmakoloji eğitimi 
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AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİ UYGULAMAYAN TIP FAKÜLTESİ 
FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALLARININ GEREKÇELERİ 
Akıcı Ahmet1, Erenmemişoğlu Aydın1, Tuğlular Işık1, Melli Mehmet2, Oktay 
Şule1, Gelal Ayşe1 

1Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 
2Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
 
AMAÇ: Probleme dayalı tıp eğitimi ülkemiz için nispeten yeni sayılabilecek 
bir modeldir. Geleneksel tıp eğitimini uzun yıllardır benimsemiş olan 
fakültelerde bu model temelinde akılcı ilaç kullanımı (AİK) eğitimi 
uygulamak, her koşulda kolaylıkla sağlanamamaktadır. Araştırmanın bu 
bölümünde probleme dayalı AİK eğitimi uygulayamayanların gerekçelerinin 
irdelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Eylül 2006 - Nisan 2007 tarihleri arasında 37 tıp fakültesi 
farmakoloji anabilim dalının yanıtladığı ve 3 bölümden oluşan AİK anketinin 
üçüncü bölümünde özetle, AİK eğitimi uygulayamayanların bu eğitimi 
uygulamama nedenleri, konuyla ilgili planları gibi ayrıntılar sorgulandı.  
SONUÇ: Ankete yanıt veren 37 tıp fakültesi farmakoloji anabilim dalının 
4’ünde (% 10.8) probleme dayalı olmayan bir eğitim yöntemiyle AİK 
eğitimi verilirken, 11’inde ( % 29.7) AİK eğitiminin hiç uygulanmadığı 
saptandı. Toplam 15 anabilim dalının 11’i (%73.3) probleme dayalı AİK 
eğitimini uygulamayı düşündüğünü ifade etti. Bu eğitimi uygulamayı 
düşünenlerin çoğunluğu (% 60) eğitime başlamak için en olası tarihin 2009 
veya sonrası olduğunu belirtti. Bu eğitimi uygulamayanlar arasında “bu 
eğitimi almış öğretim üye ve yardımcısı sayısının yetersizliği”ni ve 
“fakültelerinin eğitim müfredatının yetersizliği”ni gerekçe gösterenlerin 
çoğunlukta oldukları görüldü. Ankette geçen “anabilim dalındakilerin bu 
eğitimi gerekli bulmaması” ve “bu eğitimi uygulamak için fakültelerindeki 
öğrencilerin uygun olmaması” ifadelerine katılımcıların hiçbiri tarafından 
işaretlenmediği farkedildi. 
TARTIŞMA: Bu anket, probleme dayalı AİK eğitimi uygulayamayan tıp 
fakültesi farmakoloji anabilim dallarının çoğunluğunun bu modeli 
benimsemelerine ve uygulama konusunda istekli olmalarına karşın, “eğitici 
eksikliği” başta olmak üzere bazı olanaksızlıkları nedeniyle 
uygulayamadıklarını göstermiştir. Bu araştırmanın verileri, TFD’nin bundan 
sonra düzenleyeceği AİK eğitici eğitimlerinde, fakültelerinde bu eğitime 
başlamayı planlayan anabilim dalı öğretim üye ve yardımcılarına öncelik 
verilmesinin yararlı olacağına işaret etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı eğitimi 
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Klinik Toksikoloji 
[26 Ekim 2007, P-159/P-171] 
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ADENOZİN A1 RESEPTÖR AGONİSTİNİN METAMİDOFOS 
TOKSİSİTESİ VE BEYİNDE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ 
Kalkan Şule1, Özdemir Durgül2, Ergür Bekir Uğur3, Hazardın Nazan Uysal4, 
Akgün Aylin1, Topçu Ayça4, Kaplan Yusuf Cem1, Hocaoğlu Nil1, Oransay 
Kubilay1, Tunçok Yeşim1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
AMAÇ: Farklı dozlarda, selektif adenozin (A1) reseptör agonisti 
phenylisopropyl adenozin (PIA)’in metamidofosla oluşturulan kolinerjik 
semptomlar, mortalite, diyafram kas nekrozu, beyin antioksidan enzim 
aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. 
YÖNTEM: Wistar cinsi erkek sıçanlara, metamidofosun LD50 dozunun (20 
mg/dl, oral)uygulanmasını takiben sırasıyla 1 mL/kg % 0.9 sodyum klorür 
(kontrol), 1 mg/kg, 2 mg/kg, 3 mg/kg ve 5 mg/kg phenylisopropyl 
adenosine (PIA) i.p yolla uygulandı (her grupta n=8). İstatistiksel analizde 
ANOVA, Fisher’in Kesin Testi, Kaplan Meier yaşam analizi ve Mann-Whitney 
U testi kullanıldı.  
BULGULAR: Klinik bulguların başlangıç zamanı değerlendirildiğinde; 
çiğneme, 1 ve 5 mg/kg PIA; salivasyon, 1-2 mg/kg PIA; konvülziyon, 1 
mg/kg PIA uygulanan gruplarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı oranda gecikti(p<0.05, p<0.01, p<0.01, p<0.01, p<0.05; 
sırasıyla). 1 mg/kg, 2 mg/kg, 3 mg/kg ve 5 mg/kg PIA uygulaması, 
diyafram kasındaki nekrotik değişiklikleri kontrol grubuna göre anlamlı 
ölçüde azalttı (p<0.05). Diyafram nekrozunu azaltmada farklı dozda PIA 
uygulanan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 
(p>0.05). Yaşam süreleri gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi 
(p>0.05). Tiyobarbitürik asid-reaktif madde (TBARS) düzeyleri 
metamidofosa bağlı olarak anlamlı oranda arttı (p<0.001). 2, 3 ve 5 mg/kg 
PIA uygulaması kontrol grubuna göre TBARS düzeylerini istatistiksel olarak 
anlamlı ölçüde azalttı (p<0.001, sırasıyla).  
SONUÇ: Farklı dozlarda PIA uygulaması metamidofosa bağlı, solunum 
sıkıntısı dışındaki klinik bulguların başlangıç zamanını erteledi, diyafram kas 
nekrozu ve lipid peroksidasyonunu azalttı. Tek doz PIA, metamidofos 
zehirlenmesine bağlı kolinerjik semptom ve bulguları önlemedi. PIA’nın 
kümülatif ya da tekrarlayan dozlarda uygulandığı ileri araştırmalar 
planlanmasına gereksinim vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Metamidofos, organofosfat, phenylisopropyl 
adenosine, oksidatif stres. 
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SIÇANLARDA YÜKSEK DOZ AMİTRİPTİLİN İLE OLUŞTURULAN 
KARDİYOVASKÜLER TOKSİK ETKİLER ÜZERİNE GLUKAGONUN 
ETKİSİ 
Kaplan Yusuf Cem, Hocaoğlu Nil, Oransay Kubilay, Kalkan Şule, Tunçok 
Yeşim 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
AMAÇ: Anestezi altındaki sıçanlarda, trisiklik antidepresan olan 
amitriptilinin yüksek dozuyla oluşan kardiyovasküler toksik etkiler üzerine 
glukagonun etkisinin araştırılmasıdır.  
YÖNTEM: Amitriptilin, 0.94 mg/kg/dk dozunda, ortalama arteriyel kan 
basıncında (OAB) % 40-45 inhibisyon oluşturuncaya kadar infüze edildi. 
Amitriptilin infüzyonundan sonra, sıçanlar randomize olarak üç gruba 
ayrıldı(her bir grupta, n=7). Kontrol grubundaki (Grup 1) sıçanlara %5 
dekstroz bolusu takiben dekstroz infüzyonla verilirken, diğer gruplardaki 
sıçanlara 1 mg/kg (Grup 2) veya 2 mg/kg (Grup 3) glukagon bolusu 
takiben, 0.1 mg/kg/dk glukagon 60 dakika boyunca infuzyonla verildi. 
Sıçanların OAB, kalp atım hızları (KAH), elektrokardiyogramları ve yaşam 
süreleri kaydedildi.  
BULGULAR: Amitriptilin OAB’da anlamlı bir azalma ve QRS’de anlamlı bir 
uzamaya yol açarken, kalp atım hızını değiştirmedi. Yüksek doz glukagon 
(2 mg/kg bolusu takiben 0.1 mg/kg/dk), kontrol grubuyla 
karşılaştırıldığında, OAB’da 40, 50 ve 60. dakikalarda (76.5±3.6%, 
54.5±10.6%, 40.dk; 75.9±4.7%, 52.4±7.3%, 50.dk; 77.5±5.5%, 
45.7±12.2%, 60.dk; p<0.05, sırasıyla) istatistiksel olarak anlamlı bir artış 
oluştururken, QRS süresinde görülen uzamayı 50 ve 60. dakikalarda 
(151.8±15.6%, 199.7±7.8%, 50.dk; 150.7±14.4%, 201.6±8.1%, 60.dk; 
p<0.05, sırasıyla) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düzeltti. Glukagon 
(1mg/kg bolusu takiben 0.1 mg/kg/dk) kontrol grubuna göre KAH da 60.dk 
da, (95.8±3.5%, 70.7±11.5%, p<0.05) yüksek doz glukagon ise 40., 50. 
ve 60.dk da istatistiksel olarak anlamlı bir artış oluşturdu (105.2±3.5%, 
81.6±11.3%, p<0.05, 40.dk; 104.8±2.5%, 75.2±14.6%, p<0.05, 50.dk; 
105.7±3.8%, 70.7±11.5%, p<0.01, 60.dk), yaşam süresini değiştirmedi.  
SONUÇ: Sıçan amitriptilin zehirlenme modelinde glukagonun OAB ve KAH’ 
nı artırması, bilinen pozitif inotrop ve kronotrop etkisi açıklanabilir. 
Glukagonun QRS süresindeki uzamayı hangi mekanizmayla düzelttiğinin 
gösterilebilmesi için başka araştırmalara gereksinim vardır. 
 
