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DEĞERLİ KATILIMCILAR, 

Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen XX. Ulusal 
Farmakoloji Kongresi 4-7 Kasım 2009 tarihleri arasında Kızılağaç, 
Manavgat, Antalya’da Silence Beach Resort otelinde 
yapılmaktatdır. XX. Ulusal Farmakoloji Kongresiyle ilgili gelişmeleri, 
kongrenin web sayfası olan www.tfd2009.kongresi.info adresinden 
takip edebilirsiniz. Bu kongremizle birlikte, klinik farmakoloji 
çalışma grubumuz tarafından düzenlenen klinik farmakoloji 
sempozyumunun dördüncüsü ile klinik toksikoloji çalışma 
grubumuzun organize ettiği klinik toksikoloji sempozyumunun 
üçüncüsü yapılmıştır. Bu şekilde çalışma gruplarımızın etkinliklerini 
ulusal kongrede düzenleyecekleri sempozyumlar aracılığıyla grup 
üyeleriyle ve derneğimizin diğer üyeleriyle paylaşmaları 
gelenekselleşecektir. 

Bu kongreyi daha önceki kongreler sonrasında yaptığımız 
anketlerin sonucunda iyi bir kongre merkezine sahip bir otelde 
yapmaya karar verdik. Kongre sekreterimiz Prof. Dr. Öner Süzer 
başta olmak üzere, yerel organizasyonu üstlenen İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesindeki arkadaşlarımız ve bilimsel kurulda görev yapan 
arkadaşlarımız, kongrenin bilimsel ve sosyal içeriğini oluşturmak 
için büyük gayret gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. 

X. Ulusal Farmakoloji Kongresi'nin hepinize fayda sağlaması 
temennisiyle sağlık ve mutluluklar dilerim. 

 
Prof. Dr. Mehmet Melli 
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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3. Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu 
Sempozyumu 
KFÇG-KTÇG ortak konferans 
[04.11.2009, SALON A, 09:30-10:30] 
European Clinical Research Infrastructures Network 
(ECRIN) 
Jacques Demotes-Mainard 
INSERM, PARIS. jacques.demotes@inserm.fr 
Clinical research needs distributed infrastructures: efficient patient 
recruitment is a major bottleneck to clinical research, whereas quality of 
investigation, credibility of data, and compliance with regulation require 
professionalized support. Various models for clinical research 
infrastructures were developed in the world, including clinical trial units 
performing study and data management, hospital-based clinical research 
centres supporting investigation, or integrated clinical and translational 
research centres. In addition, networking of clinical research infrastructures 
leads to the development of common standards, of harmonised tools and 
practice, thus facilitating multicentre collaboration and fostering patients 
recruitment – either disease-oriented networks, or generic networks able to 
support clinical research in any medical field. In addition, some European 
countries have structured, with various funding mechanisms, national 
networks and a national co-ordination centre to promote harmonised 
standards and share best practice in clinical research.  
Supported by the European Commission, the European Clinical Research 
Infrastructures Network (ECRIN) connects such national networks to 
promote multinational collaboration within the European Union, taking 
advantage of the EU population size. Building such a distributed 
infrastructure requires addressing the challenge raised by the 
fragmentation of health and legislative systems. ECRIN is designed to 
provide integrated, ‘one-stop shop’ services to investigators and sponsors 
in multinational studies: patient recruitment and investigation, quality 
assurance, monitoring, ethics, regulatory affairs and adverse event 
reporting. Access is provided to data centres and GMP manufacturing 
facilities for biotherapy products. Users are investigators and sponsors in 
both the academic and industry sector. Services provided by ECRIN are 
particularly relevant for research on rare diseases and neglected diseases, 
for clinical trials in elderly and paediatric populations, for academic clinical 
research institutions, and for clinical trials steered by biotechnology SMEs 
that often lack the capacity to manufacture biotherapy products and to act 
as a sponsor in the conduct of EU-wide studies.  
ECRIN is one of the pan-European infrastructure projects of the European 
Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) roadmap, and is 
funded by the 7th Framework Programme (FP7) of the DG Research. It 
currently covers 13 European countries, and plans extension to other EU 
member states and associated countries, pending on extension criteria: a 
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single contact point with a national hub, co-ordinating a national network 
of clinical research infrastructures reaching the critical mass and 
representing the standard in its own country, supported by the relevant 
Ministry, and able to provide services to any category of clinical research in 
any medical field. In addition, a capacity building programme may help 
new partners develop their local national infrastructures, the national 
network and co-ordinating centre, and the capacity of public institutions to 
act as a sponsor in clinical trials.  
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Çocuklarda sık görülen zehirlenmeler - 
İnteraktif olgu tartışmaları 
[04.11.2009, SALON B, 11:00-13:00] 
Çocuklarda küçük dozlarda zehirlenmeye neden olan 
ilaçlar 
Prof. Dr. Nedret Uzel 
İstanbul Üniversitesi , Çocuk  Sağlığı  Enstitüsü, Acil Pediatri Bilim Dalı 
Çocukluk çağı zehirlenmeleri ülkemizde de sık görülen bir sağlık sorunudur. 
Çocuklarda zehirlenmelerin morbiditesi ve mortalitesi göreceli azdır. Sağlık 
Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Danışma  
Merkezine 2000-2004 tarihleri arasındaki 5 yılda 78 679 başvuru olduğu ve 
bunların %56’sının da çocuk olduğu bildirilmiştir. Bu araştırmada 
çocuklarda zehirlenme nedenleri arasında 1. sırayı ilaçlar (%71.5), ikinci 
sırayı evde kullanılan kimyasal maddeler (%7.8), üçüncü sırayı tarım 
ilaçları (%7.5) almaktaydı. Çocuklarda en sık zehirlenmeye neden olan 
ilaçlar trisiklik antidepresanlar, analjezik-antienflamatuarlar ve 
antihistaminiklerdi. Zehirlenmelerin %98’i ağız yoluyla, %1.6’sı 
inhalasyonla, %0.4’ü deri teması ile, %72’sinin kaza sonucu, %23’ünün 
intihar kastıyla olduğu, 1-9 yaşlarında erkeklerde,10-14 ve 15-19 yaşlarda 
kızlarda daha sık görüldüğü belirtilmekteydi. Dokuz  Eylül Üniversitesi  Tıp  
Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma  Merkezine  1993-2001 yılları arasında  
30000 başvuru olduğu ve bunların yaklaşık yarısının 0-18 yaşında çocuklar 
olduğu bildirilmiştir . 
Çocuklarda kasıtlı olmayan zehirlenmelerin büyük bir kısmı toksik olmayan 
veya toksisite riski az olan maddelere bağlıdır. Klinik belirti hiç yoktur veya 
çok hafiftir.Çok azında ciddi zehirlenme bulguları gelişebilir ve ölümle 
sonlanabilir. 
Günümüzde potansiyel ölümcül ilaçların toplumda kullanımının  giderek 
artmasına paralel olarak bu ilaçlarla olan zehirlenmeler de artmaktadır. 
Çocuk hekimlerinin potansiyel toksik alımların bulgu ve belirtilerine aşina 
olmaları, çocuğun yaşamını kurtaracak girişimlerin ve tedavinin hemen ve 
hızla başlatılabilmesini sağlar. 
24 saat, 365 gün kesintisiz hizmet veren ulusal zehir danışma 
merkezlerinin varlığı   zehirlenen hastaların daha iyi  bakılmasına, tedavi 
edilmesine ve prognozun iyi olmasına yardım eden çok önemli ve değerli 
kaynaktır. Çünkü kitaplar ve ilaç prospektüsleri zehirlenme açısından en 
son bilgileri içermeyebilir. 
Küçük çocuklar  herşeyi ağızlarına götürerek keşfederler. Tadı ve kokusu 
hoşa gitmeyen maddeleri almaya, içmeye erişkinler itiraz ederken, küçük 
çocuklar çok rahat ağızlarına alabilir ve yutabilirler. Ayrıca tehlikelerden 
kaçma güdüleri, yetenekleri yeterli gelişmemiştir. Kutuların üzerindeki uyarı 
yazılarını veya girilmez işaretlerini okuyamazlar!  
ABD’de ilaçların ve evde kullanılan kimyasal maddelerin çocukların 
açamayacağı şekilde güvenli paketlenmesi zorunluluğu  yasası kabul 



 11 

edildikten sonra  pediatrik salisilat zehirlenme mortalitesinde  %45 ‘lik 
azalma olduğu bildirilmektedir. 
Çocuklarda küçük dozlarda ölümcül olabilen ilaçlar aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 
10 Kg 'lık bir çocukta 1 birim doz (tablet, draje,ölçek vb.) alımı 
ölümcül olan ilaçlar 

İLAÇ 
Minimal fatal 
Doz(mg/kg) 

Birim dozdaki en 
yüksek 

miktar(mg) 

