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Yeni bir labirentte öğrenme ve bellek ile ilgili ön 
çalışmalar (Haziran-Temmuz 1995)

48 saat yemden yoksun bırakılan farelere serum fizyolojik 
ve 1-3 mg/kg skopolamin uygulanması

Aç hayvanların labirentte eğitilmesi
Yemin bulunduğu bölmeye ulaşma, yemi bulma ve yeme 
(30 saniye) 
Daha sonraki eğitimler için kafeste bekleme 

LABİRENT VEYA KAFESTE BAZI HAYVANLARDA 
KONVÜLSİYON GÖZLENMESİ!

Deney koşulların konvülsiyona yol açıp açmadığını
araştıran ön çalışma (Ağustos-Eylül 1995)

Deney tasarımı
• 48 saat yem yoksunluğu (% 15-20 ağırlık kaybı)
• Serum fizyolojik veya skopolamin (1 mg/kg) 
• 3o dakika sonra az miktarda yem 
• 30 saniye süre ile yemeye izin verme (kısıtlı yem) 

Skopolamin uygulanan hayvanlarda yemeye
başladıktan 2-7 dakika sonra klonik konvülsiyonlar



Nöbet gelişimini evrelendirme

(0)  Değişiklik yok
(1)  Donma ve çiğneme hareketleri 
(2)  Ön ekstremitede klonus
(3)  Ön ekstremitede klonus ve şahlanma∗

(4)  Ön ekstremitede klonus, şahlanma ve devrilme
(5)  Şahlanma, devrilme ve sıçrama ile gelişen jeneralize

konvülsiyonlar

∗Nöbet başlangıcı (yemeye başladıktan sonra geçen zaman)
Sıklık (evre 3, 4 veya 5 gösteren hayvan %’si)

A. İLK DENEYLER (1996)

1. Konvülsiyon sıklığı istatistiksel olarak anlamlı mı?

2. Konvülsiyonlara ne neden oluyor/konvülsiyonlar ne ile 
tetikleniyor?

3. İstenildiği kadar yenilmesi de konvülsiyon oluşturabiliyor 
mu?



1. Konvülsiyon sıklığı anlamlı

Gruplar Uygulama     Yem (pelet)     Konvülsiyon (%)     Ölüm 
Tok
Kontrol              serum fiz.             – 0 0      
Skopolamin        1 mg/kg               – 0 0
Skopolamin        3 mg/kg – 0 0
Aç
Kontrol              serum fiz. – 0 0
Skopolamin        1 mg/kg – 0 0
Skopolamin        3 mg/kg – 0 0
Kontrol              serum fiz. + 0 0
Skopolamin        1 mg/kg + 35∗ 3
Skopolamin        3 mg/kg + 54∗ 2
∗P <0.05 kontrole göre, Fisher’s Exact test
(Enginar ve ark., 3rd European Research Conference on Neural Mechanisms of Learning and Memory, 
San Feliu de Guixols, 1996)

2. Yeme tetikleyici etken olabilir

Konvülsiyon
Tok hayvanlara skopolamin -
Aç hayvanlara skopolamin -
Aç hayvanlara yem -
Aç hayvanlara skopolamin ve yem      +

Skopolamin ve yeme aditif etkileşiyor!



3. Serbestçe yeme de konvülsiyonlara neden oluyor

Hayvanlar yemeyi durduruyor ve nöbetin ilk evresine giriyor ve yeniden yemeye 
başlama yeni nöbetlere neden oluyor

A. DENEYLER (1997-1999)

1. Skopolamin nasıl konvülsiyon oluşturuyor? 
a) Antikolinerjik olduğu için mi?
b) Kolinerjik olabileceği için mi?

2. Glutamaterjik etkinliğin katkısı var mı?



1. Konvülsiyonlar antimuskarinik (antikolinerjik) olabilir?

Postsinaptik M2 reseptörlerinde antagonist etki      Antimuskarinik

Serebral kortekse skopolamin uygulanması Epileptojenik
(Tan ve ark., 1978)