Anahtar Kelimeler: Amitriptilin zehirlenmesi, kardiyovasküler toksisite, 
glukagon, sıçan. 
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İZOLE SIÇAN KALP MODELİNDE YÜKSEK DOZ AMİTRİPTİLİN İLE 
OLUŞTURULAN KARDİYOTOKSİK ETKİNİN MEKANİZMASINDA 
ADENOZİN RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ 
Akgün Aylin, Kalkan Şule, Hocaoğlu Nil, Gidener Sedef, Tunçok Yeşim 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı 
 
AMAÇ: Çalışmamızda, izole sıçan kalp modelinde, amitriptilin ile 
oluşturulan kardiyotoksik etkilerin geri döndürülmesinde adenozin reseptör 
antagonistlerinin etkililiği araştırılmıştır. 
YÖNTEM: Çalışmamızda QRS süresini % 150’den daha fazla (10-4 M) ve 
% 50-75 (5.5x10-5 M) oranında uzatan iki farklı amitriptilin 
konsantrasyonu kullanıldı. İlk protokolde, selektif adenozin A1 reseptör 
antagonisti, DPCPX (8-cyclopentyl-1,3-Dipropylxanthine, 10-4 -10-6 M) ya 
da selektif adenozin A2a reseptör antagonisti CSC (8-3-chlorostyryl -
caffeine,10-4 ve 10-5 M)’nin 20 dakikalık infüzyonu sonrasında 10-4 M 
amitriptilin 60 dakika boyunca infüzyonla verildi. İkinci protokolde, DPCPX 
(10-4 M) ya da CSC (10-5 M) ile 20 dakikalık infüzyon sonrasında 5.5x10-5 
M amitriptilin 60 dakika boyunca infüzyonla verildi. Sol Ventrikül Basıncı 
(SVB), sol ventrikül basıncının maksimuma ulaşma kriteri (dp/dtmax), QRS 
süresi ve Kalp Atım Hızı (KAH) değerlendirildi. 
BULGULAR: Birinci protokolde, 10-4 M DPCPX ile infüzyon uygulanan 
gruplarda, QRS süresi 50. dakikada, kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde 
kısaldı (p<0.05). İkinci protokolde, 10-4 M DPCPX infüzyonu uygulanan 
kalplerde 40., 50. ve 60. dakikalarda QRS süresi kontrol grubuna göre 
anlamlı ölçüde kısalırken (p<0.05, p<0.01, p<0.05; sırasıyla), 10-5 M CSC 
infüzyonu uygulanan kalplerde, QRS süresi 20, 30 ve 60. dakikalarda 
(p<0.05) anlamlı oranda uzadı. DPCPX veya CSC infüzyonu, her iki 
protokolde de; amitriptilin infüzyonuna bağlı olarak değişen SVB, dp/dtmax 
ve KAH değerlerinde kontrol grubuna göre anlamlı değişiklik oluşturmadı 
(p>0.05).  
SONUÇ: 10-4 M DPCPX infüzyonu, 5.5x10-5 M amitriptilin infüzyonu 
sonucu oluşan QRS süresindeki uzamayı kısaltırken, 10-5 M CSC infüzyonu, 
QRS süresini kontrol grubuna göre uzattı. DPCPX, beta adrenerjik 
reseptörleri aktive ederek amitriptilin ile oluşturulan QRS süresindeki 
uzamayı kısaltmış olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Amitriptilin, adenozin, adenozin reseptör 
antagonistleri, izole sıçan kalbi 
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE ZEHİR 
DANIŞMA MERKEZİ’NE BİLDİRİLEN, KARDİYOVASKÜLER 
İLAÇLARLA ZEHİRLENMELER: 14 YILLIK DENEYİM 
Kalkan Şule1, Hocaoğlu Nil1, Oransay Kubilay1, Ünverir Pınar2, Tunçok 
Yeşim1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 
 
AMAÇ: 1993-2006 yılları arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İlaç ve Zehir Danışma Merkezi’ne (İZDM) bildirilen ve Acil Servisimize 
(DEUAS) başvuran kardiyovasküler (KV) ilaçlarla zehirlenme olgularının 
analizidir.  
YÖNTEM: KV ilaçlarla zehirlenmelerin demografik özellikleri, maruz kalınan 
KV ilaçlar, zehirlenme nedeni, klinik belirti ve bulgular ile sonuçlar 
değerlendirildi.  
BULGULAR: İZDM’ne bildirilen 65,176 olgunun %4.4’ünü (2.846) KV 
ilaçlarla zehirlenmeler oluşturmaktaydı. Bunların %3.7’si DEUAS’e 
başvurdu. Yaş ortalaması 23.3 ± 1.4 idi (çocuklarda 12.8 ± 1.0, 
erişkinlerde 30.1 ± 1.8). Tüm yaş gruplarında kadınlar çoğunluktaydı 
(%77.1). İstem dışı zehirlenmeler en sık 0-6 yaş arasında (%64.3), istemli 
ilaç alımları ise en sık 19-29 yaş arasında (%47.8) görüldü. KV ilaçlar 
arasında kalsiyum kanal blokörleri (%19.7), beta blokörler (%17.3), 
anjiotensin reseptör blokörleri ve diüretikler (%11.8’er) ilk sırada idi. 
Olguların %59.1’i asemptomatik, %31.4’ünde hafif, %9.5’inde orta dereceli 
klinik belirti ve bulgular görüldü. En sık görülen bulgular bilinç bozukluğu 
(%18.6), taşikardi ve bulantı (%13.6’er) ve baş dönmesi (%10.2) idi. 
Önerilen tedaviler yalnız gözlem (%34.3), yalnız aktif kömür (%22.9) ve 
mide yıkaması ile birlikte aktif kömür uygulaması (%21.0). En sık görülen 
komplikasyonlar hipotansiyon (%8.6) ve kusmaydı (%6.7). 78 olgunun 
(%74.3) iyileştiği, 18’inin (%17.1) tedaviyi kabul etmediği, 2’sinin serviste 
ve 2’sinin (%1.9) yoğun bakımda izlendiği saptandı (hastanede kalış süresi 
9.5 ± 0.6 saat). İZDM’ne danışılan KV ilaçlarla zehirlenen olguların içinde 4 
erişkin öldü (amiodaron, verapamil, digoksin ve kinidin).  
SONUÇLAR: KV ilaçlar arasında en sık zehirlenmeye neden olanlar 
antihipertansif ilaçlardır. Olguların çoğu asemptomatik iken, en sık hafif 
bulgular gözlenmiştir. İZDM, zehirlenme olgularına gereksiz 
dekontaminasyon yöntemlerinin uygulamasının önlenmesi ve hastanede 
kalış süresinin belirlenmesinde yönlendiricidir. 

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler ilaçlar, zehirlenme, İlaç ve Zehir 
Danışma Merkezi 
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SIÇANLARDA TEKRARLAYAN DÜŞÜK DOZ ORGANOFOSFOTİONATLI 
PESTİSİD MARUZİYETİNİN DİGOKSİN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE 
ETKİSİ: P-GLİKOPROTEİN ÜZERİNDEN OLASI BİR ETKİLEŞİM 
Kaplan Yusuf Cem1, Oransay Kubilay1, Eminoğlu Özlem2, Ellidokuz Hülya3, 
Gelal Ayşe1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD, İzmir 
2Actavis-Fako İlacları A.S., İstanbul 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir 
 
Popülasyonun önemli bir kısmı yiyecek ve içeceklerdeki rezidüler yolu ile 
organofosfotionatlı bileşiklere (OPT) maruz kalabilmektedir. P-glikoprotein 
(P-gp) bir çok ksenobiyotiğin efflüksünden sorumlu bir transmembran 
proteinidir. Digoksin bir P-gp substratıdır ve bu proteinin fonksiyonunu 
araştırmada kullanılmaktadır. OPT’ler in vitro ortamda P-gp fonksiyonunu 
inhibe ederken, in vivo ortamda ise bu proteinin ekspresyonunu 
arttırabilmektedir. 
Çalışmamızda tekrarlayan düşük doz OPT maruziyetinin P-gp üzerine olan 
etkileri, digoksin (DİG) farmakokinetik parametreleri üzerinden 
araştırılmıştır. Dişi Wistar sıçanlar kullanılmıştır. Gruplar:  
Sekiz gün metil-paration (0.14 mg/kg; 0.5 mL) gavaj ile verildikten sonra 
dokuzuncu günde  
DİGidOPT (n=8) grubuna intraduodenal (id) yol ile 200 µg/kg;  
DİGivOPT (n=8) grubuna ise intravenöz (iv) yol ile 10 µg/kg digoksin 
uygulandı.  
Ayrıca sekiz gün 0.5 mL su gavaj ile verildikten sonra dokuzuncu günde  
DİGidSU (n=8) grubuna id yol ile 200 µg/kg;  
DİGivSU (n=8) grubuna ise iv yol ile 10 µg/kg digoksin uygulandı. 
Kan, safra ve idrar örnekleri altı saat süresince belirli zamanlarda toplandı.  
DİGidOPT grubunda digoksinin Cmaks‘u (maksimum konsantrasyon) 
anlamlı şekilde düşük bulunurken; OAS (ortalama absorpsiyon süresi), DİG 
OPT grubunda yaklaşık 3 kat artmış olarak saptandı. OKS (ortalama kalış 
süresi) DİGidOPT grubunda anlamlı şekilde uzamıştı. EAA(0-360) (eğri 
altında kalan alan), F (biyoyararlanım) ve Cltotal (total klerens) 
değerlerinde farklılık saptanmadı. Digoksinin safra ile % atılımının 
DİGidOPT ve DİGivOPT gruplarında sırasıyla 2.16 ve 1.47 kat arttığı 
görüldü. İdrarla % atılımı ise DİGidOPT grubunda 1.58 kat daha yüksek 
olarak bulundu.  
Digoksinin emiliminde azalma, safra ve idrar ile atılımında artma, 
tekrarlayan OPT maruziyetine bağlı olarak artmış P-gp ekspresyonu ile 
ilişkilendirilebilir. Ancak bu değişiklikler digoksinin sistemik 
biyoyararlanımını etkileyecek düzeyde değildir. 
 