Ölüme neden 
olabilen tablet 

sayısı 

Trisiklik 
Antidepresan    

Amitriptilin 15 100 (25)* 1-2 

İmipramin 15 150 (25)* 1 

Desipramin 15 75 1-2 

Antipsikotikler    

Tioridazin 15 200 1 

Klorpromazin 25 200 (100)* 1-2 

Antimalaryal    

Klorokin 20 500 1 

Hidroksiklorokin 20 200 1 

Kinin 80 650 1 

Antiaritmik    

Kinidin 15 324 (275)* 1 

Prokainamid 70 1000 1 

Kalsiyum Kanal 
Bloker    

Nifedipin 15 90 (60)* 1-2 

Verapamil 15 360 (240)* 1 

Diltiazem 15 360 (240)* 1 

Narkotikler    

Kokain 7-14 
60 

(20,10 mg/ 5 ml)* 1-2 

Metadon 1-2 40 1 

Morfin  200 (100)* 1 

Oral 
Hipoglisemikler    

Klorpropamid 5 25 1 

Glibenklamid 0,1 2,5 (5)* 1 

Glipizid 0,1 5 (10)* 1 

Kloridin  0,1 0,3 1 

Teofilin  8,4 500 (350)* 1 

*Türkiye’de bulunan ilaçlarda birim dozdaki en yüksek miktar 
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Çocuklarda kardiyovasküler ilaçlarla zehirlenme  
Doç. Dr. Arda Saygılı 
Pediatrik Kardiyoloji, Acıbadem Hastanesi, İstanbul 
Çocuklarda kardiyovasküler ilaçlarla zehirlenmeler yaşamı tehtid eden, 
tehlikeli, ancak oldukça nadir görülen durumlardır. Zehirlenmeler hemen 
her yaşta görülebilmesine karşın, olguların %80’ini 5 yaş altındaki çocuklar 
oluşturur. İlk beş yaş grubunda görülen zehirlenmeler erkek çocuklarında 
daha sık oluşmaktadır ve genellikle tek bir madde alımı söz konusudur. 
Ergenlik döneminde görülen zehirlenmeler ise kızlarda daha sıktır ve 
genellikle birden fazla maddenin alınması ile meydana gelir . İlk yaşta anne 
ve babanın verdiği ilaçlar, 3-5 yaşlarında düzgün saklanamayan ilaçlarla 
zehirlenmeler sıktır. Okul çocukluğu ve ergenlik dönemlerinde ise intihar 
amaçlı ilaç zehirlenmeleri daha çok görülür. İntoksikasyona bağlı 
kardiyovasküler yetmezlik temel olarak iki mekanizma ile oluşuri. İndirekt 
etki ile var olan solunum yetmezliği hipovolemi hipotermi,metabolik 
dengesizlikler gibi ek bir patolojik durum veya direk etki ile kalp 
kontraktilitesi, atım sayısı, sistemik vasküler direç üzerine doğrudan etki ve 
vemöz dönüş üzerinden etki ile yaşamı tehlikeye sokar. Kardiotrop ilaçalara 
ek başka ilaçların varlığı ise prosnostiği olumsuz yönde etkiler.  
Burada sıklık sırasında göre kardiyak glikozitler, beta reseptör blokörleri, ve 
kalsiyum kanal blokörleri ile olan zehirlenmeler anlatılacaktır. 
KARDİYAK GLİKOZİTLERLE ZEHİRLENME  
Kardiyak glikozitler (digoksin, digitoksin)  tablet, damla ve ampul formunda 
kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Kaza veya kasıtlı olarak 
yüksek dozda alımı “akut zehirlenme”ye, tedavi dozlarında kullanımı 
sırasında birlikte kullanıldığı ilaçlarla etkileşme veya organ yetmezliği 
“kronik zehirlenme”ye neden olur.    
Zehirlenme en sık yenidoğan ve infant döneminde görülür.Çocuklarda 
genellikle istemsiz ev içi kazalarla oluşur. Diğer ilaçlarla olan etkileşimine, 
kullanımına, ilaç dozuna, oral biçimlerinin, damla veya tablet 
karıştırılmasına, yaşa göre örneğin prematür bebekler daha duyarlı olması 
ve renal fonksiyonların yeterli olmaması nedeniyle, hipotiroidizm, 
miyokardit, miyokard iskemisi, erken kardiyak cerrahi sonrası kalbin duyarlı 
enflamatuvar dönemlerinde, hipopotesemi, hipomagnezemi, akut 
dehidratasyon ve buna ikincil hipernatremi, asidoz gibi elektrolitik denge 
bozuklukları oluşabilecek durumlarda zehirlenme gelişir . 
Toksik Etki Mekanizması 
Digoksinin oral yolla % 50-70’i absorbe olabilmekte çok azı midede geri 
kalanı kalın  bağırsakta  grêle . Bu nedenle zehirlenmede bir saatten önce 
mide yıkama önem taşımaktadır. Plazma proteinlerine % 20 ila 30 oranında 
çok az bağlanmakta  ve plazmadan atılma yarı ömrü normal renal 
fonksiyonu olan çocuklarda yaklaşık 33-36 saattir  ve başlıca böbreklerden 
atılır. 
Dijitoksin daha çok yağda çözünür oral yolla biyodisponibilitesi % 90 
oranında pasif difüzyonladır. %15 midede jejeunuma geldiğinde %70 
absorbe olmuştur. Bu nedenle damar yolu veya oral kullanımda aynı 
etkilere ulaşmak mümkündür. Oral yolla %90’ı albumin miktarına bağlı 
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olarak  plazma proteinlerine bağlanakta yarılanma ömrü 4.9-8.1 gün) 
ortalama yedi gündür. Entero hepatik yolla %75 à 90 oranlarda vücuttan 
atılır. 
Digoksin zehirlenmesinin etki mekanizması 
Kalsiyum iyonu kalbin kasılabilirliğinin düzenli işlevi için temel bir 
mineraldir. Kalsiyum aktivitesini,hücre içi hareketleri, konsantrasyonu, 
bağlayıcı proteinlerin miktarı, iyonik kanalların  fonksiyonel durumlarına 
bağlı olarak işlev görürüler.Digoksin Na+/K pompasının ATPzını inhibe 
ederek  kanalın bloke olmasını sağlar.Blokaj Na iyonlarının hücre dışına 
çıkışı, K iyonlarının da  girişini engeller ve hücre dışında K birikir. Bu 
birikimde ritim anormallikleri için ortam oluşturur.Na fazlalığı başka bir 
pompayı Na-Ca2+ değiştiricileriden daha çok Na iyonuna karşılık 
hücreye daha fazla Ca2+  iyonu girmesini sağlar. Giren Ca2+ doğal 
olarak kontraktil proteinleri uyararak kalp kasılabilirliğini arttırır. 
Fazla Ca2+ ise sarkoplazmik retikulumda bağlayıcı proteinlerden 
kalsekestrin ile depolanması sağlanır.Ca2+ depolanmasının ileri 
derecede artmasıyla sarkoplazmik retikulum depo fazlası artmış  
Ca2+  iyonları aritmilerin oluşmasına neden olur. 
Zehirlenmelerde ATPaz enziminin inhibisyonu ileri derecede artar  
sarkoplazmik retikulumda Ca2+ miktarı da artacağından sitozolda birikir.Bu 
durum  purkinje liflerinde repolarizasyonun eğilimini arttırır ve istirahat 
potansiyelini ya da maksimal diyastolik potansiyeli azaltarak 
depolarizasyonun daha da alt düzeyde bir  negatif potansiyel ile 
başlamasına neden olur. 
Zehirlenmeye yaklaşan konsantrasyonlarda digoksin afterpotansiyellerde 
gecikme oluşturarak depolarizasyon tetiklenir. Bu arda bozulan Na+-K+ 
transportununa bağlı olarak potasyum düzeyini arttırır.Yüksek potasyum 
konsantrasyonları ayrıca digoksinin myokardiyal hücre reseptörlerine 
bağlanmalarını da arttırabilir. Depolarizasyon hızındaki artış azalır ve 
otomatisite daha da azalır. Bu da ileti hızını daha da azaltır. 
Kardiak iletim üzerine etkileri : 
Tedavi dozlarında inotropik aktivitenin artmasına parelel olarak otomatisite 
üzerine doğrudan ve vagal yolla etki olmak üzere  çift mekanizma vardır. 
Toksik konsantrasyonlarda digoksin AV nodal iletimi bloke 
edebilir.Ventriküler düzeyde refarakter süre ve repolarizasyon süresi kısalır 
buna bağlı olarak  iletim ve otomatisite deprese olur. 
Bu etkiler EKG’de bradikardi, takikardi (atriyal veya ventriküler), PR 
mesafesinde uzamalar, değişik derecelerde atriyoventriküler bloklar (Tip II 
veyA Tip III), QT intervalindeki kısalma, bifazik veya negatif T dalgası, ST 
segmentinde çökme veya ters dönmesi şeklinde kendisini gösterir. 
Digoksin ekinliğini veya toleransı değiştiren durumlar 
Böbrek yetmezliğinde kreatinin klirensi normalin yarısı kadar azalırsa 
digoksinin eliminasyonu 57 saate çıkar. Karaciğer yetmezliği digoksin ve 
dijitoksin eliminasyonu üzerine etkin değildir.Elektrolit dengesizlikleri 
digoksin etkinlini doğrudan etkiler. Potasyum yüksekliği dijitaliklerin  
miyokarda fiksasyonunu azaltarak potansiyel olarak etkinliğini azaltırlar. 
Ancak azlığında yani hipopotesmide dokuya bağlanması artacağından 
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digoksinin de etkileri artacaktır. Hipopotesemiye özellikle furosemidlerle 
birlikte kullanıldığında dikkat edilmelidir.Hiperkalsemi dijitaliklerin myokard 
toksisitesini arttırmakta ventriküler fibrilasyon oluşma riskini arttırmaktadır. 
Bu nedenlerle digoksin entoksikasyonunda elektrolit dengesinin  ve böbrek 
fonksiyonlarının bilinmesi  tedavide yol göstericidir .  
Digoksin ilaç etkileşimlerinde temel etken plazma konsantrasyonlarında 
veya farmakodimaik etkileşimler, veya absorpsiyon üzerine olan etkileri 
nedeniyledir. Yüksek serum digoksin sevyesine neden olurlar. Renal 
hastalıklar, böbrek yetmezliği, hipotiroidizm nedeniyle azalmış digoksin 
atılımı ayrıca miyokardın artmış duyarlılığı en önemli nedenlerdendir. 
Myokardın duyarlılığı özellikle iskemi, myokardit, elektrolit dengesizlikleri, 
hipoksi, alkaloz, adrenerjik uyarılar, katekoleminler, carvedilol ve diğer 
beta blokerler, Amiodaron gibi antiaritmikler, aldaktone, furesemide gibi 
diüretikler, penisilin, gibi antibiotikler, kinidin, digoksinle etkileşimde serum 
düzeyini arttırırlar. Josamisin digoksin konsantrasyonunu ileri derecede 
arttırarak AV blok ve kalp yetmezliğine neden olduğu bildirilmiştir. 
Rifampisin neomycin, gibi ilaçlar ve renal kan akımının azaldığı durumlar, 
hipertiroidi dijital plazma düzeyini azaltır.Zehirlenme sırasında bu ilaçların 
da alımı ve yan etkileri de dikkate alınmalıdır. 
Toksik Doz 
Çocuklarda serum digoksin düzeyi 2 ng/mL’den, Digitoksin düzeyi >4 
ng/mL fazla olduğu durumlarda, digoksin toksik dozlardadır. 
Klinik Belirti ve Bulgular 
Çocuklarda digital zehirlenmesi sonrası bulgular alınan ilaç miktarına göre 
değişmektedir. Serum digoksin düzeyi 2 ng/ml’yi aşarsa zehirleme bulguları 
daha beligin hale gelebilir. Ancak çocuk hastalar semptomatik olarak tolore 
edecekleri gibi, EKG’de atriyoventriküler tam blok veya ventriküler takikardi 
tablosunda senkop bulguları gibi daha ağır bulgularla karşımıza çıkabilir. 
Otonom sinir sisteminin ekilenmesine bağlı olarak düşük dozlarda bile 
sıklıkla (%80) gastrointestinal bulgularla  karşımıza çıkabilirler.Klinik 
bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir. 
Yenidoğan döneminde emme güçlüğü, halsizlik, inleme, sürekli ağlama 
şikayetleri gibi non spesifik bulgularla  ve hiporeaktivite, nörolojik 
reflekslerde azalma ve kontrol altına alınamamış kalp yetersiziliği gibi daha 
ağır bulgularla karşımıza çıkabilir. 
 
Tablo1: Dijital zehirlenmesine görülen klinik bulgular. 

Genel bulgular: Halsizlik, yorgunluk 
Kardiyolojik bulgular: Çarpıntı, senkop, dispne, çarpıntı. 
Gastrointestinal bulgular: İştahsızlık, bulantı, kusma, diyare, karın 
ağrısı  
Görme bozuklukları: Bulanık görme, fotofobi, renk bozuklukları, yeşil 
görme 
Nörolojik bulgular: Baş ağrısı, depresyon, uykuzusluk konfüzyon, 
deliryum ve halüsünasyonlar 
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Ritim bozuklukları: 
Temel sorun kardiyak aritmilerin oluşmasıdır. Mortaliteyi kardiyak 
zehirlenme bulguları belirler.Sinüzal bradikardi,sinüzal taşikardi, ventriküler 
ekstrasistoller. Zehirlenme bulgusu olmakla birlikte özellikle 
supraventriküler,veya ventriküler taşikardiler , atriyoventriküler bloklar 
yaşamı tehtid eden en önemli unsurlardır.  
Supraventriküler ritim anormalliklerinde Digoksin alımına bağlı 
zehirlenmelerde sinüzal taşikardiler zehirlenme dışında doz aşımında da 
oluşabilir, Ancak bazı durumlarda örneğin atriyal fibrilasyona bağlı 
SVT’lerde ritim yavaşlayabilir ve etkisi tam olmayabilir bu durumda 
digoksinin serum düzeyini öğrenip doz aşımı değil başka tedavi olanakları 
araştırılmalıdır . 
Tanı 
Serum digoksin düzeyi 2 ng/mL’den, Digitoksin düzeyi >4 ng/mL fazla 
olduğu durumlarda, 4 mg ve daha fazlazı oral digoksin alındığında, serum K 
düzeyi aniden 5mEq/L ve daha fazla bir yükselme olduğu, ve/veya EKG’de 
her tipte ritim bozuklukları varsa (sinüzal bradikardi, ekstrasistoller, 
takikardiler, atriyoventriküler blok gibi iletim bozuklukları) digoksin 
zehirlenmesi vardır. 
Tedavi 
Digoksinin antidotu Fab fragmanı zehirlenmenin spesifik tedavisi olmakla 
birlikte pratikte her zaman bulunmayabilen oldukça pahalı bir maddedir .  
Zehirlenme gelişen hastada klinik durumun belirlenmesini takiben hastada 
yapılacak ilk iş acilen EKG’nin çekilerek aritmi gelişip gelişmediğine 
bakılmalıdır. Hastanın vakit geçirilmeden plazma serum digoksin düzeyine, 
elektrolit dengesine (Potasyum, sodyum, kalsiyum) asidoz olup olmadığının 
belirlenmesi yanında renal ve karaciğer fonksiyonlarının bilinmesi yararlıdır. 
Bu tetkikleri takiben hastanın moniterizasyonu (Kalp atımları, kan basıncı) 
sağlanmasını takiben klinik hemodinamik ve nörolojik duruma göre ilk 
yapılacak  Digoksin emiliminin engellenmesidir .  
İlacın oral formu ile oluş süresi bir saati geçmeyen intoksikasyon oluşmuşsa 
yapılacak ilk müdehale  kusturma, mide yıkama, ilacın  tutulmasının 
sağlanması ve atılımının hızlandırılmasıdır  
Kusturma ilacın alımından hemen sonra uygulanırsa etkili olabilir, geç 
dönemde pek işe yarayamayabilir. 6 aydan küçük çocuklarda, ayrıca bilinç 
kapalı, konvülsiyon geçiriyorsa, kusturulmamalıdır. Oral alımdan sonra 1 
saat içinde Mide yıkaması yapılmalı bu süre sonunda madde barsaklara 
geçmiş olacağından  geç kalınmamalıdır,Mide yıkamada Digoksin 
absorpsiyonunun %25 azaltan mide anti-asitleri ile birlikte de 
uygulanabilir.İşlem bitince tüpü çekmeden aktif kömür gönderilmelidir 
Digoksin emiliminin tutulması için en etkin tutucu olan  aktif 
kömür’dür.Yüksek sıcaklıkta oksidan bir gaz akımına maruz bırakılarak 
aktive edilir. Digoksin ile birleşip onu emilmeyen bir bileşiğe dönüştürür 
emilimi %50 ye varan oranlarda engelleyebilir ilaç alımından itibaren ilk bir 
saat içinde en etkindir.  
Zehirlenme zamanına bakılmaksızın mide yıkamasını  takiben 1g/kg aktif 
kömür uygulaması yapılmalıdır. ilk 24 saatte 8 saatte bir  verilebilir  
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Zehirlenmenin komplikasyonları kusma, bulantı, abdominal kramp 
konstipasyon ve mekanik barsak obstrüksiyonu ,aspirasyon pnömonisi 
dikkatli olunmalıdır. 
Digoksin zehirlenmesinde elektrolit dengesi  tablonun seyrini belirleyen 
önemli bir noktadır.Digoksin tedavisi alan çocuklarda ishal gelişmesi, akut 
dehidratasyon, furasemid kullanımı elektrolit dengesizliklerine özellikler 
potasyum dengesizliklerine yol açar. Tedavide dengenin korunması 
gereklidir. Eğer çocukta dehidratsayonla bağlı zehirlenme varsa vakit 
geçirilmeden sıvı elektrolit dengesi acilen sağlanmalıdır(15). 
Plazma potasyumu normal düzeylerde olsa dahi ağır bradikardi, A-V blok  
gelişmemişse potasyum verilebileceği önerilmektedir. Hipopotesemide 
dikkatli düzeltilmelidir. Hiperpotesimide medikal tedaviler, insulin-deskstroz 
infüzyonu veya polistiren sulfonata ile cevap alınabilir. Fab ile tedavide ise 
kesin cevap alınabilinir. Digoksin spesifik antikoru Fab fragman tedavisi 
sonucunda Na-K-ATP’az pompasının inhibisyonu kalkacağından potasyum 
seviyesi hızla düşer. Ekstrasellüler potasyum hızla intrasellüler bölgeye 
geçer ve hipopotasemi gelişir. Bu durumda potasyum replasmanı 
yapılmalıdır. 
Hiperkalsemi digoksin ile sinerjik olarak otomatisite üzerine etkiyeceği 
unutulmamalıdır.Magnezyum, sodyum ve fosfor ve asid-baz dengesi aritmi 
gelişmesine neden olabilir. 
Zehirlenmeye bağlı bradikardi gelişmişse atropin düşük dozlardan (Atropin 
0.02 mg/kg, en az doz: 0.1 mg) başlıyarak verilir doz tekrarlanabilir. 
Diğer katekoleminler kontrendikedir. Atropine direçli ve digoksin spesifik 
antikoru Fab fragmanı olmadığı durumlarda geçici kardiyak kalp pili 
uygulaması yapılabilir. Ventriküler takikardiden “torsade de point”a geçiş 
varsa magnezyum sulfat verilmeli veya ventriküler fibrilasyon gelişmişse 
eksternal elektroşok çok donanımlı bir ortamda uygulaması yapılmalıdır. 
Özgül antidot sağaltımı : Digoksin spesifik antikoru Fab fragman tedavisi 
Digoksin Fab fragmanları spesifik digoksin antikoru olarak hedef hücrelerde 
digoksine bağlanarak hücrede Na-K-ATP’az pompasının inhibisyonu  kalkar 
immun kompleks yapısı oluşturarak digoksini etkisizleştirir. Çocuklarda 0,3 
mg/kg’dan  veya  4 mg ve daha fazla digoksin alındığında, serum digoksin 
düzeyi 6 ng/mL’den, serum K düzeyi aniden 5.5 mEq/L ve daha fazla bir 
düzeyde olduğu, ve/veya EKG’de kalp atımlarının 40/dk ve altında olması, 
ritim bozuklukları, takikardiler (atriyal veya ventriküler), iletim bozuklukları 
(Atriyo-ventriküler bloklar), kardiyojenik şok gelişmişse, digoksin spesifik 
antikoru Fab fragmanı  tedavisine acilen ihtiyaç vardır. Fab kullanım dozları 
aşağıdaki formülle belirlenmektedir. 