Soman, karbakol ve pilokarpin (kolinerjik) konvülsiyonlarında 
antikonvülsan etki

(Anderson ve ark., 1994; Turski ve ark., 1983, 1984)

1. Konvülsiyonlar nikotinik veya muskarinik olabilir?

Presinaptik M2 reseptörlerinde antagonist etki      ACh salıverilmesi

Nikotinik konvülsiyonlar
Islak köpek silkelenmesi, donma, dil çıkartma, stereotipik şahlanma

Muskarinik konvülsiyonlar
Göz dikme, seğirme, tremor, ön ekstremite ve kuyruk uzatma, rijid 
postür, tonik uzanma, çiğneme ve ritmik kulak hareketleri 



1. Asetilkolinesteraz inhibisyonu güçlendirici etki sağlamıyor

Pilokarpin uygulanımı ve sonrasında glutamat, aspartat ve GABA ölçümü



2. Glutamaterjik etkinlik konvülsiyonlara doğrudan veya   
dolaylı katkıda bulunabilir

1. Kolinerjik uyarılma        Nöbet başlatılması ve sürdürülmesi

Glutamaterjik uyarılma         Nöbet etkinliğinin
desteklenmesi

(Wade ve ark., 1987; Smolders ve ark., 1997)

2. N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin uyarılması
Konvülsion ve kaygı

(Czuczwar ve ark., 1985)

Asetilkolin salıverilmesi
(Lodge ve Johnson, 1985)

2. NMDA reseptörlerinin kapatılması konvülsiyonları
baskılıyor



2. Glutamat salıverilmesinin antagonize edilmesi   
konvülsiyonları baskılıyor

A. DENEYLER (2003-2005)

1. Hipoglisemi altta yatan neden mi?

2. Açlık sırasında beyinde uyumsal değişiklikler olabilir mi?

3. Yemeye bağlı dopamin salıverilmesinin katkısı olabilir 
mi?



1. 48 saat açlık kan şekerini düşürüyor
Yeme normal düzeylere çıkartamıyor

(Enginar ve ark., Neuropharmacology 44 (2003) 199–205)

2. Açlık/yem yoksunluğu beyinde uyumsal değişikliklere    
yol açabilir varsayımı

Açlık/Yem yoksunluğu          ACh/glutamat salıverilmesi veya 
reseptörlerinde uyumsal değişiklikler? 

Yem bulma/Yem alımı Nörokimyasal/endokrin değişiklikler
(Sempatik aşırı etkinlik?)
(ACh/glutamat salıverilmesi?)

Konvülsif eylemde kolaylaştırıcı etkinlik?



2. Skopolamin ve yem alımı açlığa bağlı [3H]glutamat   
bağlanmasındaki azalmayı tersine çeviriyor

(Enginar ve ark., Neuropharmacology 44 (2003) 199–205)

18 saat açlık sonrası yeme ile başlayan dopamin artışı



3. Dopamin salıverilmesi konvülsiyonlara katkıda  
bulunabilir

Aç hayvanlarda yeme          Dopamin salıverilmesi
(Mark ve ark., 1992, Taber ve Fibiger, 1997)

Glutamaterjik ve kolinerjik mekanizmalar ile düzenlenme
(Taber ve Fibiger, 1997, Westerink ve ark., 1997; Schilstrom ve ark., 1998) 

D1  agonistleri          Fare ve sıçanlarda nöbet oluşumu 
(çene hareketleri, klonik-tonik konvülsiyonlar, şahlanma, 
ölüm)

(O’Sullivan ve ark., 2004)

3. Antidopaminerjik droglar konvülsiyonları baskılıyor

(Enginar ve ark., Neuropharmacology 49 (2005) 293-299)



A. DENEYLER (2005)

1. Skopolaminin seçici prokonvülsan etkisi olabilir mi?

2. Açlık sırasında glukoz verilmesi konvülsiyon oluşumunu 
engelleyebilir mi?

3. Antiepileptikler konvülsiyonları baskılayabilir mi?

1. Atropin ve biperiden ile de konvülsiyon oluşuyor

(Enginar ve ark., Neuropharmacology 49 (2005) 293-299)