Anahtar Kelimeler: Digoksin farmakokinetiği, organofosfotionatlı 
pestisidler, P-glikoprotein
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE ZEHİR 
DANIŞMA MERKEZİNE BİLDİRİLEN MANTARLARLA ZEHİRLENMELER 
Hocaoğlu Nil, Kalkan Şule, Tunçok Yeşim 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
AMAÇ: 1993-2006 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(DEÜTF) İlaç ve Zehir Danışma Merkezi’ne (ZDM) bildirilen mantar 
zehirlenmelerinin değerlendirilmesidir.  
YÖNTEM: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki araştırmamızda, mantar 
zehirlenmelerinin yaş, cinsiyet, alınan mantar tipleri, zehirlenme tipi, 
zehirlenme nedeni, klinik belirti ve bulgular, tedavi yöntemleri ve sonuç 
verileri değerlendirildi.  
BULGULAR: DEÜTF ZDM’ne 1993-2006 arasında 799’unu (%2.1) 
mantarlarla zehirlenmelerin oluşturduğu toplam 37,716 zehirlenme 
bildirildi. Mantar zehirlenmesi olguların yarısından fazlası erişkinlerden 
(%56.1, 448) oluşmaktaydı. Erişkin yaş grubunda kadınlar çoğunluktaydı 
(erişkinler ve çocuklarda sırasıyla %57.9, 292 ve %47.6, 100). Yaş 
ortalaması erişkinlerde ve çocuklarda sırasıyla, 39.1±0.7 ve 9.5±0.4 idi. 
ZDM’ne başvuruların büyük bir bölümünün İzmir ilinden ve güz aylarında 
olduğu saptandı (sırasıyla %84.2, %49.7). Olguların %68.1’inin mantar 
alımından sonraki ilk 6 saatte sağlık kuruluşuna başvurduğu öğrenildi. 
Zehirlenmeden başvuruya kadar geçen süre ZDM’ne danışma sırasında 
hastaların %7.4’ünün klinik belirti ve bulgularının olmadığı, %84.3’ünün 
hafif, %6.3’ünün orta ve %2.0’ının ağır klinik belirtileri olduğu saptandı. 
Geç belirti veren mantar zehirlenmelerinin tüm mantar zehirlenmelerinin 
%2.9’unu oluşturduğu saptandı. Mantar zehirlenmelerinin büyük bir 
çoğunluğuna yalnızca gözlem önerilirken (%85.1), %3.3’üne yalnız aktif 
kömür, %1.3’üne mide yıkaması ile birlikte aktif kömür ve %1.6’sına özgül 
antidot tedavisi (silibinin ve penisilin G) önerildi. Sonuçlarına ulaşılabilenler 
arasından, açık alandan toplanan ve türü bilinmeyen mantar yiyen bir 
hastanın öldüğü saptandı.  
SONUÇ: DEÜTF ZDM’ne bildirilen mantar zehirlenmelerinin çoğunun erken 
belirti veren zehirlenmeler olduğu, hafif klinik bulgularla seyrettiği ve 
olguların çoğuna yalnızca gözlem önerildiği bulundu. ZDM’leri, mantarlarla 
zehirlenmelerde uygun dekontaminasyon yöntemlerinin önerilmesi, uygun 
antidot sağaltımı ve olguların izlem süresinin belirlenmesinde önemli bir 
danışmanlık ve yönlendirme görevine sahiptir. 

 
Anahtar Kelimeler: Mantarlarla zehirlenmeler, İlaç ve Zehir Danışma 

Merkezi
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLAÇ VE ZEHİR 
DANIŞMA MERKEZİNE BİLDİRİLEN KARBON MONOKSİT 
ZEHİRLENMELERİ 
Akgün Aylin1, Demir Ömer1, Özdemir Durgül2, Ünverir Pınar3, Tunçok 
Yeşim1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir 
 
AMAÇ: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) İlaç ve Zehir 
Danışma Merkezi (ZDM)'ne bildirilen toksik gazlarla zehirlenme 
olgularından, DEÜTF Acil Servisine başvuran karbon monoksit zehirlenme 
olgularının demografik özelliklerinin araştırılmasıdır.  
YÖNTEM: Araştırmamızda, 1993-2006 yılları arasında, DEÜTF Acil 
Servisi’ne başvuran karbon monoksit zehirlenme olgularının; yaş, cinsiyet, 
zehirlenme nedeni, klinik belirti ve bulgular, önerilen ve uygulanan tedavi 
yöntemleri ve sonuç verileri değerlendirildi.  
BULGULAR: DEÜTF ZDM’ne 65,176 zehirlenme olgusu bildirildi. Karbon 
monoksit zehirlenmelerinin bildirilen tüm zehirlenmelerin %1.1’ini (696) ve 
tüm toksik gaz zehirlenmelerinin % 53.4’ünü (1308) oluşturduğu, 153’ünün 
DEÜTF Acil Servisi’ne başvurduğu saptandı. Kadın/erkek oranı, çocukluk 
yaş grubunda 1.21, erişkin grupta 1.44; yaş ortalaması erişkinlerde ve 
çocuklarda sırasıyla, 35.2±1.3 ve 11.1± 0.9 idi. Karbon monoksit 
zehirlenmelerinin % 73.1’ine kış aylarında rastlandı. Zehirlenmelerin 
kaynağının % 45.4 soba, % 43.7 şofben, % 3.4 yangın, % 2.5 katalitik, % 
5 diğer etkenler olduğu saptandı. Kış aylarında soba kaynaklı 
zehirlenmeler, anlamlı ölçüde yüksekti (p<0.001). Zehirlenmelerin % 
95.7’sinin kaza % 3.4’ünün mesleki, % 0.9’u intihar yoluyla maruziyet 
olduğu saptandı. Başvuru sırasında hastaların % 71.4’ünde hafif, % 
20.2’sinde orta, % 8.4’ünde ciddi semptomlar vardı. Hastaların % 82.4’üne 
oksijen, % 16.8’ine hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi önerildi. Hastaların % 
85.7’sine oksijen, % 12.6’sına HBO tedavisi uygulandı. Hastaların % 84’ü 
iyileşti, 13 yaşında şofben zehirlenmesi nedeniyle beyin ödemi gelişen bir 
kadın hasta öldü.  
SONUÇ: Bilinç kaybı ve kardiyak komplikasyonların eşlik ettiği karbon 
monoksit zehirlenmelerinde hayat kurtarıcı olabilen HBO tedavi 
merkezlerinin sayısının artırılması ve halkın eğitilmesi gereklidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Demografik özellikler, İlaç ve Zehir Danışma Merkezi, 
karbon monoksit zehirlenmesi 
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GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE 1999-2007 DÖNEMİNDE 
KONSÜLTE EDİLEN OLGULARIN KULLANILAN İLAÇLAR YÖNÜNDEN 
RETROSPEKTİF İNCELENMESİ 
Kadıoğlu Mine1, Muci Efnan1, Ülkü Cunay1, Ünsal Mesut A2, Kesim Sabri 
Murat1, Kalyoncu Nuri İhsan1, Yarış Ersin1 

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Trabzon 
 
AMAÇ: K.T.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na, Tıp Fakültesi 
Hastanesi ve bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarındaki hekimler tarafından 
konsültasyon amacıyla gönderilmiş ve gebeliklerinde herhangi bir nedenle 
bilinçli olarak veya farkında olmadan ilaç kullanmış gebe kadınlara ya da 
kronik bir hastalığı olup gebe kalmayı planlayan hastalara ve bunları izleyen 
hekimlerine Ocak-1999’dan beri verilmekte olan danışmanlık hizmetinin 
sonuçları ve gebelere ait demografik, obstetrik ve farmakolojik bilgiler 
retrospektif olarak değerlendirilmiştir.  
YÖNTEM: Hastalarla yüzyüze görüşme yapıldı. Hastaların gebeliklerine, 
özgeçmiş ve soygeçmişlerine ait bilgiler bilgisayar ortamındaki standart bir 
forma kaydedildi. Değerlendirme sonucu yazılı olarak ailelere ve 
hekimlerine iletildi. Tahmini doğum tarihini izleyen günlerde ailelerle 
iletişim kurularak bebeklere ait doğum bilgileri öğrenilip fizik incelemesi 
yaptırıldı. 
BULGULAR: İzlenen 1137 gebenin yaş ortalaması 32.5 (16-49) idi. 
Bunların 974’ü 35 yaşından gençti. Gebelik sayıları 1-11 arasında 
değişmekteydi. Gebelerde Rh uyuşmazlığı (%7.1), akraba evliliği(%10.3), 
radyasyon maruziyeti(%11.9) sorgulandı. Toplam 420 çeşit etken madde 
kullanımı mevcuttu. Reçete edilen 420 çeşit etken maddenin tedavi 
gruplarına göre dağılımı şu şekildeydi: Kemoterapötikler 65; 
kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar 64; santral sinir sistemini etkileyen 
ilaçlar 54; analjezik-antiinflamatuvar ilaçlar 42; hormon preparatları 31; 
steroidler 31; sınıflanamayan 133. Gebeliklerin 39’u spontan abortusla, 91’i 
terapötik abortusla sonuçlandı. Doğan 664 bebeğin 7’sinde konjenital 
anomali gözlendi.  
SONUÇ: Bu bilgiler, doğurganlık çağındaki kadınlara reçete yazılırken 
gebelik olasılığının akılda tutulması gerektiğini, verilecek danışmanlık 
hizmeti ile gereksiz küretajların önlenebileceğini, bu nedenle de ulusal 
düzeyde oluşturulacak bir kayıt ve kontrol sistemi kurulmasının ihmal 
edilmemesi gerektiğini göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: gebelikte ilaç kullanımı, teratojenite danışma servisi 
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SIÇANLARDA GENTAMİSİNLE OLUŞTURULAN NEFROTOKSİSİTE 
ÜZERİNE L-ARGİNİN VE D-ARGİNİNİN ETKİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Başhan Perihan, Seçilmiş Mehmet Ata, Şingirik Ergin 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Adana 
 