 
Kullanılacak Fab miktarı  (Digiband) (mg) = (Plazma Digoksin 
miktarı (ng/ml) x 5.6 x  hastanın ağırlığı (Kg) /1000) x 64 
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BETA RESEPTÖR BLOKÖRLERİYLE ZEHİRLENME 
Erişkinlerde beta reseptör blokerler  hipertansiyon, kalp yetmezliği ve 
disritmilerde çok yaygın olarak kullanılması nedeniyle bu ilaçların düzgün 
saklanmaması nedeni ile çocuklarda da sık zehirlenmelere yol açar. Beta 
reseptör blokörleriyle zehirlenme, Tedavi dozlarında birlikte kullanıldıkları 
diğer ilaçlarla etkileşmeleri veya aşırı dozda alımları sonucu 
oluşur.Genellikle birlikte başka kardiyotoksik ilaç alımı ile birlikte yaşamı 
tehtid eder. En sık beta blokörler içinde propranalola bağlı zehirlenmeler 
görülür. 
Toksik Etki Mekanizması 
Beta adrenerjik reseptörlerin  bloke ederek membran stablizasyonu sağlar 
buda  kalbin kasılma gücü ve iletimini baskılarlar. Beta reseptör seçiciliği 
yüksek dozlarda ortadan kalkar. Propronolol kalpte uyarılabilir hücrelerde 
sodyum kanalarını bloke ederek kalp üzerinde ileri derecede baskılayıcı ve 
iletimi engelleyici etki yapar.  
Toksik Doz 
Beta reseptör blokörlerinin kalsiyum kanal blokörleri veya diğer 
kardiyovasküler sistemi baskılayan ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında 
tedavi dozlarında bile ciddi toksik etkiler görülebilmektedir. Akut alımda 
günlük tedavi dozunun 2-3 katında yaşamı tehdit edici bulgular oluşur. 
Sıklıkla kullanılan beta reseptör  
Beta reseptör blokörlerinin eşik zehirlenme dozları  

İlaç Çocuk (mg/kg) 

Asebutolol >12 
Atenolol > 2 
Karvedilol > 0.5 
Labetalol > 20 
Metoprolol > 2.5  
Nadolol > 2.5 
Propranolol > 4 
Sotalol > 4 
Timolol Güvenli dozu yok 

 
Belirti ve Bulgular  
Hipotansiyon ve bradikardi en sık görülen bulgulardır. Özellikle 
propranololün toksik dozda alımlarında atriyoventriküler blok, ventriküler 
ileti bozuklukları, kardiyojenik şok ve asistoli oluşur. EKG’de QRS normal, 
PR aralığı uzamıştır. Çok yüksek dozda alımlarda ve özellikle propronolole 
bağlı QRS uzaması görülebilir. Konvülziyon, koma ve solunum durması 
özellikle propranolol, asebotolol, karvedilol, metoprolol ve timolol gibi 
yağda eriyen ve merkezi sinir sistemine kolayca geçenlerin alımı ile oluşur. 
Bronkospazm, astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda daha 
sıktır.  Parsiyel beta-agonist etkisi olan pindolol, asebotalol, seliprolol ve 
oksprenolol taşikardi ve hipertansiyona yol açabilir. Sotalol doza bağımlı 
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olarak EKG’de QT’de uzama, “torsades de pointes” ve ventriküler 
fibrilasyon oluşturur. Hipoglisemi ve hiperpotasemi görülebilir.   
Tanı  
Öykü ve bradikardi-hipotansiyon bulgularıyla konur. Olası ilaç etkileşmesi 
yönünden hastanın altta yatan hastalığı ve kullandığı diğer ilaçlar mutlaka 
sorgulanmalıdır. Ayırıcı tanıda sempatolitik ve antihipertansif ilaçlar, 
kardiyak glikozitler ve kalsiyum kanal blokörleri ile zehirlenmeler 
düşünülmelidir.  
Özgül Yöntemler ve  Laboratuar İncelemeleri 
Tedavide özgü3 özgü yöntemlerin yararı yoktur.İleti bozukluklarının tanısı 
ve izlemi için EKG çekilmeli, hiperpotaseminin saptanması için elektrolit 
düzeyleri ve hipoglisemi yönünden kan şekeri ölçülmelidir.  
Tedavi 
Acil ve Destekleyici Tedavi 
Öncelikle havayolu, solunum ve dolaşım değerlendirilmeli ve gerekiyorsa 
ileri yaşam desteği verilir. Varsa koma, nöbet, hipoglisemi ve 
hiperpotasemi tedavi edilir.   Belirti ve bulgusu olmayan hasta beta blokör 
alımını izleyen en az 6 saat boyunca izlenmeli, sürekli salıveren (SR) 
farmasötik şekillerin alımında gözlem süresi 12 saate uzatılmalıdır. 
Hipotansiyonu olan hastada konjestif kalp yetmezliği yok ise 10-20 mL/kg 
serum fizyolojik infüzyonla verilir. Bradikardi varsa atropin (0,02mg/kg i.v., 
toplam 0,5-1 mg, en az 0.1 mg) verilmelidir.  
Özgül İlaç-Antidot 
Tedaviye dirençli bradikardi ve hipotansiyon varsa glukagon veya adrenalin 
verilir. Propranolol gibi membran stabilizasyonu yapan ilaçlarla 
zehirlenmede ileti bozukluklarının tedavisinde sodyum bikarbonat 
uygulanmalıdır.  
Glukagon (GlucaGen Hypokit® 1 mg/ml glukagon hidroklorür): 0,05 mg/kg 
i.v. her 3 dakikada bir bolusu izleyen 0,05-0,1 mg/kg/saat infüzyonla 
uygulanır.  
Adrenalin: 0,01 mikrogram/kg i.v. verilir. 
Sodyum bikarbonat: %8,4’lük 1mEq/mL içeren sölüsyondan 1-2 mEq/kg 
i.v. infüzyonla bir saat içinde verilir. 
Dekontaminasyon amacıyla yaşamı tehdit edecek miktarda beta adrenerjik 
blokör alımını izleyen 1 saat içinde geniş çaplı orogastrik tüple uygulanır. 
Ağız yoluyla alımı izleyen ilk 1 saat içinde aktif kömür verilmelidir. 
Atılmanın artırılması için propranolol gibi yağda eriyen ilaçların vücutta 
dağılım oranı yüksek olduğundan tedavide zorlu diürez, hemodiyaliz ve 
hemoperfüzyon etkisizdir. Vücutta dağılım oranı göreceli olarak daha düşük 
olan ve yarılanma ömrü daha uzun olan bazı beta reseptör blokörleri ile 
zehirlenmede (asebutolol, atenolol, nadolol, sotalol) hemoperfüzyon, 
hemodiyaliz veya tekrarlanan dozda aktif kömür etkilidir.     
KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİYLE ZEHİRLENME 
Çocuklarda kalsiyum kanal blokörleri, hipertansiyon, disritmilerde özellikle  
supraventriküler taşikardilerin tedavilerinde  nadiren kullanılmaktadır . 
Erişkinlerde anjina, hipertansiyon ve migren tedavisinde kullanılmakta ve 
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ilaç kullanımınındaki artış, çocukların bu grup ilaçlara kaza ile maruz 
kalımlarında artışa yol açmaktadır Yaşamı tehdit eden zehirlenmelere 
neden olabilir. Özellikle, küçük çocuklarda tek tablet alımları bile ölümcül 
olabilir. Bu nedenle sürekli salıveren veya retard tablet alımlarına dikkat 
edilmelidir. 
Toksik Etki Mekanizması 
Hücre içi kalsiyum düz kaslar ile kalp kaslarının kasılması için ve sinoatrial 
noddaki pacemaker hücreleri için primer uyarandır. Terapötik 
konsantrasyonlarda Ca kanalının alfa alt tipine bağlanarak Ca kanalını 
kapatır ve depolarizasyon sırasında Ca girişini azaltır. Hücre 
membranındaki kalsiyum kanallarını bloke ederek hücre içine kalsiyum 
girişini yavaşlatırlar. koroner ve periferik damarlarda genişleme, kalbin 
kasılma gücünde azalma, atriyoventriküler iletide yavaşlama ve sinüs 
düğümünde baskılanma oluştururlar. Periferik damar direncinde düşmeye 
bağlı refleks taşikardi görülebilir. Çok yüksek konsantrasyonlarda kanallar 
bloke olur ve kanallardan Ca girişi tamamen engellenir.  
Toksik Doz 
Beta blokör, nitrat veya diüretiklerle birlikte kullanıldığında, ilaç etkileşmesi 
nedeniyle tedavi dozlarında bile ciddi zehirlenme bulguları ve ölüme neden 
olabilirler. Akut alımda günlük tedavi dozlarını aşan dozların tümü toksik 
kabul edilir. Alımdan sonraki 6 saat içinde belirtiler ortaya çıkar. Klinikte 
organ perfüzyonunun azalmasına bağlı belirtiler görülür. 
Belirti ve Bulgular  
Klinikte organ perfüzyonunun azalmasına bağlı belirtiler görülür. Beyin 
perfüzyonunun azalması sonucu uykuya eğilim, bilinç değişiklikleri, bulantı, 
kusma, baş dönmesi, letarji, 
ajitasyon, konfüzyon, nöbet, hemipleji görülebilir. Hafif zehirlenmede sinüs 
bradikardisi, şiddetli zehirlenmede değişik derecelerde iletim blokları 
görülür. Hipotansiyon ve bradikardi sık görülür. EKG’de PR uzaması 
(verapamil ile tedavi dozunda), QT uzaması ile birlikte ventriküler aritmiler 
olabilir. Böbrek perfüzyonunun azalması sonucu idrar çıkışı azalır, 
metabolik asidoz ve hiperglisemi gelişebilir. 
Tanı  
Alım öyküsü ile birlikte hipotansiyon ve bradikardi bulgularıyla konur. Olası 
ilaç etkileşmesi yönünden hastanın altta yatan hastalığı ve kullandığı diğer 
ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır. Hipotansiyon ve bradikardinin eşlik ettiği 
atriyoventriküler blokta QRS’te uzama yoksa kalsiyum kanal blokörü 
zehirlenmesi düşünülmelidir. Sempatolitik ilaçlar ve beta blokör 
zehirlenmelerinde de benzer bulgular oluşabilir. Serum veya kan düzeyleri 
ölçümünün tedavinin düzenlenmesinde yararı yoktur.İleti bozukluklarının 
tanısı için EKG izlemi yapılır. Asidoz tanısı için arter kan gazı, hiperglisemiyi 
saptamak için şekeri ölçümü yapılır.   
Tedavi 
Öncelikle havayolu, solunum ve dolaşım değerlendirilir ve gerekiyorsa ileri 
yaşam desteği verilir.Hipotansiyonu olan hastada konjestif kalp yetmezliği 
yok ise 10-20 mL/kg serum fizyolojik infüzyonla verilir.  Hipotansiyon ve 
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şok sıvı tedavisine tek başına yanıt vermiyorsa dopamin ve adrenalin kan 
basıncını normal sınırlarda tutmak üzere verilir.     
Klinik belirti ve bulgusu olmayan hastalar, ilaç alımını izleyen en az 6 saat, 
semptomatik hastalar ise en az 24 saat EKG izlemi altında tutulmalıdır. 
Sürekli salıveren (SR-sustained release) veya modifiye salım yapan 
kalsiyum kanal blokörü zehirlenmesinde stada hiçbir belirti ve bulgu olmasa 
bile; verapamil içermeyenlerle zehirlenmede en az 18 saat, verapamil 
içerenlerle zehirlenmede en az 24 saat izlem önerilir.  
Özgül İlaç-Antidot 
Kalsiyum kanal blokörü zehirlenmesinde kalsiyum ve glukagon tedavisine 
yanıt vermeyen olgularda insülin/glukoz kullanılır. İlaç tedavisine yanıt 
vermeyen bradikardi durumunda kalp pili takılır. 
Kalsiyum (Calcium-Picken®, % 10’luk kalsiyum glukonatlevülinat, 10 mL 
ampul): 0,2 mL/kg ven içine yavaş infüzyonla verilir. Semptomatik 
bradikardi oluşur ise infüzyon durdurulur. Damar dışına kaçarsa ciddi deri 
hasarı oluşturabilir. Kardiyak depresyonu geri döndürmesine karşın sinüs 
düğümü üzerindeki baskılayıcı etkiye, periferik vazodilatasyona ve 
atriyoventriküler düğüm üzerine etkisi yoktur. 
Glukagon (GlucaGen Hypokit®, 1 mg/mL glukagon hidroklorür): 0,05 
mg/kg i.v. her 3 dakikada bir bolusu izleyen 0,05-0,1 mg/kg/saat 
infüzyonla uygulanır.  
İnsulin+glukoz : 0.5-1 U/kg bolus şeklinde, sonrasında 0.5-1 U/kg/saat 
infüzyon yolu ile verilir. İnsülinle birlikte glukoz tedavisinde % 10’luk 
dekstrozdan 2,5-5 mL/kg, kan şekeri 100-150 mg/dL arasında tutulacak 
şekilde tekrarlanan dozlarda verilir. Hiperinsülinemik öglisemi yaratarak 
insülinin pozitif inotropik etkisinden yararlanılması amaçlanır.  
Dekontaminasyon amacıyla kusturma yapılmaz. Yüksek dozda alımda ilk 1 
saat içinde aktif kömür verilmelidir. Mide yıkaması yaşamı tehdit edecek 
miktarda ilaç alımını izleyen 1 saat içinde geniş çaplı orogastrik tüple 
uygulanır. Sürekli salıveren veya modiye salım yapan farmasötik şekillerle 
oluşan zehirlenmelerde geç dönemde de mide yıkaması önerilir. Atılmanın 
artırılması amacıyla Kalsiyum kanal blokörlerinin proteinlere bağlanma 
oranı yüksek olduğundan hemodiyaliz ve hemoperfüzyon etkisizdir. Sürekli 
salıveren ya da modifiye salım yapan tabletlerin yüksek dozda alımlarında 
tekrarlanan dozda aktif kömür önerilir. 
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Karbonmonoksid zehirlenmesi 
Doç. Dr. Durgül Özdemir 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD-İZMİR 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi dünyada ve ülkemizde sık karşılaşılan 
önemli bir zehirlenme nedenidir. Zehirlenmeye bağlı ölüm nedenleri 
arasında ilk sıralarda yer almaktadır. CO solunmasına bağlı akut veya 
kronik zehirlenme gelişebilir.  
Zehirlenme kaynakları  
CO zehirlenmesi, odun, kömür, fabrika ve egzoz gazları, petrol, kerosene, 
propane ve vinil plastik gibi yapısında karbon taşıyan bileşiklerin tam 
yanmaması sonucu CO açığa çıkmasıyla oluşur. Zehirlenme kaynakları gaz 
ocakları, odun ve kömür sobaları, fırın, şofben gibi bozuk ısıtma sistemleri, 
yangınlar ve patlamalardır. Özellikle, yangınlar solunum yollarında ciddi 
hasara yol açtıkları için erken ölümlerin en sık nedenidir. 
Zehirlenme mekanizması 
Normalde karboksihemoglobin (COHb) düzeyi %1-3’dir, sigara içenlerde 
%5-10’a  kadar çıkabilir, % 11-30 arasında klinik belirti ve bulgular 
gözlenebilir. Karbonmonoksitin hemoglobine bağlanma kapasitesi O2’e göre 
200-300 kat daha fazladır. Fetal hemoglobine bağlanabilirliği daha da 
yüksektir. Oluşan COHb nedeniyle, oksihemoglobin disosiasyon eğrisinde 
sola kaymaya, dolayısıyla oksijenin dokulara sunumu azalır ve doku 
hipoksisi meydana gelir.  
Hemoglobin haricinde CO sitokrom, myoglobin  ve guanil siklaza da 
bağlanarak doğrudan hücresel toksisiteye neden olur. CO zehirlenmesinde 
artmış nitrik oksit (NO) beyinde oksidatif stres ve lipid peroksidasyonuna 
yol açtığı ileri sürülmektedir. Hipoksi, hücresel toksisite ve NO düzeylerinde 
artışın kombinasyonu ile beyinde geç dönemde lipid peroksidasyonu ve 
nörolojik hasara neden olmaktadır. 
Belirti ve Bulgular  
CO zehirlenmesinde belirti ve bulgular değişkendir; özgül olmayan viral 
hastalıklar belirtileri, baş ağrısı, besin zehirlenmesi, çeşitli kardiyovasküler 
ve nörolojik sendromlarla kolaylıkla karıştırılabilir. Bu nedenle tanı için 
yüksek oranda şüphe gerekir, özellikle öyküde diğer ev halkında benzer 
belirtilerin olup olmadığı, evden uzaklaştıktan sonra yakınmaların şiddetinin 
azalıp azalmadığı sorgulanmalıdır. Tablo 1’de CO zehirlenmesinde sık 
karşılaşılan belirti ve bulgular verilmektedir.  
Tanı  
Ayrıntılı öykü ve fizik bakı tanıda yardımcıdır. Hem arteriyel kan gazı 
analizinde PaO2 hem de nabız-oksimetre ile ölçülen oksijen saturasyonu 
sıklıkla normaldir. Spektrofotometrik kan gazı analizi CO düzeylerinin 
ölçümünde en değerli yöntemdir. COHb düzeylerinde % 20-30’a ulaştığında 
zehirlenme bulguları ortaya çıkar, % 60-70 düzeylerinde ise koma ve ölüm 
görülebilir. Fakat, COHb düzeyi ile klinik seyir arasında her zaman doğrusal 
bir ilişki beklenmemelidir. CO zehirlenmesinin ciddiyeti solunan CO 
konsantrasyonu, maruz kalım süresi ve hastada solunumsal sorunun olup 
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olmadığına bağlıdır. Yaşlılar, küçük çocuk ve bebekler ve kardiyopulmoner 
hastalığı olan olgular daha çok etkilenirler.  
Hastada var olan klinik belirti ve bulgular göz önünde tutularak: 
Tam kan sayımı  
Arter kan gazı analizi (Metabolik asidoz) 
EKG (Disrtimi, iskemi, infarkt) 
Ekokardiyografi (Sol ventrikül disfonksiyonu) 
Akciğer grafisi (Pulmoner ödem) 
Serum kreatinin kinaz ve myoglobin, idrar myoglobin düzeyi (Rabdomyoliz) 
Böbrek fonksiyon testleri (Böbrek yetersizliği) 
Bilgisayarlı tomografi ve manyetik resonans (Beyin ödemi, iskemi)   
İleri laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır. 
Tedavi  
CO zehirlenmesindeki ilk yaklaşım hastanın CO bulunan ortamdan 
uzaklaştırılması ve yüz maskesi ile % 100 O2 verilmesidir. Bilinç bulanıklığı 
veya solunum sıkıntısı olan hastalar entübe edilerek mekanik ventilasyon 
uygulanmalıdır.  
Oksijen tedavisi ile hipokseminin düzeltilmesi ve CO’in vücuttan atılımının 
hızlandırılması amaçlanmaktadır. Yüksek basınçlarda oksijen verilmesi 
COHb’nin vücuttan atılımını daha da hızlandırır. COHb’nin yarılanma ömrü 
oda havasında 5 saat,  % 100 O2  uygulandığında 1 saat, hiperbarik O2 
uygulandığında ise 20 dakikadır. 
Hiperbarik O2 tedavisinin birincil amacı, nörolojik kötüleşme yada gecikmiş 
nöro-psikiyatrik sekeli azaltmak/önlemektir. Hiperbarik O2  tedavisinin 
dokulardan COHb’in uzaklaştırılmasına katkıda bulunduğu, serebral 
vazokonstriksiyon oluşturduğu ve oksidatif stresi azalttığı gösterilmiştir. 
Bununla birlikte, hiperbarik O2 tedavisinin kesin endikasyonları ve süresi 
konusunda fikir birliği yoktur.  CO zehirlenmesinde önerilen hiperbarik O2  
tedavisi endikasyonlar Tablo-2’de özetlenmiştir.  
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Tablo 1. CO zehirlenmesinde belirti ve bulgular 