2. Açlık sırasında glukoz alımı kan glukoz düzeyindeki        
düşüşü engelliyor

(Enginar ve ark., Neuropharmacology 49 (2005) 293-299)

2. Konvülsiyonlar hipoglisemi ile ilişkili görünmüyor

(Enginar ve ark., Neuropharmacology 49 (2005) 293-299)



3. Konvülsiyonlar antiepileptiklerin çoğuna yanıt  
vermiyor

(Enginar ve ark., Neuropharmacology 49 (2005) 293-299)

A. DENEYLER (2006)

1. Sıçanlarda da benzer konvülsiyonlar oluşuyor mu?



1. Konvülsiyonlar farelere özgü değil

(Nurten ve Enginar, Epilepsy Res 72 (2006) 171–177)

Sıçanlarda nöbet evreleri değişiklik gösteriyor

(0) değişiklik yok 
(1) donma 
(2) dil çıkartma ve boyunda spazm∗

(3) ön ekstremitede klonus
(4) ön ekstremitede klonus ve şahlanma ve/veya   

devrilme ile birlikte vücudun üst bölümünde tonus artışı
(5) şahlanma, devrilme ve sıçrama ile birlikte jeneralize    

konvülsiyonlar
arka ayaklarda miyoklonik kasılmalar

∗Konvülsif yanıt (en az iki kez tekrarlayan)



2. MK-801, klonidin, klorpromazin ve diazepam  
sıçanlarda da etkin

(Nurten ve Enginar, Epilepsy Res 72 (2006) 171–177)

2. Droglar miyoklonusa etkisiz



A. DENEYLER (2007-2008)

1. Daha kısa süre açlıkta da konvülsiyon oluşabilir mi?

2. Konvülsiyon oluşumu ile ağırlık kaybı arasında ilişki var  
mı?

3. Konvülsiyon oluşumu ile deney hayvanlarında yeme 
davranışındaki gün içi (diürnal) değişikliklerin ilişkisi 
olabilir mi?  

1. 1-48 saat açlık sonrası konvülsiyon sıklığı
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2. 1-48 saat açlık sonrası ağırlık kaybı
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(Enginar ve ark., Epilepsia 50 (2009) 143-146)

3. 1-48 saat açlık sonrası konvülsiyon evreleri

Gruplar [n] Evre 0     Evre 1    Evre 2    Evre 3    Evre 4    Evre 5    Ölüm sayısı

Kontrol [9]                                                   9 - - - - - -

Skopolamin (1-s) [9]                         3 2 2 2 - - -

Skopolamin (2-s) [10]                          1 1 3 3 1 1 1

Skopolamin (3-s) [10]                          1 2 2 4 1 - -

Skopolamin (6-s) [9]                          - 1 4 3 - 1 1

Skopolamin (9-s) [9]                          1 1 3 3 1 - -

Skopolamin (12-s) (gündüz)[9]    1 - - 5 1 2 1

Skopolamin (12-s) (gece) [9]         1 - - 6 - 2 2

Skopolamin (18-s) [9]                        - 1 2 4 1 1 1

Skopolamin (24-s) [10]                      - - 2 4 - 4 1

Skopolamin (48-s) [10]                      1 - 2 2 2 3 1



A. DENEYLER (2008-2009)

1. Konvülsiyonların sıklığı doz ile ilişkili mi?

2. Açlık sırasında sakinleştirici uygulanması yem 
yoksunluğu stresini kaldırarak konvülsiyonları
önleyebilir mi?

3. Yeni antiepileptikler etkinlik sağlayabilir mi? 

4. Sakinleştirici etkisi olan droglar konvülsiyonları
baskılayabilir mi?

1. Konvülsiyonlar doz ile ilişki göstermiyor

Gruplar Konvülsiyon                Ölüm

Başlama (san)  Sıklık (%)
Kontrol                              0±0               0 0      
Atropin (0.24 mg/kg)          0±0 0 0
Atropin (2.4 mg/kg)         2.3±0.5            78* 1
Atropin (24 mg/kg)           10±3.0# 100** 2   