AMAÇ: Bir NO prekürsörü olan L-argininin, gentamisine bağlı böbrek 
yetmezliğinde protektif bir etki gösterdiği bilinmekle birlikte, bu koruyucu 
etkiye nitrik oksidin yanısıra diğer mekanizmaların da katkıda 
bulunabileceğini ileri süren çalışmalar mevcuttur.L-arginin, katyonik 
yapısından dolayı yine bir katyonik yapıda olan gentamisinin, 
kompetisyonla tübüler reabsorbsiyonunu azaltabilir.Bu amaçla, 
çalışmamızda, sıçanlarda gentamisinle oluşturulan nefrotoksisite üzerinde, 
L-arginin ile onun inaktif izomeri olan D-argininin yapısal benzerliklerinden 
kaynaklanabilecek olası protektif etkileri karşılaştırılmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmamızda; Wistar albino cinsi sıçanlar metabolik 
kafeslere alınarak; kontrol grubu, 1.grup; gentamisin(100 mg/kg), 2.grup; 
gentamisin+ L-arginin(2g/l), 3.grup; gentamisin+D-arginin(3g/l), 4.grup; 
gentamisin+L-arginin+L-NAME(100mg/l), 5.grup; (gentamisin+D-
arginin+L-NAME) olmak üzere altı grup oluşturuldu. Gentamisin subkutan 
yolla, diğer ilaçlar içme suyuna ilave edilerek verildi.Yedi gün boyunca 
aldıkları sıvı mitarı tespit edilip çıkardıkları idrar toplandı ve ölçüldü. Yedinci 
günün sonunda intrakardiyak kanları alınıp, hayvanlar dekapite edildi. 
Alınan örneklerde BUN, serum kreatinin, Na,K,CI, idrar gama glutamyl 
transferaz (GGT), kreatinin, Na ve K düzeyleri ölçüldü. Kreatinin klerensi ve 
fraksiyonel Na itrahları hesaplandı. 
BULGULAR: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, gentamisin alan grupta 
BUN, serum kreatinin, fraksiyonel Na itrahı ve idrar GGT düzeylerinde 
anlamlı bir artış, kreatinin klerenslerinde ise anlamlı bir azalma saptandı. 
Gentamisin+ L-arginin ve gentamisin+D-arginin alan gruplarda ise; 
gentamisin alanlarla karşılaştırıldığında; serum kreatinin, BUN ve 
fraksiyonel Na itrahının anlamlı olarak azaldığı, kreatinin klerensinin ise 
anlamlı olarak artış gösterdiği tespit edildi. Bu farklılık Gentamisin +L-
arginin alan grupta daha belirgindi.  
SONUÇLAR: Bu bulgular gentamisin nefrotoksisitesinde, L- argininin 
protektif etkisine, NO yolağı dışında farklı mekanizmaların da katkı 
sağlayabileceğini telkin etmektedir.Bundan L-argininin katyonik yapısı 
sorumlu olabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: D-arginin, gentamisin, katyonik kompetisyon, L-
arginin, nefrotoksisite 
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GENTAMİSİN NEFROTOKSİSİTESİNDE URTİCA DİOİCA’NIN 
KORUYUCU ETKİLERİ 
Silan Coşkun1, Rahmanlar Hanife1, Coşkun Abdurahman2, Yıldırım Ümran3 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Düzce 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Düzce 
 
AMAÇ: Araştırmamızda antioksidan özelliğe sahip fenolleri yüksek miktarda 
içeren Urtica dioica’nın gentamisin nefrotoksisitesine karşı koruyucu 
etkisinin olup olmadığını saptamayı amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde 200-250 gram albino/wistar/erkek 
sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar kontrol, gentamisin (80 mg/kg/gün i.p.), urtica 
dioica(UD) (10mg/kg/gün p.o.), gentamisin+UD olmak üzere 4 farklı gruba 
ayrıldı ve 10 gün boyunca izlendi. 10 günlük uygulama sonunda 50mg/kg 
ketamin ile ötanazi yapıldı. Üre, kreatinin, ürik asit, ALT, AST, LDH için kan 
örnekleri alındı. Daha sonra böbrekleri çıkarıldı.  
Serum AST, ALT, LDH aktiviteleri, üre, kreatinin ve ürik asit düzeyleri 
standart klinik kimya metotları ile; doku katalaz, malondialdehit (MDA), 
total oksidan seviye (TOS), tiyol-grupları (SH), total antioksidan kapasite 
(TAK) ve Oksidatif stres indeksi (OSI) düzeyleri için spektrofotometrik 
metotlar kullanılarak belirlendi.  
HİSTAPATOLOJİ: Örnekler hematoksileneozin ile ışık mikroskobunda 
incelendi. Tübülüs hasarı ve glomerüller değerlendirildi. Tübüler 
vakuolizasyon, tübüler nekroz, glomerüllerde parietal hücre hiperplazisi ve 
ayrıca tübülointerstisyel alandaki mononükleer hücre infiltrasyonu 
skorlanarak değerlendirildi. 
İSTATİSTİK: Sonuçlar, ortalama±standart hata olarak verildi. Çoklu 
karşılaştırmalar için ANOVA, Post-hoc test olarak Tukey testi yapıldı. 
Histopatolojik değerlendirme için Kruskal-Wallis testi uygulandı. P<0.05 
anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Gentamisin alan grupta kan üre (71,29±21,92) ve kreatinin 
(0,68±0,07) değerleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Tedavi grubundaki 
üre (44,37±8,63) ve kreatinin(0,61 ± 0,06) gentamisin grubuna göre 
anlamlı derecede düşüktü. Böbrek MDA(3,31±0,42) ve TAK(0,51±0,04) 
değerleri ise gentamisin alan grupta kontrol grubuna oranla önemli 
derecede yüksek olduğu görüldü.  
Histopatolojik bulgularımız ise gentamisinin yaptığı tübüler hasarın UD 
tedavisiyle kısmen önlenebildiğini göstermiştir.  
SONUÇ: Sonuçlarımız UD’nin gentamisinin neden olduğu böbrek 
fonksiyonlarındaki azalma, lipit peroksidasyonu ve hücre harabiyetine karşı 
koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: nefrotoksisite, gentamisin, urtica dioica, antioksidan 
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GENTAMİSİN NEFROTOKSİSİTESİNDE ERDOSTEİN’İN KORUYUCU 
ETKİLERİ 
Silan Coşkun1, Parlak Nuran1, Yıldırım Ümran2, Coşkun Abdurahman3 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Düzce 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Düzce 
 
AMAÇ: Araştırmamızda klinikte mukolitik ve ekspektoran olarak yaygın 
şekilde kullanılan erdosteinin, gentamisin nefrotoksisitesine karşı koruyucu 
etkisinin olup olmadığını saptamayı amaçladık. 
YÖNTEM VE GEREÇLER: Deneylerde 200-250gr. albino/wistar/erkek 
sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar kontrol, gentamisin (ip.80mg/kg/gün), 
erdostein (po.10mg/kg/gün), erdostein+gentamisin olmak üzere 4 farklı 
gruba ayrıldı ve 10 gün boyunca izlendi.  
KAN/DOKU ÖRNEKLERİNİN ALINMASI: 10 günlük uygulama sonunda 
50mg/kg ketamin ile ötanazi yapıldı. Üre, kreatinin, ürikasit, ALT, AST, LDH 
düzeyleri için kan örnekleri alındı. Daha sonra histapatolojik ve 
biyokimyasal {malondialdehit (MDA), total-antioksidan-kapasite (TAK), 
total-oksidan-seviyelerinin (TOS)}analiz için doku örnekleri alındı. 
Doku MDA, TAK ve TOS düzeyleri için spektrofotometrik metotlar, kandan 
analizler için standart klinik kimya metotları kullanıldı. 
HİSTAPATOLOJİ: Doku Örnekleri hematoksilen-eozin ile ışık mikroskobunda 
incelendi. Tübülus hasarı ve glomerüller değerlendirildi: Tübüler 
vakuolizasyon, tübüler-nekroz, glomerüllerde parietal hücre-hiperplazisi ve 
ayrıca tübülointerstisyel alandaki mononükleer hücre-infiltrasyonu 
skorlanarak değerlendirildi. 
İSTATİSTİK: Sonuçlar, ortalama±standart hata olarak verildi. Çoklu 
karşılaştırmalar için ANOVA uygulandı. Post-hoc test olarak Tukey testi 
yapıldı. Histopatolojik değerlendirme için Kruskal-Wallis testi uygulandı. 
P<0.05 anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Gentamisin alan grupta kan üre(71,29±21,92) ve 
kreatinin(0,68±0,07) değerleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Tedavi 
grubundaki üre(37,86±8,91) ve kreatinin(0,61±0,07) ise gentamisin 
grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. MDA(3,31±0,42) ve 
katalaz(95,79±6,51) gentamisin alan grupta kontrol grubuna oranla 
anlamlı derecede yüksekti. Erdostein verilmesiyle MDA(2,70±0,04) ve 
katalaz(88,80±6,14) seviyesinin düştüğü saptandı. Gentamisin 
TAK(0,51±0,04), TOS(5,86±0,53) düzeylerinin artmasına neden olurken, 
Erdostein+gentamisin alan grupta TAK(0,39±0,02), TOS(3,08±0,16), 
düzeylerinin anlamlı derecede düştüğü belirlendi. Histopatolojik incelemede 
ise gentamisinin yaptığı tübüler hasarın Erdostein tedavisiyle kısmen 
önlenebildiği anlaşıldı.  
SONUÇ: Sonuçlarımız erdosteinin gentamisinin neden olduğu böbrek 
fonksiyonlarındaki azalma, lipit peroksidasyonu ve hücre harabiyetine karşı 
koruyucu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nefrotoksisite, gentamisin, erdostein, antioksidan 
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE 
BAŞVURAN SEDATİF-HİPNOTİK İLAÇ ALIMLARI 
Çolak Oray Neşe1, Hocaoğlu Nil2, Oray Deniz1, Demir Ömer2, Atilla Rıdvan3, 
Tunçok Yeşim2 