Akut  Zehirlenme  Kronik Zehirlenme  

Hafif  Şiddetli baş ağrısı 
Başağrısı Bulantı-kusma 
Bulantı-Kusma Karın ağrısı 

Baş dönmesi Halsizlik, sersemlik  
Görme bulanıklığı Bilişsel işlevlerde azalma  
Orta  Parestezi 
Konfüzyon Göz kararması 
Senkop Homonim hemianopsi 
Göğüs ağrısı Papil ödemi 
Solunum sıkıntısı Retinal hemoraji 
Taşikardi Amnezi 
Takipne Kişilik değişiklikleri 
Rabdomyolizis Denge bozukluğu 
Ağır   
Disritmi  
Hipotansiyon  
Myokard iskemisi  
Kardiyak arrest  
Respiratuvar arrest  
Non- kardiyojenik pulmoner ödem  
Nöbet  
Koma  

 
Tablo 2. CO zehirlenmesinde Hiperbarik O2 tedavisi  

Kabul edilen endikasyonlar  Uygulanabilir  

Nörolojik Bulgular Kardiyovasküler yetmezlik (İskemi, 
disritmi) 

Bilinç durum değişikliği Metabolik  asidoz 
Fokal nörolojik defisitler Küçük bebek, yaşlı  
Nöbet Anormal nöropsikometrik test sonuçları 
Koma Normobarik O2 tedavisine rağmen  
Bilinç kaybı öyküsü  devam eden bulguları 

COHb >%15-20 + gebelik   
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Yetişkinlerde sık görülen 
zehirlenmeler - İnteraktif olgu 
tartışmaları 
[04.11.2009, SALON B, 14:00-15:30] 
Antidepresanlarla zehirlenme 
Doç. Dr. Şule Kalkan 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
Antidepresan ilaçlarla zehirlenmeler, bu grup ilaçların yetişkinlerde ve 6 
yaşın üzerindeki çocuklarda özkıyım amacıyla, daha küçük çocuklarda ise 
kaza yoluyla alınması sonucu oluşur. Antidepresan ilaçlar; kimyasal 
yapılarına ya da etki mekanizmalarına göre dört grupta toplanabilir. 
1-Trisiklik Antidepresanlar (TSA) 
Amitriptilin, imipramin, klomipramin, desipramin, trimipramin, doksepin, 
nortriptilin, protriptilin, opipramol. 
2-Atipik Antidepresanlar 
İkinci jenerasyon;  Amoksapin, maprotilin, trazodon, bupropion, Üçüncü 
jenerasyon;  Mianserin, mirtazapin, nefazodon, reboksetin, venlafaksin 
3-Selektif  serotonin re-uptake inhibitörleri (SSRİ) 
Sitalopram, essitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin 
4- Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) 
Non-selektif inhibitörler (irreversibl): Fenelzin, isokarboksazid, nialamid, 
parjilin, tranilsipramin. 
Selektif  inhibitörler: MAO-A enzimine selektif: Klorjilin (irreversibl), 
moklobemid (reversibl); MAO-B enzimine selektif: Selejilin (irreversibl). 
Ülkemizde antidepresan ilaçlarla oluşan zehirlenmelerin; en sık trisiklik 
antidepresanlarla  özellikle opipramol ve amitriptilin ile oluştuğu (%58.4) 
bunu SSRİ’lar (%22.5), heterosiklik antidepresanlar (%7.9) ve MAOİ‘lerinin 
(%1.7) izlediği görülmektedir (1, 2).   
1- TRİSİKLİK ANTİDEPRESANLARLA ZEHİRLENMELER : 
 Farmakokinetik ve toksikokinetik özellikleri: TSA ilaçlar tedavi 
dozunda verildiğinde gastrointestinal sistemden hemen hemen tamamıyla 
emilerek 2-8 saat içinde plazmada doruk konsantrasyonlarına ulaşırlar. 
Yüksek doz alımlarında ise antikolinerjik etkilerine bağlı olarak 
gastrointestinal motilitenin azalması ve asidik gastrik sıvılarda iyonize 
olmaları, emilim kinetiklerini değiştirerek emilimlerinin geçikmesine yol 
açar (3). Karaciğerde ilk geçiş eliminasyonuna uğramaları sebebiyle TSA’ın 
oral bioyararlanımları düşük ve değişkendir. Toksik dozlarda 
metabolizmalarının doygunluğa ulaşması bioyararlanımlarını artırır. Bu grup 
ilaçlar çok lipofiliktir. Dokulara ve plazma proteinlerine yüksek oranda 
bağlanırlar, sanal dağılım hacimleri geniş (15-40 L/kg) ve yarı-ömürleri 
uzundur (3-5).  
TSA ilaçlar karaciğerde sitokrom P 450 enzimleri (CYP1A2, CYP2C19, 
CYP3A4, ve CYP2D6) ile metabolize edilirler. CYP enzim aktivisindeki 
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bireysel farklılıklar bu ilaçların metabolizmasında ve plazma kararlı durum 
konsantrasyonlarında geniş bireysel farklılıklara yol açar. CYP2D6 enzimi 
genetik polimorfizm göstermektedir. İmipramin ve desipramin gibi TSA’ları 
yavaş metabolize edicilerde toksik dozda veya terapötik dozda ilaç 
alımlarından sonra toksik etkiler gözlenebilir (3,4,6). Bununla birlikte 
TSA’ların metabolizması çeşitli ilaçlar tarafından indüklenebilir veya inhibe 
edilebilir. İndüksiyon oluşturan ilaçlar karbamazepin, fenobarbital ve 
fenitoindir. İnhibisyon oluşturan ise fluoksetin, paroksetin, kinidin ve 
nöroleptiklerdir. Bu durumda plazma TSA düzeyleri 4-10 kat artabilir ve 
deliryum, nöbet, kardiyak aritmiler gibi toksik etkilerin ortaya çıkma riski 
artabilir (7). 
Toksik Etki Mekanizması ve Toksik Doz : TSA’ın başlıca toksik etkileri 
kardiyovasküler sistem ve santral sinir sistemi üzerinedir (8). Kardiyotoksik 
etkiler içinde, katekolaminlerin geri alım inhibisyonu ve antikolinerjik etkiler  
sonucu hipertansiyon ve taşikardi, periferik alfa adrenerjik reseptör blokajı 
sonucu hipotansiyon, miyokardın hızlı sodyum kanallarının blokajı sonucu 
kardiyak ileti bozuklukları ve membran stabilize edici etki ile  miyokard 
depresyonu yer alır. Santral sinir sistemi etkileri ise antikolinerjik etkiler 
sonucu, sedasyon ve koma,  beyinde noradrenalin ve serotonin geri 
alımının inhibisyonu ya da diğer santral etkiler sonucu görülen nöbettir (5).  
Trisiklik antidepresanların birçoğunun terapötik indeksi dardır. Günlük 
terapötik dozun 10 katından daha az dozlarda bile ciddi zehirlenmelere 
neden olabilirler. Yaşamı tehdit edici dozları 10-20 mg/kg arasıdır. 
Çocuklarda 15mg/kg’ı öldürücü olabilir (3, 5, 9).  
Klinik Bulgular: 
Kardiyovasküler bulgular: TSA ilaçlarla zehirlenmelere bağlı morbidite ve 
mortaliteden kardiyovasküler  toksik etkiler sorumlu tutulmaktadır. TSA 
zehirlenmesinde görülen kardiyovasküler toksik etkiler kardiyak iletide 
anormallikler (PR intervalinde uzama, QRS genişlemesi, QTc uzaması), 
disritmiler (sinüs taşikardisi, AV blok, torsades de pointes, ventriküler 
taşikardi ve fibrilasyon) ve hipotansiyondur. Bu toksik etkiler ilacın kalpte 
aksiyon potansiyeli üzerine, direk damar tonusu üzerine ve otonom sinir 
sistemi üzerine olan etkilerine bağlıdır (3,5). TSA ilaçların oluşturduğu 
hipotansiyonda rol oynayan mekanizmalar arasında;  hızlı sodyum 
kanallarının blokajına bağlı ileti bozuklukları ve kalp yetmezliği, postsinaptik 
sempatik alfa adrenerjik reseptör blokajına bağlı vazodilatasyon ve 
noradrenalinin sinir ucuna geri alımının inhibisyonu sonucu gelişen 
noradrenalin deplesyonu yer almaktadır. Elektrokardiyogram (EKG) görülen 
QRS ve QT uzaması kardiyovasküler toksisitenin klinik kanıtı olarak kabul 
edilmektedir (10,11).   
Santral sinir sistemi bulguları: Mental durumda hızlı bozulma, ajitasyon, 
letarji, konfüzyon, deliryum, koma ve nöbet gözlenebilir. Santral sinir 
sistemi bulguları genelde 6 saat içinde gelişir ve 24-48 saate kadar 
sürebilir. Nöbetin patofizyolojisi tam olarak belirlenmemekle beraber 
monoamin düzeylerindeki artış (özellikle norepinefrin), antidopaminerjik 
özellikleri, antikolinerjik özellikleri, nöronal sodyum kanallarının inhibisyonu 
ve GABA reseptörleri ile etkileşime bağlı olabilir. Santral sinir sisteminde, 
kolinerjik ve dopaminerjik sistemlerin birbiriyle olan denge durumlarında 
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meydana gelen değişikliklerde miyoklonus, piramidal ve ekstrapiramidal 
bulgular  ortaya çıkar (3, 12). 
Diğer bulgular: Özellikle ciddi zehirlenmelerde solunum depresyonu, 
aspirasyon ve akut respiratuvar distres sendromu (ARDS) gelişebilir. 
Antikolinerjik etkiler sıktır ancak ağır zehirlenmelerde bu bulgular 
maskelenebilir. TSA zehirlenmesinde oluşabilecek antikolinerjik bulgular 
sedasyon, deliryum, koma, midriyazis, deri-mükoz membranlarda kuruma, 
terlemede azalma, taşikardi, barsak motilitesinde azalma ve idrar 
retansiyondur.  Uzamış nöbet ve komanın komplikasyonu olarak 
rabdomiyoliz ve böbrek yetmezliği gelişebilir (12).  
Tanı: Letarji, koma ve nöbet gibi bulgulara QRS genişlemesinin eşlik ettiği 
olgularda TSA zehirlenmesi akla gelmelidir.  Nonsiklik antidepresanlar ile 
zehirlenme ise daha çok depresyon öyküsü olan ve letarji, koma veya 
nöbet gibi bulgulara QRS genişlemesinin eşlik etmediği olgularda 
düşünülmelidir. Rutin biyokimyasal tetkikler, EKG, kan gazı ölçümü, akciğer 
ödemi düşünülen hastalarda akciğer grafisi tanıda yardımcıdır. 
Genel Tedavi Yaklaşımı:  
Acil ve Destek Tedavi: TSA’larla zehirlenmelerde tüm acil yaklaşımlarda 
olduğu gibi solunumun ve kardiyovasküler fonksiyonların desteklenmesi ve 
korunması esastır. Varsa koma, konvülsiyon ve hipotansiyon tedavi edilir. 
Trisiklik antidepresanlara bağlı konvülsiyon tedavisinde kardiyotoksik etkiyi 
artırabileceği için fenitoin kullanılmamalıdır. Bulguları olan tüm hastalar 
EKG ile izlenmeli, bulgusu olmayan hastalarda bile izlem en az 8 saat 
sürdürülmelidir (9).  
Arındırma: TSA zehirlenmelerinde, hastayı kusturmak nöbet aktivitesine 
neden olabilir. Antikolinerjik etkileri nedeniyle emilim gecikebileceğinden 
mide yıkaması alımı izleyen 6 saate kadar yapılabilir. Aktif kömür bilinci 
açık hastalarda ağız yolu ile, bilinci kapalı hastalarda endotrakeal 
entübasyondan sonra nazogastrik sonda ile verilir.  Ciddi zehirlenmelerde  
tekrarlayan dozda aktif kömür  0.5 g/kg her 4-6 saatte uygulanabilir. (5, 9, 
12). 
Spesifik İlaçlar ve Antidotlar: EKG’de QRS süresi  0,10 sn den uzunsa, 
hipotansiyon ve ventrikül eritmisi varsa i.v.  sodyum bikarbonat tedavisi 
uygulanır. Gelişen komplikasyonlar; nöbet, hipotansiyon ve ritm 
bozuklukları tedavi edilir (3,5,8,12, Tablo 1). Sınıf 1a antiaritmikler 
(prokainamid, disopramid, amiodaron) kardiyotoksisiteyi artıracağından 
kullanılmamalıdır. Özgül bir antidotu yoktur. Fizostigmin kalpte ileti 
bozukluklarına, asistoliye neden olabileceği ve konvülziyonları artırabileceği 
için kullanılmamalıdır.  
Eliminasyonu Artırıcı Yöntemler: TSA zehirlenmesinde, proteinlere 
bağlanma oranının yüksek olması nedeniyle hemodiyaliz ve hemoperfüzyon 
etkili değildir (5,9). 
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Tablo 1 . Trisiklik Antidepresan  Zehirlenmelerinde Tedavi. 