*P <0.01, **P <0.001 kontrole göre, #P <0.01 2.4 mg/kg atropine göre

(Büget 2008, uzmanlık tezi çalışmaları)



2. Yem yoksunluğu stresine karşı sakinleştirici etkileri olan 
klonidin ve diazepam uygulanması konvülsiyonları
önleyemiyor

3. Yeni antiepileptiklerden levetirasetam (50, 200 mg/kg) 
ve topiramat (50, 100 mg/kg) etkin değil 

(Büget 2008, uzmanlık tezi çalışmaları)

4. Sakinleştirici etkisi olan droglardan amitriptilin etkili, 
difenhidramin etkisiz

(Enginar ve ark., Epilepsy Res, baskıda) 

B. DİĞER ÇALIŞMALAR (2006-2009)

1. Açlık, skopolamin ve yeme sırasında EEG’de ne 
değişiklikler oluyor?

2. Çiğnemenin, yutmanın, yemin tadı ve kokusunun 
konvülsiyon oluşumunda rolleri ne?



1. Bazal, 24 ve 48 saat açlık ve skopolamin uygulanması
sonrası EEG kaydı

(Nurten ve ark., Seizure 15 (2006) 509-519)

Nöbet evreleri sırasında EEG değişiklikleri

Tipik epileptiform 
görüntüye karşılık 
gelen 1-3 Hz arası
frekans ve hızlı
aktivite
Davranış kalıpları
ile uyumlu 
epileptiform 
boşalımlar

(Nurten ve ark., Seizure 15 (2006) 509-519)



1. Katı (pelet), bulamaç ve sıvı yem verilmesi ve  
konvülsiyon oluşumu

(Nurten ve ark., Epilepsy Behav 15 (2009) 142-145)

Çiğneme, yutma, yemin tadı ve kokusu tetikleyici olarak karmaşık bir   
biçimde etkileşiyor

C. YEME EPİLEPSİSİ

• Hindistan, Sri Lanka, Japonya, Brezilya, İtalya gibi ülkelerde yeme ile 
tetiklenen nöbet bildirimleri

(Fiol ve ark., 1986; Senanayake, 1990; Koul, 1991; Loreto ve ark., 2000)

• Çiğneme, yutma, yeme eylemi, koşullu refleks (tetikleyici etkenler?)

• Sıklıkla yemek sırasında ortaya çıkan nöbetler 

• Kısmi nöbetler (ikincil olarak jeneralize olma)

• Bir seri tonik spazmlar

• Fenobarbital, valproat ve fenitoin (-)

• Yüksek doz karbamazepin (±) ve klobazam (+)



C. Yeme epilepsisi ile benzerlikler

1. Yeme ile ilişki

2. Tetikleyici etkenler

3. Nöbet özellikleri

4. Antiepileptiklere yanıtsızlık

D. SONUÇ I

1. Fare ve sıçanlarda konvülsiyon geliştirme çalıştırmalarında 
yeni bir yöntem olabilir

2. Yeni antikonvülsan droglar için tarama yöntemi olabilir
3. Post ve presinaptik reseptör farmakolojisini anlamakta yarar 

sağlayabilir
4. Açlık fizyolojisi/patolojisi altında yatan mekanizmalar için veri 

sağlayabilir
5. Yeme epilepsisindeki mekanizmaları kavramaya yarayabilir



D. SONUÇ II

Yöntem bağımlılıkta nöronlarda gelişen uyumsal 
değişiklikleri anlamaya katkıda bulunabilir mi?

Günlerce drog varlığı
Antagonist uygulaması

Yoksunluk sendromu 

Saatlerce yem yoksunluğu 
Yem alımı

Nöbet oluşumu (yoksunluk sendromu?)
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