1Uşak 1 Eylül Devlet Hastanesi, Acil Servis, Uşak. 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir. 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir. 
 
AMAÇ: Ocak 1993 - Ocak 2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (DEÜTF) Acil Servise (AS) başvuran sedatif-hipnotik ilaç 
alımlarının demografik ve klinik özellikleri, uygulanan tedavi girişimleri ile 
sonuçlarının değerlendirilmesidir.  
YÖNTEM: Geriye yönelik, tanımlayıcı özellikteki araştırmamızda, sedatif-
hipnotik ilaç alımlarının, yaş, cinsiyet, zehirlenme tipi, zehirlenme nedeni, 
alınan ilaç grupları, klinik belirti ve bulgular, önerilen ve uygulanan tedavi 
yöntemleri ve sonuç verileri değerlendirildi.  
BULGULAR: DEÜTF İlaç ve Zehir Danışma Merkezi’ne 1993-2005 arasında 
bildirilen ilaçlarla zehirlenmelerin (52,815) % 13.9’unu (7,318) sedatif-
hipnotik ilaç alımları oluşturdu. Bunların %9.4’ü (686) DEÜTF AS’e 
başvurdu. Olguların % 74.2’si yetişkinler (509, 30.3±12.8 yaş) % 24.6’sını 
çocuklardan (169, 10.8±6.5 yaş) oluşuyordu. Kadınlar, çocuk ve yetişkin 
yaş gruplarında çoğunluktaydı (%64.4 ve %72.1). En sık alınan sedatif-
hipnotikler benzodiazepinler (%35.8), antipsikotikler (%16.2) ve 
antihistaminikler (%14.0) idi. Sedatif hipnotik alımlarının %82.9’unun 
istemli olarak ve kadınlarda erkeklere göre yüksek olduğu bulundu 
(χ2=6.713, p<0.01). Olguların %61.7’si asemptomatik iken, %4.2’si ağır 
semptomlara sahip ve %95.5’inin Glaskow Koma Skalası 10’un üstündeydi. 
En sık görülen semptomlar, uyku hali (%31.1), bulantı (%12.9) ve 
konuşma bozukluğu (%11.8) idi. Hastaların %53.9’una yalnız gözlem, 
%1.3’üne yalnız mide yıkaması, %25.2’sine yalnız aktif kömür ve 
%16.5’ine mide yıkaması ile birlikte aktif kömür uygulandı. Hastaların 
%94.8’i AS’te gözlenerek taburcu edilirken, %4.1’i hastaneye yatırıldı ve 
%1.6’sı yoğun bakımda izlendi. 
SONUÇ: Olguların yalnızca %4.2’sinde ağır bulguların gelişmesi sedatif-
hipnotik ilaç alımlarının toksik dozlarda alınmadığını ve/veya sedatif-
hipnotik alımı sonrası yapılan tedavide dekontaminasyon yöntemlerinin 
etkili olduğunu göstermektedir. DEÜTF AS’e başvuran sedatif hipnotik 
zehirlenme olgularının literatürdeki diğer çalışmalara göre daha kısa süre 
izlendiği, gereksiz izlem ve hastaneye yatışın engellendiği görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Acil servis, İlaç ve Zehir Danışma Merkezi, sedatif 
hipnotik ilaç alımları. 
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SIÇANLARDA METANOL İNTOKSİKASYONU İLE İNDÜKLENEN 
OKSİDATİF KARACİĞER HASARI ÜZERİNE MELATONİNİN ETKİSİ 
Kurçer Zehra1, Oğuz Elif2, Iraz Mustafa3, Fadıllıoğlu Ersin4, Baba Füsun5, 
Köksal Mete6, Ölmez Ercüment7 

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, Zonguldak 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Malatya 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
5Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya 
6Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 
Şanlıurfa 
7Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Manisa 
 
AMAÇ: Melatoninin sıçanlarda metanol intoksikasyonu ile indüklenen 
karaciğer hasarı üzerine etkisini araştırmaktır.  
YÖNTEM: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan çalışma için 
onay (Karar No: 2004/33) alınmıştır. Erkek Wistar albino sıçanlara (180-
200 g) metanol intoksikasyonu için 3 g/kg methanol (salin içerisinde %50 
metanol) intragastrik olarak uygulandı. Melatonin metanol uygulanmadan 
hemen önce ve 12 saat sonra 10 mg/kg dozunda intraperitoneal olarak 
verildi. İntoksikasyon sonrası 6. ya da 24. saatte sıçanlar ketamin 
hidroklorid (75 mg/kg i.p.) ve ksilazin (8 mg/ kg i.p.) ile anestezi edilerek 
karaciğer dokuları biyokimyasal parametreler ve histopatolojik 
değerlendirme için alındı. Dokulardaki lipid peroksidasyonunu, protein 
oksidasyonunu, lökosit toplanmasını ve nitrik oksit düzeyini değerlendirmek 
için sırasıyla malondialdehid (MDA), protein karbonilasyonu (PC), 
myeloperoksidaz aktivitesi (MPO) ve nitrit düzeyleri ölçüldü. Karaciğer 
dokusundaki antioksidan durumu belirlemek için superoksit dismutaz 
(SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri ölçüldü.  
BULGULAR: Metanol intoksikasyonu sonrasında karaciğer dokusunda artan 
MDA, PC, nitrit düzeyleri ve MPO aktivitesi melatonin tarafından azaltıldı. 
İntoksikasyon sonrası karaciğer dokusunda azalan SOD, CAT ve GSH-Px 
enzim aktiviteleri melatonin tarafından kontrol seviyelerine geri 
döndürüldü. Melatonin tedavisi metanole bağlı gelişen portal inflamasyonu, 
güveyeniği ve lobüler litik nekrozu ortadan kaldırdı.  
SONUÇ: Melatonin methanol intoksikasyonu ile indüklenen oksidatif 
karaciğer hasarını azaltmaktadır.  
Bu çalışma HÜBAK (2006 -615 nolu proje) tarafından desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Karaciğer, melatonin, metanol intoksikasyonu. 
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Anahtar Kelime Dizini 

(Anahtar kelime dizini yazarların kendi bildirileri için uygun 
gördükleri anahtar kelimelerden oluşturulmuştur) 
ABC taşıyıcı proteinler, 223 
absans epilepsi, 253 
acil servis, 453 
açık alan testi, 259 
adaçayı, 353 
adaptif-ağa dayalı bulanık anlam 

çıkarma sistemi (ANFIS), 341 
adenozin reseptör antagonistleri, 

444 
adenozin, 19, 114, 117, 169, 308, 

368, 415, 442, 444 
adenozinerjik, 368 
adhezyon, 106, 351 
adrenalin, 427 
adrenerjik reseptörleri, 427 
adrenerjik, 201, 260, 293, 295, 

311, 347, 356, 368, 370, 382, 
385, 397, 427, 444 

advers ilaç reaksiyonları, 322 
ağrı, 11, 32, 153, 169, 171, 186, 

187, 248, 249, 258, 262, 263, 
270, 271, 352, 353, 422, 425 

akciğer kanseri, 320 
akılcı ilaç kullanımı eğitimi, 332, 

337, 439, 440 
akılcı ilaç kullanımı, 332, 337, 339, 

438, 439, 440 
akılcı ilaç seçimi, 337 
akrep, 182, 361, 362 
akridindion türevleri, 394 
akut toksisite, 345 
alfa lipoik asit, 229 
alfa-adrenerjik reseptör, 385 
alfa-amanitin, 345, 346 
alfa-pinen, 345, 346 
alfa-terpineol, 364 
alkol yoksunluk sendromu, 247 
alt özofagus sfinkteri, 218 

Alzheimer hastalığı, 8, 188, 205, 
206, 207, 208, 209, 288, 289 

ambulatuar kan basıncı, 325, 326, 
327 

amigdala kindling, 253 
amino benzamid, 423 
amiodaron, 275, 276 
amitriptilin zehirlenmesi, 443 
amitriptilin, 443, 444 
analjezi, 263, 266, 267, 268, 353 
analjezik aktivite, 262 
analjezik tolerans modeli, 434 
Androctonus crassicauda, 361, 362 
anjiotensin dönüştürücü enzim, 