Toksik etki                              Tedavi 

İletide geçikme (QRS >0.12s, T40-
ms ekseni >1300 

NaHCO3 (1-2 mEq/kg i.v.) 
uygulanabilir. Arteriyel kan 
gazlarının 7.45-7.55 arasında 
tutulmalıdır. 

Ritm bozuklukları 
Sinüs taşikardisi 
Geniş kompleksi taşikardi/ventriküler 
taşikardi 
Torsades de point 

 
Tedavi gerektirmez. 
NaHCO3 (1-2 mEq/kg i.v.) 
Lidokain 
Erişkin dozu: 1-1.5mg/kg i.v. ,  
refrakter ise takiben 0.5-
0.75mg/kg/bolus, 3-5 dk. da 
(total doz:  3mg/kg). 
Çocuk dozu: 1mg/kg i.v. bolus, 
takiben 20-50 μg/kg/dk devamlı 
infüzyon.   
Magnezyum sülfat ve pacemaker 

Hipotansiyon %0.9 NaCl infüzyonu (10-
20mL/kg) 
NaHCO3 (1-2 mEq/kg i.v.) , 
Norepinefrin, Dopamin 

Nöbet  Erişkin: 5-10 mg diazepam 5-10 
dakikada maksimum doz 30 
mg/gün. 
Çocuk :  0.2-0.5 mg/kg 5 
dakikada bir i.v., maksimum doz 
küçük çocuklarda 5 mg, büyük 
çocuklarda 10 mg            

 
2- ATİPİK ANTİDEPRESANLARLA ZEHİRLENMELER 
Zehirlenmelerininde daha çok santral sinir sistemi bulguları gözlenir. 
Kardiyovasküler sistem etkileri genellikle minimaldir. Genellikle tedavi 
dozlarının 10 katından fazlasında bile ciddi bir zehirlenme belirtisi 
oluşturmazlar (9). Bazı atipik antidepresanların zehirlenmelerinde oluşan 
klinik bulgular Tablo 2’de özetlenmiştir (4, 9, 12-15). 
Genel Tedavi Yaklaşımı: Acil ve destek tedavi TSA zehirlenmesindeki 
benzerdir. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon etkili değildir. Mide yıkaması ilk 
1 saat içinde ve ilaç yüksek dozda alınmışsa yapılır. Aktif kömür zehirin 
uzaklaştırılmasında etkilidir. Spesifik antidotu yoktur  (9).  
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Tablo 2. Atipik Antidepresan Zehirlenmelerinde Klinik Bulgular 

İlaç Adı Toksik Etkiler 

Amoksapin Solunum depresyonu, hipotansiyon, 
konvülsiyon, koma, hipertermi, 
rabdomiyoliz, ritm bozukluğu, ciddi 
nörolojik bulgular, nöroleptik malign 
sendrom. 

Maprotilin TSA’ra göre daha az sedatif ve 
antimuskarinik etkiye sahip, nöbet, 
taşikardi. 

Trazadon Santral sinir sistemi depresyonu, 
ortostatik hipotansiyon, priapizm.  

Bupropion Konvülsiyon, sinüs taşikardisi 
Mianserin Ventriküler aritmi 
Mirtazapin Mental durumda değişiklikler, taşikardi 
Nefazodon Santral sinir sistemi depresyonu, 

ortostatik hipotansiyon, priapizm. 
Reboksetin Taşikardi, hipotansiyon, konvülsiyon.  
Venlafaksin Bulantı, kusma, baş dönmesi, taşikardi, 

santral sinir sistemi depresyonu, 
hipertermi, karaciğer enzimlerinde 
yükselme, konvülsiyon, QRS uzaması, 
ventriküler taşikardi ve kardiyak arrest 
sonucu ölüm.  

 
3- SELEKTİF SEROTONİN RE-UPTAKE İNHİBİTÖRLERİ:  
TSA ilaçlara kıyasla daha az antikolinerjik, antihistaminik ve kardiyotoksik 
yan etkilere sahiptirler ve oldukça güvenlidirler.   
Farmakokinetik ve toksikokinetik özellikleri: SSRİ grubu ilaçların oral 
absorpsiyonları tam ve hızlıdır, alımdan 4-8 saat sonra plazmada doruk 
konsantrasyonlara ulaşırlar, karaciğerden ilk geçiş eliminasyonuna uğrarlar, 
yüksek derecede plazma proteinlerine bağlanırlar ve dağılım hacimleri 
geniştir (12-88 L/kg). SSRİ’lar ve bunların aktif metabolitleri  CYP 
enzimlerinin hem güçlü bir inhibitörü hemde substratıdırlar. Fluoksetin, 
fluvoksamin, sitalopram, paroksetin, sertralin CYP2D6 enziminin 
substratıdır. Ayrıca paroksetin, norfluoksetin ve fluoksetin sırasıyla bu 
enzimi güçlü bir şekilde inhibe eder (1, 13, 16).  
Toksik Etki Mekanizması ve Toksik Doz: Beyinde diğer nörotransmiter 
sistemlere  dokunmadan serotonerjik sinapslarda serotonin re- uptake’ini 
bloke ederek etki gösterirler. Toksik dozda görülen etkiler, tedavi dozunda 
görülen etkilerin uzantısıdır.  Serotonerjik stimülasyonda aşırılık gözlenir. 
Tedavi dozunun 10 katını aşan dozda  alımlar  toksik etki görülmeksizin 
tolere edilebilir (13, 16). 
Klinik Bulgular: SSRİ grubu ilaçlarla akut zehirlenmelerde bulantı, kusma, 
baş dönmesi, bulanık görme ve daha az sıklıkta santral sinir sistemi 
depresyonu ve sinüs taşikardisi meydana gelebilir Hiponatremi, nöbet ve 
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QRS kompleksinde uzama rapor edilmekle birlikte nadirdir (13). SSRİ 
grubu ilaçlar yüksek doz alımlarında trisiklik antidepresanlarla ile 
karşılaştırıldığında görece daha tehlikesiz olmasına rağmen, sitalopram 
yüksek dozlarının tehlikesiz olmadığı ciddi kardiyotoksik etkilere ve 
geçikmiş semptomlara yol açabileceği  bildirilmektedir (17,18). SSRİ grubu 
antidepresanların kardiyotoksik etkilerinin karşılaştırıldığı retrospektif bir 
çalışmada, sitalopramın yüksek dozlarda fluoksetin, fluvoxamine, paroxetin 
ve sertraline göre QT ve QTc intervallerini anlamlı bir şekilde uzattığı 
saptanmıştır (19).    
Serotonin sendromu, konfüzyon, hipomani, huzursuzluk, miyoklonus, 
hiperrefleksi, diaforez, üşüme, titreme, inkoordinasyon  ve hipertermi ile 
karakterizedir. Bu reaksiyon genellikle MAO inhibitörü kullanan bir hastanın 
SSRİ almasıyla ortaya çıkar. MAO inhibitörlerinin ve SSRİ grubu ilaçların 
uzun etkili olmaları nedeniyle ilaçlardan biri kesilse bile bu reaksiyon günler 
ve haftalar boyu sürebilir. Bu sendrom ayrıca SSRİ doz aşımlarında 
(beraberinde MAO inhibitörü olmaksızın) da görülebilir (16). 
Genel Tedavi Yaklaşımı: Acil ve destek tedavi TSA zehirlenmesindeki 
benzerdir. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon etkili değildir. Tekrarlayan doz 
aktif kömür önerilmemektedir. Spesifik antidotu yoktur. Serotonin 
sendromu tedavisinde, serotonin antagonisti etkileri bulunan siproheptadin 
veya metiserjid’in  yararlı olabileceği bildirilmektedir. (12,16,20). 
4- MONOAMİN OKSİDAZ İNHİBİTÖRLERİ:  
TSA ilaçlara göre daha az toksiktir. Tek başına MAOİ zehirlenmesinde klinik 
etkiler hafif iken, serotonerjik ajanlar ile kombine zehirlenmelerde klinik 
etkiler daha ağırdır.  
Farmakokinetik ve Toksikokinetik Özellikleri: MAOİ’leri 
gastrointestinal sistemden hızla ve tam olarak absorbe olurlar. Karaciğerde 
ilk geçiş eliminasyonuna uğramaları nedeni ile sistemik biyoyararlanımları 
düşüktür. Eliminasyon yarı ömürleri ise ortalama 2-3 saattir. İrreversibl 
MAOİ ‘leri ile tiramin içeren gıdaların alınması sonucu hipertansif 
reaksiyonların oluşma ihtimali yüksektir. Reversibl MAOİ moklobemid ile bu 
etkinin görülme ihtimalinin daha az olduğu gösterilmiştir (12). 
Toksik Etki Mekanizması ve Toksik Doz: Toksik etkiler katekolaminleri 
metabolize eden MAO enziminin inhibisyonu sonucu nöronal depolardan 
aşırı katekolamin salgılanması ile oluşur. 2-3 mg/kg veya daha fazla  
miktarlarda alımlar hayatı tehdit eder (12, 21). 
Klinik Bulgular: Ciddi derece zehirlenmede bulgular genellikle 
maruziyetten 6-12 saat içinde ortaya çıkar. Ancak bulguların ortaya çıkması 
24 saate kadar da uzayabilir. Ilımlı zehirlenmelerde anksiyete, huzursuzluk, 
flushing, baş ağrısı, temor, myoklonus, hiperefleksi, terleme, taşipne, 
taşikardi, ılımlı hipertansiyon gözlenir. MAOİ zehirlenmesine bağlı en çok 
görülen EKG bulgusu sinüs taşikardisidir. Şiddetli zehirlenmelerde ciddi 
hipertansiyon (intrakraniyal kanama ile komplike olabilir), deliryum, 
hipertermi, daha ağır derece zehirlenmede ise, bradikardi, kardiyak arrest, 
hipoksi, papil ödemi, hipotansiyon, nöbet, koma ve kötüye giden hipertermi 
görülür. Ölüm genellikle multipl organ yetmezliğine sekonder meydana 
gelmektedir (12, 21).   
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Genel Tedavi Yaklaşımı: Acil ve destek tedavi TSA zehirlenmesindeki 
benzerdir. Hemodiyaliz ve hemoperfüzyon etkili değildir. Tekrarlayan doz 
aktif kömür önerilmemektedir. Spesifik antidotu yoktur. 
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Organofosfat zehirlenmeleri 
Doç Dr. Zeynep Kekeç 
Ç.Ü.T.F. Acil Tıp AD/Adana 
Genel Bilgiler 
Organofosfor bileşikleri ile olan zehirlenmeler, tüm dünyada özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde, genç yaş grubunda önemli bir mortalite ve 
morbidite nedenidir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre, her yıl bir 
milyon yanlışlıkla ve iki milyon intihar amaçlı insektisidlere bağlı  
zehirlenme vakası görülmekte ve bunların büyük çoğunluğu tarımın daha 
ağırlıklı olduğu, bu bileşiklere kolayca ulaşılabilen, satışın denetlenmediği 
gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmektedir. Bu vakaların 200.000’i ölümle 
sonuçlanmaktadır. 
Sıklıkla zehirlenmeye yol açabilen bazı organik fosforlu bileşikler ve 
kullanım alanları aşağıda özetlenmiştir; 
Paration:Yüksek potentli, tarımda kullanılır. 
Coumaphos ve Trichlorfon: Orta derecede potentli ve hayvan bakımında 
kullanılır. 
Diazinon ve Malation: Düşük potentli ve  evde insektisit olarak kullanılır. 
Sarin, Tabun, Somon: Sinir gazları olarak bilinir. 
Çukurova Bölgesi gibi tarımın önemli bir geçim kaynağı olup organofosfat 
bileşiklerinin yaygın olarak kullanıldığı yörelerde bu bileşiklerle zehirlenme 
ciddi bir sağlık problemidir. Bu vakaların bilinçli yönetimi ve etkin acil 
tedavi tekniklerinin bilinmesi mortalite ve morbiditeyi önemli derecede 
azaltacaktır. Bu yazıda organofosfat zehirlenmelerinin tanı ve tedavisine 
güncel yaklaşımların  özetlenmesi ve olgular üzerinden örneklemelerle 
gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 
Alım yolları ve Farmakokinetik  
Toksik bileşikler dermal, inhalasyon veya gastrointestinal sistem yolu ile 
hızla emilebilir. Vücuda alındıkları yollar içinde en hızlı etki inhalasyonla 
başlar . İntravenöz (i.v) ve subkütan enjeksiyonlar ile perkütan maruziyetle 
de ciddi toksisite görülebilir. 
 Dermal emilim yavaştır ancak maruziyet uzadığında ya da yağda çözünen 
ajan bir çözücü içinde taşınıp emülsifiye haldeyse, cilt bütünlüğü bozulmuş 
ve ortam sıcaklığı yüksekse, etki ciddidir. 
İnsanda tepe düzeyine oral alımın 6. saatinde ulaşılır, ama yarılanma 
ömürleri çok farklıdır 
Fizyopatoloji 
Organosfatlar asetilkolinesteraza kovalent bağla bağlanarak geriye 
dönüşümsüz baskılanma yaparlar. Asetikolinesteraz enzimi baskılandığında 
kas-sinir kavşağında asetilkolin birikir ve postsinaptik hücreler sürekli 
depolarize olarak kolinerjik sisteme ait belirti ve bulgular ortaya çıkar. 
Kolinerjik bileşikler çok lipofilik olduğundan inhalasyon ya da ağız yolu ile 
alındığında hızlıca absorbe edililirler. Ciltten, konjonktivadan ve muköz 
membranlardan da geçip zehirlenme oluşturabilirler. 
Tanı 
Öyküdeki insektisit maruziyeti ve klinik bulguların varlığı. 
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Plazma psödokolinesteraz ve eritrosit AChE aktivitesinde azalma. 
Atropin, pralidoksim (2-PAM) tedavisine uygun klinik cevabın alınmasıyla 
tanı kesinleşir. 
PAM ile tedaviden önce AChE seviyesi için kan alınmalı. 
Klinik Bulgular 
Bu ajanlarla zehirlenme sonucunda, muskarinik ve nikotinik kolinerjik 
reseptörlerde asetilkolin konsantrasyonu artar, bu da kolinerjik fazlalık 
semptomlarına sebep olur (kolinerjik kriz). 
Tüm semptomlar muskarinik, nikotinik ve MSS reseptörlerinin artmış 
uyarılmalarına bağlıdır. 
1. Muskarinik etkiler (parasempatik sistem hiperaktivitesi): bradikardi, 
miyozis, bulanık görme, bulantı, kusma, diyare, kramp tarzında karın 
ağrısı, salivasyon, lakrimasyon, diaforez, hırıltı, bronkokonstriksiyon, idrar 
ve gayta inkontinansı (“SLUDGE: Salivation, Lacrimation, Urinary 
incontinance, Diarrhea, Gastrointestinal distress, Emesis ve DUMBBELS: 
Defecation, Urination, Miosis, Bradycardia, Bronchospasm, Emesis, 
Lacrimation, Salivation” şeklinde hatırlatıcı kısaltmalar yapılımıştır.) 
2. Nikotinik etkiler: fasikülasyon (çizgili kaslarda), paralizi, kas güçsüzlüğü, 
ve sempatik gangliyonlardaki reseptörlerin uyarılmasıyla hipertansiyon, 
taşikardi, solukluk, midriyazis (“MATCH: Muscle weakness and 
fasciculation, Adrenal medulla activity increase, Tachycardia, Cramping of 
skeletal muscles, Hypertension” kısaltması yapılabilir.) 
3. Santral etkiler: bilinç bozukluğu, konfüzyon, psikoz, konvülziyon, 
bitkinlik, solunum depresyonu, dizartri, ataksi, anksiyete 
Acil Yaklaşım ve Tedavi 
Tüm hastalarda olduğu gibi havayolu, solunum ve dolaşım (ABC) kontrol 
edilmeli ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
İlk değerlendirme ve stabilizasyon işlemleriyle birlikte zehirli maddenin 
vücuttan atılması yöntemleri akla gelmeli ve alım yollarına göre 
uygulamalar yapılmalıdır. 
Örneğin oral yolla alımlarda. kusturma, mide yıkama ve aktif kömür 
uygulaması yapılmalıdır. Organofosfatlı bileşiklerin ciltten emilim oranlarının 
fazla olması nedeniyle özellikle ciltten maruziyet varsa  zehirli ajanın 
vücuttan uzaklaştırmasında yıkama yöntemleri oldukça önemlidir. Hastanın 
tüm elbiseleri ve takıları çıkarılmalı, tüm vücut bol su ve sabun ile 
yıkanmalıdır. Ayrıca ciltten zehirlenmelerle gelen hastalara girişimde 
bulunan personel koruyucu olarak eldiven, maske, özel giysi veya önlük 
kullanılmalıdır.  
Tüm hastalara oksijen desteği sağlanmalı, PaO2 75 mmHg nın üzerine 
çıkarılmalı, bronşial sekresyonları kuruyuncaya kadar atropin verilmelidir. 
Genel durumu hızla bozulan solunum arresti gelişen  hastalar gecikmeden 
entübe edilmeli ve mekanik ventilatöre bağlanmalıdır. Kolinerjik 
zehirlenmesi olan hastaların tümü yakın gözlem altında tutabilecekleri tam 
donanımlı, günlük kan gazı ve kolinesteraz bakılabilen kliniklerde 
yatırılmalıdır. Ciddi zehirlenme semptomları olan hastalar (Evre 2 ve 
üstündeki) yoğunbakımda izlenmelidir. 
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Kolinerjik zehirlenmelerde kullanılan iki antidot vardır: 
Atropin, 2- Oksimler (Pralidoksim)  
Atropin muskarinlik reseptörler üzerinde asetilkoline karşı yarışmacı 
antagonisttir. Buna karşın paralizi, kas güçsüzlüğü ve asetilkolin esteraz 
enziminin (AChE) yeniden etkin hale gelmesine katkısı yoktur.  
Pralidoksim spesifik antidottur. Atropinin terapötik etkisini güçlendirir ve bir 
arada kullanılmalıdır. Yaşlanma (aging) olmadan önce 
başlanmalıdır.Muskarinik ve Nikotinik bulguların düzelmesine neden olur. 
Hasta Nakli ve Güvenliği 
Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenme belirtileri olan hastalar yakın izlem 
ve takibin yapıldığı donanımlı gözlem veya yoğunbakımlarda izlenmeli ve 
nakil sırasında havayolu güvenliği sağlanmalı, sevk edilen hastane ile 
bağlantı kurularak atropin-pralidoksim tedavisine devam edilmelidir. 
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Alkollerle zehirlenme 
Doç. Dr. Arzu Denizbaşı Altınok,  
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı 
ETANOL ZEHİRLENMELERİ 
Not: Sunum vaka ağırlıklı olacak ve aşağıdaki temel bilgiler desteği ile 
yapılacaktır. Vakalara bu özette yer verilmemiştir. 
En sık zehirlenme nedenidir. ABD’ de ölümlerin %3’ ünün nedenidir. 
İçkilerin dışında, ağız yıkama solusyonları (%75), kolonya (%40- 60) ve 
bazı ilaçlarda (%0.4- 65). Alkolizm: primer, kronik, genetik, psikososyal ve 
çevresel faktörler ile gelişen, içme dürtüsünün yan etkiler ortaya çıksa da 
kontrol edilemediği, hastanın inkar içinde olduğu hastalık tablosudur. Tablo 
süreli veya periyodik olabilir. Sekonder psikiyatrik hastalıklar alkoliklerde 
toplumun diğer bölümlerinden daha sıktır. 
Alkol bağımlılığı: Maddenin düzenli olarak alınması sonucunda tolerans 
gelişmesi ve alınmadığı zamanda da yoksunluk semptomlarının oluşması. 
Alkol abuse (suistimal): Bağımlılık oluşmadan aralıklı olarak çok miktarda 
alıp agresif, antisosyal davranış içinde olmak (araba kullanmak) 
Etanolun % 2- 10’ u akciğer, idrar ve terle atılır. Mide duvarında alkol 
dehidrojenaz enzimi az olduğu için ilk geçiş metabolizması azdır. Kalan 
kısım KC de asetilaldehide dönüşür. Alkol (alkol DH ile)  asetaldehide 
döner. Asetaldehit (asetaldehid DH ile) metabolize olur. Acil hastalarının 
%15- 40 oranı alkolludur. Akut zehirlenme, zehirlenme ve hipotermi ve 
zehirlenme ve travma sık acile başvurur. Tolerans nedeni alkol kan düzeyi 
zehirlenme düzeyini net göstermez. 400 mg/dl’ e dek bulgu olmayabilir.  