320 
anjiyojenez, 231 
anjiyotensin dönüştürücü enzim 

I/D polimorfizmi, 318 
anksiyete, 19, 37, 225, 263, 333, 

334 
anti-apoptotik, 140, 226 
antibiyotik profilaksisi., 349 
antidepresan aktivite, 280 
antidepresan, 11, 19, 21, 39, 169, 

171, 222, 240, 248, 256, 258, 
259, 260, 263, 280, 310, 312, 
319, 335, 347, 443 

antidepresanlar, 30, 206, 240, 
259, 260, 280, 330, 335, 347 

antiepileptik, 10, 30, 81, 82, 83, 
88, 184, 273, 279 

antihiperaljezik, 271 
antikolinerjik, 363 
antikonvülsan, 273 
antinosisepsiyon, 270, 283 
antioksidan enzimler, 288, 290 
antioksidan etki, 91, 93, 94, 301, 

315 
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antioksidan sistem, 214, 227, 237, 
289, 302 

antioksidan, 91, 93, 94, 110, 122, 
186, 207, 214, 227, 229, 237, 
243, 244, 288, 289, 290, 294, 
297, 301, 302, 315, 357, 378, 
397, 398, 400, 401, 402, 403, 
405, 410, 442, 451, 452, 454 

antioksidanlar, 297 
aorta, 92, 94, 170, 177, 211, 212, 

216, 238, 291, 357, 366, 375, 
379, 403, 425 

apigenin diglucuronide, 422 
apoptozis, 214, 226, 343 
aromataz, 284 
arteriosklerozis, 398 
arteriyel yeniden modellenme, 238 
arteryel greftler, 381 
asetaminofen, 220 
asetamit türevi, 273 
asetazolamid, 278 
asetilkolin, 205, 206, 308, 377, 

403, 404, 410 
ateroskleroz, 90, 93, 106, 107, 

108, 110, 121, 123, 138, 139, 
151, 215, 235, 400, 401 

atorvastatin, 95, 294, 375 
ATP duyarlı potasyum kanalı, 395 
ayırt etme, 429 
bağımlılık, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 34, 
35, 46, 47, 48, 56, 250, 430 

balık yağı, 229 
balon hasarı, 109, 110, 400, 401 
barsak sirküler düz kası, 296 
bcrp1, 223 
beta adrenenjik reseptör, 358, 359 
birinci basamak, 333, 335 
bradikinin, 384, 425 
BRL37344, 406 
bronşiyal hiperreaktivite, 413 
bütiyonin sülfoksimin, 110, 400, 

401, 402, 403, 405 

C6 glioblastoma, 220, 221 
Ca2+, 19, 88, 95, 147, 150, 152, 

156, 157, 159, 160, 236, 295, 
373, 391, 418, 419, 420, 432 

canlı pulpa kuafajı, 391 
CAT, 214, 237, 288, 289, 290, 454 
CDP-kolin, 271, 272, 392, 393 
c-fos, 249, 272 
CGMP, 264 
CGRP reseptörleri, 236 
CHO hücre, 248 
CLP, 163, 165, 166, 423 
COX, 78, 79, 133, 220, 270, 425 
çevresel zenginleştirme, 277 
çizgili kas, 417 
çözünebilir guanilil siklaz, 211 
dana koroner arteri, 234 
D-arginin, 450 
davranış, 41, 56, 58, 259, 261, 

429, 430 
deksametazon, 221, 413 
deksmedetomidin, 268, 270, 356 
demografik özellikler, 448 
deneysel psikoz modeli, 259 
depresyon, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 

113, 169, 171, 205, 206, 256, 
258, 261, 262, 264, 269, 312, 
319, 436 

DETCA, 301, 315, 357 
detrusor, 219, 311, 312, 425 
DFU, 270 
diabetes mellitus, 115, 124, 261, 

282 
digoksin farmakokinetiği, 446 
ditiokarbamat türevleri, 363 
diurnal, 328 
diyabet, 94, 106, 139, 205, 261, 

282, 283, 284, 287,305, 366, 
397 

doksisiklin, 397 
doksorubisin, 396 
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dopamin, 2, 17, 31, 59, 60, 61, 
62, 250 

dönem V, 338, 339 
duodenum, 282, 293 
duysal nöronlar, 308 
ejakülasyon, 169, 170, 240, 310 
ekokardiyografi, 382 
ekspresyon, 180, 226, 241, 284, 

307, 359 
elektriksel alan stimülasyonu, 169, 

301, 309, 310, 311, 313, 314, 
315, 369, 370 

elektriksel alan uyarısı, 240, 242, 
282, 296, 372, 390 

elektrofizyoloji, 99, 420 
elektron mikroskop, 113, 116, 

227, 237 
elektronik, 354, 429, 430 
enalapril, 396 
endokannabinoidler, 242 
endotel disfonksiyonu, 106, 107, 

108, 122, 214, 216, 230, 304, 
400, 403,404 

endotel, 6, 91, 106, 107, 108, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 120, 121, 122, 123, 126, 
128, 129, 144, 145, 154, 213, 
230, 231, 304, 309, 399, 387, 
404 

endotelin, 92, 106, 115, 121, 122, 
156, 162, 165, 166, 214, 375, 
376, 413 

endotoksin, 113, 114, 115, 162, 
163, 165, 166, 211, 212, 378 

epileptogenez, 83, 278 
erdostein, 452 
erektil disfonksiyon, 106, 153, 

170, 304, 309, 316 
eritropoietin, 300 
erken doğum eylemi, 318 
essitalopram, 256 
etanol, 19, 295, 307, 309 
fare mide fundusu, 301 

fare özofagusu, 295 
fare, 128, 162, 163, 170, 171, 

180, 208, 213, 248, 251, 264, 
266, 270, 293, 295, 301, 307, 
309, 315, 371, 417, 429, 430, 
434 

farmakogenetik, 89, 317, 322 
farmakokinetik, 2, 64, 68, 69, 223 
farmakovijilans, 196, 437 
FDA, 66, 68, 178, 330, 331 
fenilefrin, 92, 147, 170, 213, 233, 

241, 291, 307, 308, 315, 361, 
368, 370, 372, 373, 377, 379, 
381, 385, 387, 397, 399, 403, 
405, 410 

feniletilamin, 259 
fention, 355 
FK506, 316 
FKBP, 316 
fluoksetin, 30, 169, 170, 171, 256, 

259, 260, 285, 310, 312, 313, 
314, 347 

fluvastatin, 95, 357 
fluvoksamin, 240 
fosfolipaz a2, 413 
fotemustin, 221 
FP reseptörü, 230 
FTIR, 420 
fundus, 92, 95, 152, 156, 364 
fura-2, 431, 432 
G proteinleri, 358, 359 
GABA, 18, 203, 256, 257, 269, 

271, 278 
gabapentin, 81, 85, 274 
GAERS, 253 
gastrik ülser, 294 
gebelikte ilaç kullanımı, 330, 449 
gece-gündüz, 324, 328 
gentamisin, 450, 451, 452 
gevşeme yanıtı, 242, 371 
gevşeme, 170, 171, 216, 233, 

234, 236, 242, 282, 293, 295, 
296, 299, 301, 304, 307, 308, 
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313, 315, 366, 368, 371, 372, 
373, 379, 381, 387, 390, 398, 
403, 404, 409, 410, 411, 412, 
414, 415, 418, 425 

giberrelik asit, 424 
glibenklamid, 233, 236, 373, 381, 

394, 395, 409, 411, 412, 415 
glikopeptidler, 349 
glukagon, 443 
glukokortikoidler, 291 
glutatyon, 110, 185, 186, 187, 

228, 293, 301, 302, 344, 366, 
378, 389, 400, 401, 402, 403, 
405, 423, 454 

Gly-Gln, 250 
GSH-Px, 288, 289, 290, 454 
hexapeptid, 248 
hidrojen peroksid, 381 
hidroksitetraenoik asit, 212 
hiperglisemi, 121, 169, 282, 285, 

286, 366 
hiperhomosisteinemi, 368 
hiperkolesterolemi, 216 
hipertansiyon, 32, 39, 90, 94, 106, 

107, 115, 121, 122, 123, 151, 
177, 205, 230, 238, 325, 326, 
327, 335, 337, 338, 385, 386, 
402, 410, 431 

hipertansiyon, 6, 121, 122, 325, 
386 

hipertonisite, 380 
hipokampus dilimleri, 274 
hipokampüs, 284 
hipoksi-reoksijenizasyon, 299 
hipotalamus, 14, 247, 253, 272 
hipotansiyon, 39, 113, 165, 211, 

212, 377, 378, 393, 445 
histamin, 114, 116, 118, 183, 419 
HOE140, 384 
homosistein, 106, 387, 410 
hücre içi kalsiyum, 115, 116, 120, 

147, 186, 187, 298, 432, 433 
Hypericum montbretti, 263 

Hypericum perforatum (St. John’s 
wort), 302 

ICD 10, 335 
ıntermedin/adrenomedullin 2, 236 
ilaç polimorfizmi, 322 
ilaç tüketimi, 332 
ilaç ve zehir danışma merkezi, 

445, 447, 448, 453 
ilaç-ilaç etkileşmesi, 324 
ileum, 160, 313, 363, 364, 369, 

370 
imipramin, 30, 240, 251, 352 
in vitro, 12, 22, 24, 26, 43, 63, 66, 

67, 81, 99, 120, 131, 135, 144, 
146, 161, 170, 173, 176, 177, 
178, 180, 187, 190, 208, 213, 
248, 279, 282, 289, 290, 306, 
308, 309, 357, 376, 385, 395, 
413, 419, 446 

in vivo, 26, 43, 63, 66, 67, 99, 
114, 137, 143, 144, 145, 155, 
159, 161, 165, 173, 178, 180, 
181, 187, 208, 248, 306, 312, 
324, 384, 401, 446 

indometasin, 220, 274, 294, 311, 
390, 413, 426 

indüklenebilir nitrik oksit sentaz, 
211, 243, 244, 378 

inflamasyon, 112, 113, 117, 118, 
120, 154, 155, 163, 165, 166, 
167, 205, 271, 355, 422, 425, 
426, 427 

inflamatuar barsak hastalığı, 302 
inflamatuvar ağrı, 271 
inkontinans, 308, 312 
iNOS, 78, 93, 114, 165, 166, 211, 

243, 244, 249, 294, 343, 344, 
378, 388 

inotropi, 328 
insan internal meme arteri, 377 
insan internal torasik arteri, 381 
insan radial arteri, 373 
insan umbilikal arteri, 419 
insan uterus düz kası, 314 
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insan, 154, 233, 381 
insersiyon/delesyon polimorfizmi, 

320 
insülin direnci, 229 
insülin, 40, 106, 172, 209, 229, 

261, 284, 285, 286, 287, 366 
intestinal, 300, 369, 370 
intimal hiperplazi, 109, 110, 401 
intimal kalınlaşma, 215 
iskemi reperfüzyon, 155, 243, 244, 

369, 370, 388, 406 
iskemi, 106, 155, 165, 176, 184, 

188, 214, 237, 243, 244, 299, 
300, 369, 370, 374, 384, 388, 
395, 396, 406, 407 

iskemik beyin hasarı, 351 
iskemik önkoşullama, 374, 407 
iskemi-reperfüzyon hasarı, 300 
isoprenalin, 311 
isoprenoidler, 375 
izole fare korpus kavernozumu, 

315 
izole perfüze kalp, 406 
izole sıçan kalbi, 406, 407, 444 
izole vas deferens, 240, 361 
kadmiyum, 417 
kafa travması, 205, 278 
kalsiyum iyonu, 418 
kalsiyum kanal blokörü, 215 
kalsiyum kanalları, 92, 169, 171, 

182, 285, 313, 314, 362, 364 
kalsiyum, 92, 106, 115, 116, 120, 

122, 147, 149, 152, 169, 170, 
171, 172, 182, 184, 185, 186, 
187, 188, 219, 285, 286, 295, 
297, 298, 313, 314, 362, 364, 
374, 387, 391, 412, 418, 419, 
431, 445 

kan basıncı, 27, 28, 31, 153, 165, 
175, 207, 211, 212, 214, 238, 
272, 291, 294, 304, 320, 325, 
326, 327, 378, 379, 384, 386, 
392, 393, 402, 443 

kan şekeri, 169, 229, 285, 286, 
287 

kanama kontrolü, 391 
kaptopril, 384 
karaciğer, 38, 145, 165, 166, 223, 

227, 284, 345, 378, 393, 402, 
423, 454 

karagenin, 426 
karar destek sistemi, 354 
karbakol, 147, 218, 219, 241, 296, 

306, 311, 312, 409, 415, 417, 
418 

karbon monoksit zehirlenmesi, 448 
karbonik anhidraz, 278 
kardiyak transplantasyon, 395 
kardiyopleji, 395 
kardiyotoksisite, 396 
kardiyovasküler ilaçlar, 445 
kardiyovasküler toksisite, 443 
kardiyovasküler, 32, 38, 90, 94, 

106, 108, 121, 122, 123, 151, 
163, 216, 319, 320, 325, 326, 
361, 380, 392, 393, 397, 406, 
436, 443, 445, 449 

karotid arter, 371 
karragenin, 427 
kasılma, 92, 147, 149, 169, 170, 

203, 204, 211, 218, 219, 230, 
233, 236, 240, 241, 296, 297, 
298, 308, 310, 313, 314, 363, 
366, 368, 369, 373, 376, 377, 
379, 380, 385, 390, 391, 394, 
397, 404, 405, 410, 413, 415, 
417, 419, 425 

katalepsi, 61, 275 
katyonik kompetisyon, 450 
kaveolin, 213 
kavernoz sinir, 316 
kayısı, 237 
KCa2+ ve Na+ kanal blokörleri, 

419 
ketamin, 184, 222, 243, 244, 266, 

307, 352, 356, 393, 451, 452, 
454 
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kimyasal önkoşullama, 407 
klinik farmakoloji eğitimi, 339, 

438, 439 
klonidin, 39, 385, 386 
koaksiyel biyoassay sistem, 308 
kobay trakeası, 409, 413, 415 
kobay, 218, 409, 410, 411, 412, 

413, 414, 415, 425 
kolesterol, 91, 387, 398 
kolinerjik aşırım, 297 
kolinerjik sistem, 209, 269, 296, 

298 
kolinerjik, 88, 89, 152, 206, 207, 

209, 258, 269, 271, 272, 293, 
295, 296, 297, 298, 311, 442 

kollajen, 126, 131, 138, 139, 235, 
238 

kolon, 163, 248, 296, 302 
kolorektal distansiyon, 222, 352, 

356 
kolostomi, 296 
konsantrasyon, 36, 65, 92, 211, 

212, 230, 234, 236, 282, 297, 
298, 313, 314, 368, 375, 381, 
398, 405, 410, 419, 436, 446 

kontraktilite, 147, 154, 240, 376, 
405, 420 

kontrolsüz hemoraji, 393 
korpus kavernozum, 152, 170, 

216, 218, 233, 242, 305, 307, 
309, 315 

kök hücreler, 351 
kromakalim, 409, 411 
kronik etanol, 18, 309 
kronik morfin uygulaması, 434 
kronik, 18, 20, 21, 35, 82, 141, 

165, 169, 171, 227, 249, 309, 
312, 365, 374, 386, 411, 412, 
414, 424, 434, 449 

kronofarmakokinetik, 324 
laktoferrin, 249 
lamotrijin, 81, 85, 269 

l-arginin, 108, 122, 151, 166, 233, 
264, 295, 296, 357, 450 

levosimendan, 374, 409 
L-glutamik asit, 256, 257, 269 
lipoksijenaz, 413 
lipotoksisite, 404 
L-NNA, 385, 386, 414 
lokomotor sistem, 429, 430 
losartan, 324, 384 
LOX-1, 108, 110, 400, 401 
lökotrien, 114, 413, 426 
l-sistein, 417 
luteolin diglucuronide, 422 
maksimal elektroşok, 273, 279 
mantarlarla zehirlenmeler, 447 
manyetik alan stimülasyonu, 267 
mast hücresi, 424 
MDR1 geni, 319 
melatonin, 167, 227, 228, 243, 

251, 289, 290, 355, 454 
meperidin, 266 
merkezi sinir sistemi, 261, 262, 

263 
mesane hiperaktivitesi, 306 
mesane kaynaklı düz kas gevşetici 

faktör, 308 
mesane siklooksijenaz., 425 
mesane, 219, 306, 308, 311, 425 
mesobuthus gibbosus, 361, 362 
metamidofos, 442 
metamizol, 220 
metanol intoksikasyonu., 454 
metilen mavisi, 364, 377 
metotreksat, 223 
mezenterik arter, 150, 212, 216, 

300, 369, 370, 371,372,390, 
399 

mezenterik damar yatağı, 165, 399 
mide fundusu, 299 
mikrodiyaliz, 250, 269 
milnasipran, 258, 259, 260, 347 
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mineral trioxide aggregate, 391 
mirtazapin, 259, 260, 347 
mitokondri, 186, 219 
mitokondriyal KATP kanalları, 415 
miyograf, 369, 370 
miyokard infarktüsü, 32, 90, 107, 

176, 382, 406 
miyokardiyal iskemi reperfüzyon, 

214, 237, 384, 388, 406 
miyozin hafif zincir, 92, 328, 375 
moklobemid, 240 
monokrotalin, 390 
monoterpen, 279, 364 
montelukast, 426 
morfin, 18, 19, 20, 40, 171, 250, 

258, 262, 412, 430, 434 
mrp2, 223 
myokard, 376 
MYPT fosforilasyonu, 92, 95, 375 
Na+-K+-ATPaz, 295, 418 
nalokson, 20, 222, 249, 271, 352 
NANK, 242, 369, 370 
n-desmetilsitalopram, 436 
nebivolol, 122, 370, 382, 383, 

388, 389 
nefrotoksisite, 450, 451, 452 
nekroz., 384 
nesnel yapılandırılmış klinik sınav, 

338 
nikotin, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 

297, 298, 299 
nikotinik reseptörler, 40, 271, 297 
nimesulid, 270 
nitrerjik gevşeme, 293, 301, 309 
nitrerjik nörotransmiter, 293 
nitrerjik sistem, 296 
nitrik oksit, 18, 19, 20, 91, 106, 

107, 108, 114, 121, 162, 165, 
166, 167, 170, 185, 187, 212, 
213, 225, 228, 233, 236, 242, 
244, 247, 249, 264, 264, 267, 
282, 288, 288, 293, 295, 296, 

300, 301, 302, 304, 309, 315, 
316, 343, 344, 357, 369, 370, 
372, 373, 377, 378, 381, 382, 
385, 386, 387, 389, 390, 399, 
402, 405, 406, 412, 414, 418, 
425, 450, 454 

nitrik oksit sentaz (NOS), 247 
nitropropiyonik asit, 407 
nldl, 304 
nnos, 114, 152, 185, 249, 274, 