KARDİOVASKÜLER ETKİLER: 
Atrial fibrilasyon ve atriovetriküler blok 
Anjina pektoris  
KKY ve sol ventrikül disfonksiyonu 
Kardiyomiyopati (kronik)  
Sistemik emboli, ani kardiyak ölüm  

SOLUNUM SİSTEMİNE ETKİLERİ: 
Solunum depresyonu, solunum yetmezliği 
Pneumonitis ve pulmoner ödem 
Ethanol buharı, farenjit ve astmanın alevlenmesine neden olabilir 

NÖROLOJİK ETKİLERİ: 
1. AKUT : 

• Konfüzyon, ataxi, emosyonel labilite 
• Perseküsyon ve duyu bozuklukları 
• Baş dönmesi atakları 
• SSS depresyonu ve koma 
• Çocuklarda hipoglisemiye bağlı kasılma atakları  
• Çocuklarda letharji ve hipotoni 
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2. KRONİK : 
• Wernicke ensefalopatisi 
• Korsakof psikozu  
• Bağımlılık, yoksunluk 
• Kronik serebellar sendrom 
• Periferal nöropati 

3. YOKSUNLUK:  
• Delirium tremens 
• Titreklik ve kasılmalar  

OKÜLER ETKİLER: 
Göz hareketlerin bozulması;   
Diplopi, nistagmus, görme netliği ve performansı azalır, 
Nadir etkiler;  
Akut zehirlenmede geçici körlük,  
Ambliyopi, 
Fetal alkol sendromu; 
Pitozis, strabismus, miyopi, amblyopi, optik disk solukluğu.  

GİS ETKİLERİ:  
Bulantı, kusma, GİS kanaması, Karın ağrısı, Diare  

ENDOKRİN: 
Hipoglisemi, Hiperglisemi, Hiperamilazemi, lipid metabolizması 
değişiklikleri. 
Adrenal Hiperkortisisim   

KARSİNOJENİTE: 
Özefagus ve karaciğer karsinomları 
Etanolun toksik dozu  %95-99’luk etanol’den 1 ml/kg alımda olacak şekilde 
hesaplanmıştır. Kan düzeyi 100-150 mg/dl olduğunda toksik etki başlar. 
Kan düzeyi 150-300 mg/dl ulaşınca toksik semptomlar başlayabilir. Fatal 
dozları Yetişkinde: 5-6 gr/kg ve Çocukta: 3 gr/kg  

TEDAVİ  
Ana amaç klinik olarak stabil olana dek hastayı gözlemektir.  
ABC ve sıvı desteği sağlanır.  
Hipoglisemi tedavisi yapılır.  
Birlikte alınmış ilaçlara (en sık kokain) müdahale ediliri.  İki ilaç birden 
alındığı zaman ani ölüm riski 20 kat artar. 
Zehirlenmelerde yüksek anyon açığı asidozu olabilir. 

ISOPROPANOL ZEHİRLENMESİ 
Isopropranol (isopropil alkol) evlerde temizlikte ve endüstride çözücü ve 
dezenfektan olarak kullanılır (Antifreeze). Zehirlenme oral veya inhalasyon 
yoluyla olur. Bu alkol Metanol ve etilen glikolün metabolitleri gibi göz, 
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böbrek, kardiyak ve metabolik toksisiteye sebep olmaz. Ancak Isopropranol 
güçlü SSS depresyonu yapar (etanolden  4 kat daha fazla).  
Berrak, uçucu, acı, yakıcı, aromatik kokulu bir likit. Hızlı absorbe olur. 
%80’i ilk 30 dk.’da tamamı ise 2 saat içinde absorbe olur. Böbrekler 
tarafından absorbe edilen dozun %20-50’sini değişmeden atar ama esas 
metabolizma karaciğerde asetona dönüşümle olur. 
Klinikte alkol zehirlenmesine benzer ama daha uzun süreli seyri vardır. 
Asetona bağlı olarak SSS depresyonu gelişir. Kardiyovasküler yan etkileri 
vardır. Hemorajik yan etkiler gastrik irritasyona bağlıdır. Hipoglisemi 
sıklıkla gelişir.  
Nefeste koku ile klinik şüphe oluşabilir. Kan testlerinde ise minimal asidoz 
tablosu ile serum keton düzeylerinde artış saptanır.  

TEDAVİ  
ABC ve sıvı (etanol gibi) 
Gastrik lavaj ilk 2 saatte 
Aktif kömür etkisizdir, önerilmez.  
SSS ve solunum takibi 
Hemodiyaliz 

METANOL ZEHİRLENMESİ 
Odun ispirtosu da denen endüstride kullanılan bir alkoldür. Zehirlenmesi 
genellikle ya içkiye karışmasıyla kazara ya da bilinçli olarak intihar 
sonucunda meydana gelir. Renksiz, farklı kokusu olan uçucu bir likittir.  
GIS’ten iyi absorbe olur (60- 90 dakikada içinde). Emildikten sonra 
Metanolün çoğu (%90-95) KC’den, %2-5’ i böbrekten, minimal bir kısımda 
akciğerler yoluyla ekskrete edilir. Toksisitenin nedeni metanolun 
karaciğerde alkol dehidrojenaz enzimi ile formaldehit ve formik asite 
dönüşümüdür. Formik asit birikimi klinik semptomlar ile ilişkilidir ve 
toksiteden formik asit sorumludur.  
Laktik asidozun nedeni; formik asitin mitokondrial solunumu inhibe edici 
etkisi ve bunun sonucunda görülen doku hipoksisidir. Retinada formaldehit 
oluşumu özellikle kör sarhoş diye tanımlanan körlüğe neden olan optik 
papillit ve retinal ödeme yol açar. Formik asitin CO2 ve H2O ya yıkılmasında 
folat bir kofaktör olduğundan folat eksikliğinde metanol toksisitesi artar.  
En sık gözlenen klinik tablo SSS depresyonu (etanole benzer şekilde), 
görme bozukluğu, karın ağrısı, metabolik asidozdur. Hasta konfüze veya 
koma durumunda olabilir. Başağrısı, vertigo, nöbetler, görme bozukluğu 
sıklıkla vardır. Görme bozukluğu insidansı yaklaşık %50’ dir. Diplopi, 
bulanık görme, görme keskinliğinin azalması, fotofobi, karlı bir bölgeye 
bakma gibi tanımlamalar, görme alanında daralma ve körlük gözlenir. 
Metanol potent bir mukozal irritandır. Şiddetli karın ağrısı, pankreatit sıkça 
rapor edilmiştir. Hipotansiyon ve bradikardi geç bulgulardır ve kötü 
prognozu gösterir. Hastanın gidişatı serum metanol konsantrasyonundan 
çok metabolik asidozun şiddeti ile ilişkilidir.  
Metanol zehirlenmesinin tanısı: Hikaye, karekteristik klinik bulgular ve 
geniş anyon gap metabolik asidozun bulunmasıyla konur. Tanının 
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doğrulanması maddenin kanda gösterilmesine dayanmasına rağmen 
gecikmeye bağlı morbiditeden kaçınmak için uygun klinik tablo ortaya 
çıktığında tedaviye hemen başlanmalıdır.  

TEDAVİ 
ABC, sıvı tedavisi 
Dekstroz, tiamin, nalokson, folat (50 mg IV) uygulamaları  
NG irrigasyon ilk 2 saat içinde  
Aktif Kömür etkisiz olduğu için önerilmez. 
Bikarbonat infuzyonu dikkatli bir takiple verilir.  
Etanol tedavisi (metanol konsantrasyonu > 20 mg/ dl ise) uygulanabilir. 
Fomepizol tedavisi   
Hemodiyaliz temel tedavi seçeneğidir. 
Tedavi amaçlı etanol uygulama dozları şöyledir:  
IV yoldan: 0,6-0,8 g/kg IV bolus sonrasında 0,11g/kg/saat infüzyon yapılır. 
Bunun için %10 etanol %5lik dekstroz içinde olacak şekilde hazırlanır. Önce 
10ml/kg bolus yapılır sonrasında 1,6ml/kg/saat infüzyon verilir.  
Oral etanol dozları 
Yükleme için NG tüpten %20-%50 lik solusyonlar kullanılır. 2ml/kg %50’lik 
solüsyon 0.8 g/kg’a denk gelir .  
İdame için 0.11-0.13 g/kg/st verilir. 0.16 ml/kg/st’ten %95’lik solüsyon 
gastriti önlemek için su ile 1:1 dilüe edilmeli ve 0.33 ml/kg/st’ten 
verilmelidir.  
FOMEPİZOL uygulaması: Alkol dehidrojenaz enziminin kompetatif 
inhibitörüdür. Metanolden formaldehit ve formik asit oluşumunu engeller ve 
SSS depresyonu yapmaz. Kan metanol düzeyi 
20mg/dl’ den veya 0.4mg/kg’ den yüksekse, SSS bulguları mevcutsa veya 
görme bozuklukları mevcutsa uygulanır. Fomepizol kullanımı diyaliz 
endikasyonlarını değiştirmez. Önce 15mg/kg yükleme dozu, sonra 10mg/kg 
30dk yavaş infüzyon  verilir. 12 saatte bir tekrar (toplam 4 defa) infuzyon 
olarak verilir. Diyalize girecek hastalarda doz aralıkları sıklaştırılabilir. 
Etanol zehirlenmesinde ve çocuklarda kullanımı konusunda veriler 
yetersizdir. 
Metanol zehirlenmesinde hemodiyaliz endikasyonları:  
Görme bozukluğu 
SSS bulguları 
50mg/dl üzerinde kan metanol düzeyi 
Ciddi metabolik asidoz mevcudiyetidir.  

ETİLEN GLİKOL ZEHİRLENMESİ 
EG renksiz, kokusuz, tatlı bir maddedir. Suda oldukça iyi çözünür.Oral 
alımda hızlı absorbe olur.AC ve deri absorbsiyonu iyi değildir.Alıcı takiben 
1-4 saatte kanda pik yapar. Plazma yarılanma ömrü 3-5 saat olan EG KC 
ve böbrekte toksit metaboliklerine dönüşür; bunlar aldehidler , glikolat, 
oksalat ve laktattır. Akciğerler, böbrek ve kalpte toksisiteye neden olur. 
Genel bir metabolik asidoz tablosu oluşur. Pridoksal fosfat ve tiamin toksik 
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metabolitlerin nontoksik metabolitlere dönüşümünü sağladığından bunların 
eksikliği toksisiteyi arttırır. Glikolik asit metabolik asidoz yapabilir. 
Hastaların yaklaşık %50’sinde idrarda oksalat kristalleri görülür. Potansiyel 
letal doz 2 ml/kg’dır.  
Hastaların nefesinde etanol kokusu olmaksızın konuşma bozukluğu ve 
ataksi vardır. Halüsinasyon, koma, nöbet ve ölüm görülebilir. Nörolojik 
semptomlar glikolaldehit üretimi ile ilişkilidir. Nistagmus ve oftalmopleji 
gözlenmesine rağmen optik fundus genellikle normaldir. LP de BOS basıncı 
ve proteini artmıştır.  
Başlangıç fazı alımdan 1-12 saat içerisinde SSS depresyonu ile 
karakterizedir. Kardiyopulmuner faz alımdan 12-24 saat sonra başlar. 
Taşikardi, hipertansiyon,  takipne,  KKY, ARDS,  dolaşım kollapsı ile 
gözlenir. Nefrotoksisite ise alımdan 24-72 saat sonra görülür. Yan ağrısı ve 
kostovertebral açı hassasiyeti, oligürik renal yetmezlik ve Akut Tubuler 
Nekroz görülür. Anüri olabilir. Uygun tedavi yapılırsa renal hasar geri 
döndürülebilir. İdrarda kalsiyum oksalat kristalleri bulunabilir. 

TEDAVİ  
Metanol zehirlenmesininunun tedavisine benzer. Hipokalsemi durumunda 
%10’luk 10ml kalsiyum Ca glukonat IV verilir. Nörolojik semptomları 
engellenmesi için bu atlanmamalıdır. Pridoksin veya tiamin IV hastalara 
verilir. Eğer hastada hipomagnazemi varsa Magnezyum da eklenemelidir.  
Tedavide Fomepizol kullanılır. Fomepizolün baş ağrısı ve bulantı gibi yan 
etkisi vardır. Eğer fomepizol yoksa şüphe duyulan vakalarda etanol tedavisi 
hemen verilmelidir. Şiddetli metabolik asidoz, anüri, serum EG düzeyinin 
20-25ml/dl üzerinde olması acil diyaliz endikasyonlarıdır. 

KAYNAKLAR 
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department: An epidemiologic study. AcadEmergMed 7:14, 2000. 
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Lisans ve lisanüstü düzeyde klinik 
toksikoloji eğitimi 
[04.11.2009, SALON B, 16:00-17:30] 
Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok 
Dokuz Eylül Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
Klinik Toksikoloji Bilim Dalı 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nın Klinik 
Toksikoloji ile bağlantısı 1993 yılında Anabilim Dalı’na bağlı olarak İlaç ve 
Zehir Danışma Merkezinin kurulmasıyla başlamıştır. 1993 yılından bu yana 
24 saat 365 gün zehirlenmeler konusunda topluma ve hekimlere telefonla 
danışmanlık hizmeti veren İlaç ve Zehir Danışma Merkezi uzmanlık ve 
doktora öğrencilerinin bu alanda eğitilmesi için önemli bir araç olmuştur. 
İlaç ve Zehir Danışma Merkezi’nin zehirlenmelere danışmanlık dışında 
gebelikte ilaç kullanımı ve teratojenite riskinin belirlenmesi, ilaç advers 
etkileri ve ilaç etkileşmeleri konusunda danışmanlık, iş yeri ve çevre 
toksikolojisi konusunda da danışmanlık hizmetleri vardır. Bu hizmetin 
sürdürülmesinde öğretim üyesi gözetim ve denetiminde tıp doktoru 
uzmanlık ve doktora öğrencileri görev yapmaktadır. Bu nedenle farmakoloji 
uzmanlık, yüksek lisans ve doktora öğrencileri “Klinik Toksikoloji Eğitimi” 
almaktadır. Lisansüstü Klinik Toksikoloji eğitimi yanı sıra lisans düzeyinde 
Tıp Fakültesi müfredatında yer alan bir “Klinik Toksikoloji” eğitimi vardır. 
Anabilim Dalımıza bağlı olarak 2007 yılında YÖK onayıyla kurulan “Klinik 
Toksikoloji Bilim Dalı” bu eğitimin verilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu 
yazıda fakültemizde lisans ve lisanüstü düzeyde yer alan “Klinik Toksikoloji 
Eğitimi” nin amaçları, hedefleri ve programı konusunda bilgi verilecektir. 
 
 
Tablo 1. Dönem 2 ve 3’te yer alan “Klinik Toksikoloji” ile ilgili 
hedefler   

 Hedef Hedefe ulaşma yolları 

Dönem 2 Embriyogeneze etkili faktörler 
ve ilaçların teratojenik etkileri 

Sunum 
PDÖ oturumu 
 

Dönem 3 Zehir, zehirlenme tanımı, 
mekanizmaları, toksik doz, 
zehirlenmeye yakalaşım ilkleri 

Sunum 
PDÖ oturumu 
Uygulama 
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Tablo 2. Dönem 5’te uygulanan “Zehirlenme Task” programı.  
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma  
 
08.30-
09.15 

Task tanıtımı 
 (Farmakoloji 
AD) 

Zehir 
Danışma 
Merkezi’ne 
başvuran 
olgular  
 (Farmakoloji 
AD) 

Zehir 
Danışma 
Merkezi’ne 
başvuran 
olgular 
 
(Farmakoloji 
AD) 

Zehir Danışma 
Merkezi’ne 
başvuran olgular 
 (Farmakoloji 
AD) 

Zehir Danışma 
Merkezi’ne 
başvuran 
olgular 
(Farmakoloji 
AD) 

 
09.30-
10.15 

Zehirlenen 
hastaya acil 
yaklaşım ilkeleri 
 (Farmakoloji 
AD) 

Mantarlarla 
zehirlenme 
 (Farmakoloji 
AD) 

Salisilat ve 
diğer 
analjeziklerle 
zehirlenme 
Acil Tıp AD) 

Tarım ilaçları ile 
zehirlenmeler 
 (Anestezi ve 
Rea. AD) 

Bitkisel ilaçlarla  
zehirlenmeler 
 (Farmakoloji 
AD) 

 
10.30 
– 
11.15 

Dijital 
glikozidleriyle 
zehirlenme 
 (Farmakoloji 
AD) 

Tek dozda 
zehirlenmeye 
neden olan 
ilaçlar 
 (Farmakoloji 
AD) 

Alkollerle 
zehirlenme 
 (Acil Tıp 
AD) 

Zehirlenmelerde 
yoğun bakım 
ilkeleri ve antidot 
kullanımı 
 (Anestezi ve 
Rea. AD) 

Farmakovijilans 
ve 
Toksikovijilans 
 (Farmakoloji 
AD) 

11.30-
12:15 

Zehir Danışma 
Merkezi Olgu 
Tartışması  
 (Farmakoloji 
AD) 

Botulismus 
 (Enf. Hast. 
AD) 

Koroziv ve 
kostik 
alınmaları 
 (Çocuk 
Cerr. AD) 

Antidepresanlarla 
zehirlenmeler 
 (Anestezi ve 
Rea. AD) 

Bağımsız 
öğrenme 

12.15-
13.30 

Öğle Tatili Öğle Tatili Öğle Tatili Öğle Tatili  

   (12.30-
14.00) 
Sosyo-
Kültürel 
Aktivite 

  

13.30-
14.15 

Sedatif-hipnotik 
ilaçlarla 
zehirlenme 
 (Farmakoloji 
AD) 

Zehirlenme 
Multidisipliner  
Olgu Sunum 
Saati 
Farmakoloji 
ve Acil Tıp Y. 
Tunçok-S. 
Yanturalı 
(Acil Tıp AD) 

 
Bağımsız 
öğrenme 

Alkol alımının 
medikolegal 
değerlendirilmesi 
Y. Arısoy 
(Adli Tıp AD) 
 

Task tartışması 
(Farmakoloji 
AD) 

14.30- 
15.15 

Zehirlenmelerde 
toksik doz ve 
nontoksik 
alımlar 
(Farmakoloji 
AD) 

Ağır 
metallerle 
kronik 
zehirlenme 
 (Halk Sağlığı 
AD) 

Bağımsız 
öğrenme 

Bağımsız 
öğrenme 

Bağımsız 
öğrenme 

 
15.30- 
16.15 

Bağımsız 
öğrenme 

Hayvan 
ısırma ve 
sokmaları 
 (Farmakoloji 
AD) 

Bağımsız 
öğrenme 

Bağımsız 
Öğrenme 

Bağımsız 
öğrenme 

16.30- 
17.15 

Bağımsız 
öğrenme 

Bağımsız 
öğrenme 

Bağımsız 
öğrenme 

Bağımsız 
öğrenme 

 

 
1. Lisans Düzeyinde “Klinik Toksikoloji Eğitimi” 
Tıp Fakültesi öğrencilerinin “Klinik Toksikoloji” eğitimi Dönem 2’de 
başlamakta Dönem 5 sonuna kadar devam etmektedir. Başlıca amaçları, 
zehir ve zehirlenme mekanizmalarının, zehirlenen hastada; tanı ve tedavide 
akış çizelgelerinin, arındırma (dekontaminasyon) yöntemlerinin etkinliğinin, 
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Türkiye’de sık görülen zehirlenmeler ve Zehir Danışma Merkezinin işlevinin, 
antidotlar ve uygun kullanımının öğrenilmesi, çevre ve işyeri koşullarında 
karşılaşılan zehirlenme etkenlerine maruz kalmanın tanımlanması ve 
korunma önlemlerinin bilinmesi, Bitkisel ilaçların ilaç-ilaç, ilaç-besin 
etkileşmeleri ve zehirlenmelerin öğrenilmesi, farmakovijilans ve 
toksikovijilans için ülkemizdeki yapılanmanın öğrenilmesidir. Beceri 
düzeyinde ise zehirlenme öyküsü alma, ayırıcı tanıyı yapma, zehirlenme 
belirti ve bulguları değerlendirerek ilk tedavi girişimlerini uygulama, 
zehirlenmede arındırma yöntemlerini değerlendirme ve uygulama, 
zehirlenmede acil servis ve yoğun bakım izlemine karar verme, zehirlenen 
hastada sevk, izlem ve yatış ölçütlerini değerlendirme, çevre veya işyeri 
koşullarında karşılaşılan zehirlenmelerde, risk değerlendirme, biyolojik 
izlem, zehirlenmelerin önlenmesidir. Davranış boyutunda ise Tıp Fakültesi 
öğrencisinin; özkıyım girişimi ile gelen hastaya yaklaşım, çocuklarda ve 
yetişkinlerde zehirlenmelerin önlenmesi, çocuk istismarı ve zehirlenmeler 
arasındaki ilişki ve zehirlenmelerin medikolegal yönden değerlendirilmesini 
öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu bilgi, beceri ve davranış boyutlu hedeflere 
ulaşmak için sunum, Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Oturumu ve İnteraktif 
Olgu Tartışmalarından yararlanılmaktadır. Dönem 2 ve ve 3’te sunum ve 
PDÖ ağırlıklı yöntemler kullanılırken (Tablo 1) dönem 5’te Acil Tıp Bloğu 
içinde yer alan “Zehirlenme Taskı” adlı 5 günlük küçük gruplu staj 
programında (Tablo 2);  Farmakoloji, Adli Tıp, Acil Tıp, Anestezi ve 
Reanimasyon, Halk Sağlığı, Çocuk Cerrahisi ve Enfeksiyon Hastalıkları 
Anabilim Dallarının katkısıyla multidisipliner bir  yaklaşım ve interaktif olgu 
tartışmaları yoluyla hedeflere ulaşılmaktadır.   
2. Lisansüstü “Klinik Toksikoloji Eğitimi” 
Farmakoloji Anabilim Dalı lisansüstü eğitimi Farmakoloji Uzmanlık Eğitimi, 
Farmakoloji Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi, Toksikoloji Yüksek Lisans ve 
Doktora programlarından oluşmaktadır. Bu programların hepsinde “Klinik 
Toksikoloji” dersi bulunmaktadır (Tablo 3, 4). Ayrıca her hafta pazartesi 
günü Zehir Danışma Merkezine bildirilen olguların tartışıldığı toplantı 
saatinde olguların yanısıra bildirilen olgularla ilgili literatür bilgileri de 
tartışılmaktadır. Her uzmanlık ve doktora öğrencisi Zehir Danışma Merkezi 
Nöbeti yanı sıra gebeliği sırasında ilaç kullanma öyküsü olan gebelerde 
teratojenite risk değerlendirme raporu yazmakla görevlidir. 
 
Sonuç: “Klinik Toksikoloji” eğitimi hedefleri Tıp Fakültelerinde mezuniyet 
öncesi çekirdek eğitim programı hedefleri içinde yer almaktadır. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda hem 
mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim programları 
içinde “Klinik Toksikoloji” eğitimi yürütülmektedir. Türkiye’de diğer Tıp 
Fakültelerinde de bu eğitimlerin çekirdek eğitim programı içinde yer alması 
“Klinik Toksikoloji” ve zehirlenmeler konularında donanımlı, hekim ve 
uzmanların yetiştirilmesi için önemlidir.   
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Tablo 3. Klinik Toksikoloji ilkeleri ders programı 

Dersler 
1. Toksikolojinin tanımı ve genel ilkeleri 
2. Toksikokinetik ve toksikodinamik 
3. İş yerinde karşılaşılan toksinler ve risk değerlendirme 
4. Akut zehirlenmelere yaklaşım ilkeleri 
5. Akut zehirlenmlerde gastrointestinal dekontaminasyon 
6. Toksik sendromlar 
7. Antidotlar ve kullanım ilkeleri 
8. Zehirlenmelerde toksikolojik laboratuvar incelemeleri ve 

biyomarkerler 
9. Antidepresan ilaçlarla zehirlenmeler 
10. Parasetamol zehirlenmesi 
11. Salisilat zehirlenmesi 
12. Sedatif-hipnotik ajanlarla zehirlenmeler 
13. Antiepileptiklerle zehirlenmeler 
14. Organik  fosforlu insektisidlerle zehirlenmeler 
15. Organik klorlu ve diğer pestisidlerle zehirlenmeler 
16. Ağır metallerle zehirlenmeler( Kurşun, civa, arsenik) 
17. Kostiklerle zehirlenmeler 
18. Mantar zehirlenmeleri 
19. Bitkisel kaynaklı zehirlenmeler 
20. Karbonmonoksid ve diğer gazlar 
21. Alkollerle zehirlenmeler( etil alkol, metanol, etilen glikol) 
22. Isırma/sokmalar( yılan, akrep, örümcek, balık) 
23. Kalsiyum kanal blokerleri ve beta bloker zehirlenmeleri 
24. Antiaritmiklerle zehirlenmeler( Lidokain,propafenon, kinidin) 
25. Dijital glikozidleri ile zehirlenmeler  
26. Kimyasal savaş ajanları  
27. Besin zehirlenmeleri ( Botulizm ve diğerleri)  
28. Hidrokarbonlarla zehirlenmeler 