316, 388 
nonadrenerjik nonkolinerjik 

gevşeme, 370, 372 
NOP reseptör, 248 
nosiseptin/orfanin fq (n/ofq), 248 
nöropatik ağrı, 187, 249, 274, 283 
nöropeptitler, 308 
nötrofil infiltrasyonu, 294 
NSAİİ, 270, 311 
nukleus akkumbens, 250 
obsessif kompulsif bozukluk, 333 
oksidatif hasar, 288 
oksidatif stres, 108, 110, 121, 

127, 186, 187, 288, 357, 378, 
392, 397, 400, 401, 402, 403, 
405, 410, 442, 451 

oksitosin, 272, 313, 314 
omeprazol, 152, 218 
opioid reseptör, 222, 249, 283, 

412 
opioid, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 26, 

28, 29, 30, 35, 174, 222, 249, 
283, 330, 412 

organofosfat zehirlenmesi, 343, 
344, 355 

organofosfat, 343, 344, 355, 442 
organofosfotionatlı pestisidler, 446 
osteopontin, 155, 158, 235 
osteoporoz, 291 
ouabain, 124, 328 
ovalbumin, 152, 411, 412, 413, 

414 
over, 26, 83, 89, 132, 191, 284 
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öğrenme-bellek, 277 
özofagus, 152, 218, 295, 417, 418 
paeonia, 279 
paeoniflorin, 279 
palmitolasyon, 213 
parasetamol, 266, 332 
paroksetin, 169, 170, 171, 285, 

286, 287 
PARP yolağı, 410 
PARP, 410, 423 
PD123319, 384 
PDE4 inhibitörleri, 306 
penisilin, 278, 447 
perilla nankinensis, 422 
permeabilizasyon, 219 
PGE2, 78, 274 
p-glikoprotein, 84, 85, 86, 319, 

324, 446 
phenylisopropyl adenosine, 442 
picea pungens, 262 
pinasidil, 390, 394, 395, 411, 415 
pineal bez, 227 
pirazolin türevleri, 280 
plazma, 35, 41, 64, 68, 91, 107, 

117, 122, 172, 176, 180, 205, 
213, 216, 223, 229, 249, 256, 
257, 272, 285, 287, 294, 302, 
324, 368, 377, 392, 404, 436 

polimorfizm, 86, 87, 319, 320, 322 
porsolt test, 276 
potasyum kanalları, 172, 182, 231, 

234, 285, 372, 373, 381, 394, 
409, 412, 418 

potasyumun indukledigi 
vazodilatasyon, 234 

pratisyen hekim, 333 
prednizolon, 427 
preeklampsi, 106, 122, 230, 379 
proantosiyanidin, 398 
proinflamatuvar sitokinler, 107, 

243, 244 
propiyonamit türevi, 273 

prospektüs, 437 
prostaglandin f2alfa, 230 
prostaglandinler, 381 
prostat kanseri, 130, 226 
proton pompa inhibitörü, 218 
pulmoner arter, 236, 390, 410 
pyrogallol, 298, 301, 315 
quercetin, 301, 315 
rapamisin, 316 
reaktif oksijen türevleri, 219 
reçete değerlendirme, 339 
reçete, 322, 332, 333, 335, 337, 

338, 339, 449 
renal hasar, 244, 388 
renal iskemi–reperfüzyon., 244 
reseptör bağlanma, 248 
resveratrol, 216, 365 
retina kaynaklı gevşetici faktör, 

371 
retina, 371 
retinal arter, 371 
rho-kinaz, 7, 147, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 157, 158, 
159, 218, 241, 305, 307, 344, 
380, 414 

rho-rho kinaz, 92, 218, 375 
rolipram, 236, 306 
romatoid artrit, 365 
rotarod, 347 
roziglitazon, 366 
sağlıklı gönüllü, 68, 197, 287, 319 
Salvia albimaculata, 353 
sarkoplazmik KATP kanalları, 415 
sarkoplazmik retikulum, 93, 186, 

219 
sedasyon, 263 
sedatif hipnotik ilaç alımları., 453 
sefazolin, 349 
selekoksib, 270 
selenyum, 397 
septik şok, 7, 162, 165, 166, 376, 

423 
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serebral kan akımı, 253 
serotonin, 18, 24, 27, 30, 59, 61, 

62, 92, 169, 173, 234, 240, 256, 
258, 259, 260, 277, 285, 286, 
287, 291, 293, 305, 310, 313, 
314, 347, 405, 436 

sertralin, 169, 170, 171, 172, 285, 
310, 312, 313, 314 

SHRsp, 238 
sıçan iskelet kası, 420 
sıçan torasik aortu, 368, 391 
sıçan uterus dokusu, 313 
sıçan, 22, 23, 24, 26, 41, 44, 79, 

81, 91, 92, 93, 94, 95, 109, 124, 
150, 154, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 169, 170, 171, 
173, 174, 177, 188, 189, 191, 
211, 212, 218, 219, 220, 221, 
222, 229, 236, 237, 248, 249, 
267, 271, 274, 275, 276, 278, 
282, 284, 300, 302, 304, 306, 
308, 312, 313, 343, 344, 345, 
345, 348, 355, 356, 357, 361, 
362, 363, 364, 365, 366, 368, 
369, 371, 371, 372, 374, 375, 
375, 376, 378, 379, 380, 382, 
384, 388, 390, 391, 394, 396, 
397, 399, 404, 406, 420, 425, 
426, 427, 431, 432, 443, 444 

sibutramin, 260, 347 
siklofosfamid, 306 
siklooksijenaz, 233, 236, 270, 372, 

373, 381, 407, 413, 425 
siklooksijenaz-2, 270, 407 
siklosporin A, 341, 342 
sildenafil, 296, 310, 369, 379 
silibinin, 345 
silimarin, 398 
simvastatin, 94, 95, 221, 225, 

398, 420 
siRNA, 133, 137, 178, 179, 180, 

181, 431 
sirolimus, 387 
sistit, 306, 337, 338 

sitalopram, 310, 319, 436 
sitokinler, 112, 113, 116, 117, 

119, 243, 244, 351, 365 
s-nitrozotiyol, 293 
soğutma, 419 
solunum yolu epiteli, 413 
sosyal fobi, 333 
spinal kesi, 392 
s-sitalopram, 247 
SSRI, 247, 259, 260, 310, 333, 

334, 347 
staj, 337, 338, 339, 439 
stres modeli, 348 
stres, 21, 110, 181, 277, 348, 

357, 392, 400, 401, 405 
substans p, 424 
supraoptik nukleus, 272 
süperoksit anyon, 219, 298, 357, 

402, 405 
şok, 162, 163, 165, 166, 167, 273, 

376, 392, 393 
tail-flick, 270 
talinolol, 324 
taurin, 110, 400, 401, 402, 403, 

405 
tavşan korpus kavernosumu, 242 
tavşan mide fundus, 297, 298 
tavşan, 203, 215, 242, 296, 297, 

298, 299 
teikoplanin, 349 
terapötik ilaç düzeyi izlemi, 341 
teratojenite danışma servisi, 449 
teratojenite, 330 
testiküler iskemi/reperfüzyon., 243 
testis, 85, 284 
testosteron, 233, 373 
tezosentan, 168, 376 
TGFbeta, 235 
THP-1 hücreler, 235 
tıp eğitimi, 196, 337, 440 
tıp fakültesi, 101, 192, 338, 339, 

438, 439, 440 
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tiamin, 283 
tianeptin, 18, 23, 25, 222, 240 
TNBS, 302 
TNF-α, 249 
toll-benzeri reseptörler, 235 
torasik aort, 170, 211, 212, 238, 

291, 357, 368, 379, 385, 387, 
394, 397, 403, 404, 425, 431, 
432 

trakea, 409, 411, 412, 413, 414, 
415 

transfeksiyon, 150, 180, 226 
transmembran sinyal iletimi, 358, 

359 
Triacsin C, 213 
tropisetron, 277 
TRPC, 431 
umbilikal ven, 230 
unilateral ureteral obstruction, 

160, 241 
ureter, 158, 241 
urtica dioica, 451 
uzak organ hasarı, 227 
valsartan, 396 
vankomisin, 349 
vas deferens, 153, 156, 169, 173, 

240, 248, 361, 362 
vasküler düz kas hücre kültürü, 

431 
vasküler greft enfeksiyonu, 349 
vasküler hiporeaktivite, 114, 165, 

211, 212 
vasküler kontraksiyon, 432 
vasküler reaktivite, 92, 95, 115, 

213, 291, 375 

vasküler yeniden modellenme, 
109, 215 

vaskülojenik erektil disfonksiyon, 
348 

vazodilatasyon, 115, 152, 163, 
233, 373 

vazokonstriksiyon, 122, 377, 391 
vazoplejik sendrom, 377 
vazopressin, 115, 272, 392 
VEGF, 126, 127, 128, 129, 130, 

131, 133, 134, 135, 137, 139, 
140, 143, 144, 145, 231 

venom, 361, 362 
ventriküler yeniden şekillenme, 

382 
veri madenciliği, 341, 342 
video görüntüleme, 429, 430 
vignette, 333 
vinblastin, 324 
viseral ağrı, 222, 352, 356 
Y-27632, 92, 149, 150, 152, 153, 

154, 156, 157, 158, 159, 160, 
241, 305, 307, 344, 375, 380, 
414 

yaka, 215 
yaşlı, 34, 39, 205, 325, 326, 327 
yaygın anksiyete bozukluğu, 333 
yazılım, 429, 430 
yüksek yağlı diyet, 404 
yüzdürme testi, 248, 251, 260, 

264, 276, 280, 310, 312 
zehirlenme, 183, 343, 344, 443, 

445, 447, 448, 453 
zofenopril, 396 
zorla yüzdürme testi, 248, 251, 

260, 264, 276, 280, 310, 312 
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