 
KAYNAKLAR 
1. Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 
(http://tip.marmara.edu.tr/dosya/ulusal_cep.pdf, 31.08.2009’da ulaşıldı). 
2. Özkan H, Değirmenci B, Musal B, İtil O, Akpınar H, Akalın E, Özkan Ş, 
Alıcı E. Mezuniyet öncesi klinik tıp eğitiminde taska dayalı öğrenim ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi Aktif 
Eğitim Özel Sayısı 2001; 11-23. 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Bilgi 
Servisi 
Yrd. Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman Duman, Prof. Dr. Nuri İhsan 
Kalyoncu 
KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon. 
Toksikolojinin özel bir alanı olan teratoloji ilaçlar, kimyasal ajanlar, 
radyasyon, enfeksiyon, genetik ve çevresel faktörlerin fetüs üzerine olan 
etkilerini inceler. İlaç ve diğer kimyasal ajanların plasentadan fetüse 
geçerek onda kalıcı yapısal bozukluklara ve hatta ölüme neden olmasına 
teratojenezis denilir. Şüphesiz 1960’larda yaşanan ‘talidomid faciası’ 
teratoloji açısından önemli bir kilometre taşıdır. Geçen 50 yıl süresince 
teratojenezis ile ilgili bilgilerdeki artışa rağmen, hala hekimler gebe 
hastalarına ilaç yazmakta, gebeler de yazılan ilacı kullanmakta aşırı bir 
çekingenlik gösterirler! Gerçekten gebelik, ilaç kullanmaktan kaçınılması 
gereken özel bir dönemdir. Bu dönemde annenin yararı için alınan ilaçların 
fetüsü olumsuz etkileyebileceği çok iyi bilinmektedir. Ne var ki, gebeliğin 
kendisinden kaynaklanan durumlar (bulantı, kusma..), gebelik öncesinde 
var olan süreğen hastalıklar (hipertansiyon, astım, diyabet..) veya akut 
olarak gebelik sırasında ortaya çıkan olaylar (acil anestezik ilaçlar 
kullanımı..) çoğu gebe kadın için ilaç kullanımını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca 
planlanmamış gebelikler toplumda oldukça fazladır (ABD’nde %50’nin 
üzerinde). Bu nedenle çoğu kadın gebeliğinden habersiz fötal gelişmenin 
kritik döneminde tıbbı nedenlerden dolayı ilaç kullanmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda ilaca maruz kalmanın gebe kadınlar ve ailelerinde ciddi bir 
anksiyete oluşturduğu gözlenmiştir.  Öyle ki, teratojen olmadığını bilse bile, 
ilaca maruz kalmak (örn. parasetamol)  çoğu gebe kadında bebeğinin 
malformasyonlu doğacağı endişe ve korkusunu yaratır. Oysa, bugüne kadar 
az sayıda ilacın teratojen olduğu kanıtlanmıştır. Yapılan hayvan çalışmaları 
ve insan gözlemlerinin sonuçlarına göre ilaçların çoğu için teratojen etki 
gösterilememiştir. Konuyla ilgili güncel literatür bilgilerini içeren kaynaklar 
hekimlerin çalışma/poliklinik ortamında bulunmayabilir veya çalışma 
ortamının yoğunluğundan dolayı var olan bilgilere yeterince ve zamanında 
ulaşamayabilirler. Öte yandan ilaca maruz kalan gebe kadınların hekimleri 
dışındaki esas bilgi kaynakları medya (televizyon, gazete ve kitaplar..) ve 
ortada gezen söylentilerdir. Hekimlerin verdiği bilgiler ile diğer 
kaynaklardan edinilen bilgiler genellikle çelişkilidir. Bu asimetrik durum 
hem hekim hem de hastaları çoğu kez bir çıkmaza sokar. Bu durumda 
gebeler ve hatta hekimlere bilgi verecek güvenilir bir servise ihtiyaç vardır. 
Bu servis “Teratojen Bilgi Servisi (TBS)”dir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde 
yaklaşık 30 yıl önce kurulmaya başlanmıştır. Bugün ABD ve Kanada’da 
sayıları 45’i, AB ülkelerinde ise 28’i bulmuştur.  
Gelişmiş dünyada TBS’lerin verdiği hizmet, ülkemizde bireysel ve yarı 
profesyonel/amatör bir şekilde tıp fakültelerinin farmakoloji anabilim dalı 
öğretim üyeleri tarafından çoğu kez sözel biçimde verilmektedir. Yaklaşık 
10 yıldır KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda hekimlere ve ilaca 
maruz kalan gebelere TBS benzeri bir danışmanlık hizmeti verilmektedir. 
Türkiye’de 2009 yılına kadar organize olmuş herhangi bir TBS 
kurulmamıştır. İlk kez Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. 
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Yeşim Tunçok tarafından 2005 yılında önerilen ve Türkiye’de dört ayrı 
bölgede TBS oluşturmayı hedefleyen Tübitak ve Devlet Planlama Teşkilatı 
nezdinde yaptığı proje başvuruları bilinmeyen nedenlerden dolayı 
desteklenmemiştir. Ülkemizde var olan bu eksiği gidermek için 10 yıldan 
beri sürdürdüğümüz bu hizmeti, Eylül 2009’dan itibaren “Trabzon Teratojen 
Bilgi Servisi, TTBS” adı altında yapılandırdık. TTBS hizmet olarak; öncelikle 
bölgesinde bulunan Trabzon Şehir Hastaneleri, Tıp Fakültesi Hastanesi ve 
çevre illerdeki diğer sağlık kuruluşlarındaki hekimler tarafından 
konsültasyon istenen ve gebeliklerinde herhangi bir nedenle bilinçli olarak 
veya gebeliğinden habersiz ilaç kullanmış kadınlara ya da kronik bir 
hastalığı olup gebe kalmayı planlayan hastalara, ilaç almak zorunda kalan 
emziren anneler ve onların hekimlerine bir rapor düzenleyerek konu 
hakkında bilgi vermektedir. Bunu için basit bir yöntem izlenmektedir. 
Önce konsültasyon istenen hastalarla yüz yüze görüşme yapılmakta ve 
hastaların menstruel siklus düzenleri, ilaçları kullandıkları dönemler ve 
maruz kalınan dozlar, hastaların demografik özellikleri, özgeçmiş ve soy 
geçmişlerine ait bilgiler, abortus ve küretaj öyküleri, Rh uygunsuzluğu, 
sigara, alkol ve madde kullanımı, akraba evliliği ve röntgen çektirme 
öyküsü gibi riski etkileyebilecek bilgileri bilgisayar ortamındaki standart bir 
forma kaydedilmektedir. Son adet tarihine göre gebelik haftası belirlenip, 
bu tarih tüm gebelerde obstetrik ultrasonografiyle desteklenmektedir. 
Gebenin maruz kaldığı veya kalacağı ilaç ve diğer faktörler hakkında KTÜ 
kütüphanesi tarafından sağlanan “Micromedex databases” adlı bilgi 
bankası, PubMed, güvenilir internet siteleri ve konuyla ilgili kitaplardan 
yararlanarak edinilen bilgiler, hastanın bilgileri ile analiz edilerek 
teratojenite açısından risk değerlendirmesi yapılmaktadır. Sonuç önerilerle 
birlikte yazılı bir rapor haline getirilerek gebe ve hekimine iletilmektedir. 
Tahmini doğum tarihini izleyen günlerde ailelerle iletişim kurularak doğan 
bebeklerin muayenesi bir çocuk hastalıkları uzmanı (mümkünse 
neonatolog) yaptırılarak malformasyonlar açısından son değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Sonuçta elde edilen veriler olgu sunumu veya olgu serileri 
şeklinde literatüre sunulmaktadır. 
Bu hizmeti sunarken temel hedefimiz teratojenlere bağlı malformasyonları 
azaltmak olsa da görünür sonuçlar bir yanda da gereksiz küretajların 
azalması olmuştur. 
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4. Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 
Sempozyumu 
Reseptörden kliniğe nöronal nikotinik 
reseptörler 
[04.11.2009, SALON A, 11:00-13:00] 
Nöronal nikotinik asetilkolin reseptörlerinin 
farmakolojisi 
Prof. Dr. Vahide Savcı 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD, BURSA 
Nöronal nikotinik asetilkolin reseptörleri (nAChR),  periferik ve merkezi sinir 
sisteminde yerleşik, ligand-kapılı iyon kanallarıdır. Bu reseptörler beş 
subünitten oluşurlar. Günümüzde, her biri farklı genler tarafından 
kodlanan, 9 adet alfa (α2-α10) ve 3 adet beta (β2-β4) subüniti 
tanımlanmıştır. Heteromerik yapılı bir nikotinik reseptör, birden fazla sayıda 
α2, α3, α4 veya α6 subünitleriyle β2 ve β4 subünitlerinin 
kombinasyonundan oluşur. α7, α8, α9 ve α10 subünitleri ise homomerik 
reseptörler oluşturabilmektedirler. Bu nAChR subünit kombinasyonlarının 
çeşitli ligandlara affinitelerinin farklı olduğu, katyon geçirgenliklerinin ve 
desensitizasyon oranlarının çeşitlilik gösterdiği ve dolayısıyla farklı fizyolojik 
ve farmakolojik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir [1].  Ayrıca bu farklı 
kombinasyonlardan oluşan nAChR’nin merkezi sinir sistemindeki dağılımları 
da farklıdır ve en sık rastlanan kombinasyon α4/β2 ve α7 tipi 
reseptörlerdir. α4/β2 tipi reseptörler tüm sinir sisteminde bulunurken, α7 
subunit mRNA’sı daha çok serebral korteksin belirli tabakalarında, 
hipotalamusda, hipokampusda ve bazı beyin sapı çekirdeklerinde yer alır. 
α4/β2 tipi nikotinik reseptörler nikotini yüksek affiniteyle bağlarken, α7 tipi 
reseptörler nikotini düşük affiniteyle bağlamaktadır. Diğer subünitleri içeren 
nAChR’i daha az sıklıkla dağılım gösterirler. α3 ve β4  subünitlerinin 
otonomik gangliyonlardaki nikotinik reseptörlerin ana formunu oluşturması 
açısından ayrı bir önemi vardır. Diğer taraftan α6 ve β3 subünitleri seçici 
olarak substansiya nigradaki dopaminerjik nöronlarda ve lökus seruleusdaki 
noradrenerjik nöronlarda yer alırlar [2]. Nöronal nikotinik asetilkolin 
reseptörleri presinaptik veya postsinaptik yerleşimli olabilirler. Fonksiyonel 
açıdan, bu reseptörlerin yapısal olarak bulunduğu ve agonist maruziyetiyle 
sürekli olarak değişen üç farklı formu vardır: i) Kapalı formu, ii) Açık formu, 
iii) Desensitize formu.  
Yakın zamanda sentezlenen çok sayıda nAChR agonistleri deneysel 
araştırmalarda ve klinik çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmaların 
sonuçları bu agonistlerin Alzheimer, Parkinson gibi çeşitli nörodejeneratif 
hatalıkların tedavisinde olduğu kadar, şizofreni ve benzeri çeşitli kognitif 
bozukluklarda kullanılabilecek adaylar olabileceklerini düşündürmektedir. 
Ayrıca çok sayıda in vivo ve in vitro çalışmalar, çeşitli agonistlerle nAChR 
aktivasyonunun nöroprotektif ve nörotrofik etki oluşturduğunu göstermiştir. 
Bu gelişmeler doğrultusunda, şimdiye kadar sadece nörotransmiter 
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asetilkolinin ön maddesi olarak görülen kolin ve iskemik beyin hasarında 
nöron koruyucu etkileri nedeniyle kullanılan CDP-kolin tekrar önem 
kazanmıştır. Çünkü kolin’in α7 tipi nAChR’ine asetilkolin’e benzer affiniteyle 
bağlandığı ve agonist gibi davrandığı gösterilmiştir [3]. Diğer taraftan, 
CDP-kolin’in de, kolin vericisi olarak sadece membran fosfolipidlerini 
koruyucu etkisi değil, kolinerjik iletiyi düzenleyici yönde etkiler oluşturduğu 
gösterilmiştir [4,5]. Bizim ve diğer laboratuarların sonuçları, CDP-kolin’in 
nikotinik agonist olarak şizofrenide yararlı etkileri olduğunu [6], ağrı ve 
analjezi mekanizmalarını etkileyebildiğini [7], çeşitli şok koşullarında 
kardiyovasküler bulguları [3,4,8] ve doku hasarını [9] geri döndürebildiğini 
göstermektedir.  
Bilgi Notu: Bu konuşmanın benzeri “8. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 
2009” toplantısında sunulmuştur. 
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Nöronal nikotinik reseptörler: sigara 

Doç. Dr. Oğuz Kılınç 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Bilindiği üzere sigara içmek eskiden olduğu gibi basit bir alışkanlık, istendiği 
zaman terk edilebilecek  ya da sosyal bir davranış olarak algılanmamakta 
bağımlılık olarak kabul edilmektedir. Nikotinik reseptörler nikotin 
bağımlılığının üç boyutundan biri olan nörobiyolojik boyutunu 
oluşturmaktadır. Diğer iki boyut ise davranış ve psikolojik boyutudur. Bu 
yazıda nikotin bağımlılığının nörobiyolojik boyutundan bahsedilecektir.  
Madde bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “psikotrop bir madde ile 
santral sinir sistemi arasında etkileşim sonucu ortaya çıkan, maddeyi 
sürekli ya da periyodik alma dürtüsü başta olmak üzere çeşitli davranışsal 
reaksiyonların eşlik ettiği  psişik ve fiziksel bir durum” olarak 
tanımlanmıştır.   Ayrıca Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders IV’ de (DSM IV) bağımlılığın kriterleri olarak Tablo 1’de gösterilen 
maddelerden en az üçünün bir arada olması gerekmektedir(1). Nikotin 
bağımlılığı bu kriterlerin tümünü karşılamaktadır. 
 
Tablo 1.  DSM IV’e göre madde bağımlılığının kriterleri 

1- Tolerans 
2- Yoksunluk belirtisi oluşması 
3- Madde tüketimi için kompulsif davranış 
4- Madde tüketimi üzerinde kontrol yeteneğinin azalması 
5- Madde tüketimine bağlı olarak diğer aktiviteleri göz ardı etmek 
6- Sağlık zararları bilinmesine rağmen istenenden daha fazla 

tüketmek 

 
Nikotin reseptörleri “nicotinic acethylcholine receptor” (nAChR) olarak 
bilinirler. Santral sinir sistemi ve periferik sinir sisteminde bulunurlar. 

Birçok alt ünitesi sözkonusudur. α2-9,  β2-4, δ,Ʃ,Ɛ alt gruplarının 
kombinasyonları sözkonusudur. Reseptörler içinde Na- K iyon kanalları 
bulunurlar reseptör afinitesini bu kanallar belirlerler. Her reseptör ünitesinin 
nikotin bağlanmasına reaksiyonu farklıdır. Örneğin  α7 hızlı desensitize 
olur, eski durumuna dönmesi yavaştır. α2 β4 alt ünitesi kronik nikotin 
etkileniminde inaktive olmaya çok duyarlıdır. 
Nikotin bağımlılığıyla ilişkili olan  nikotinik reseptörler özellikle α2 β4 alt 
üniteleri beyinde N. Accumbens locus coeruleus, olfactory bulb, amygdala, 
striatumda  yoğun olarak bulunurlar. N. Accumbensin nikotine maruziyeti 
sonucu buradan dopamin fizyolojik miktarın ikikatı salgılanır (2). Dopamin 
konsantrasyon artışı, el göz koordinasyonunun artması, öfori, strese 
dayanıklılığın artması, iştah azalması vb durumların ortaya çıkmasına 
neden olur. Kanda nikotin azalması sonucu bu ödüllendirme yolundaki locus 
coeruleusdan noradrenalin salgılanarak yoksunluk belirtisi olarak bilinen 
agresiflik, konsantrasyon azalması, el göz koordinasyonunun bozulması, 
depresyon iştah artışı gibi durumlara yol açar, işte bu kısır döngü kişinin 
kontrolsüz sigara içiminin ve bağımlılığın devam etmesinde önemli rol 
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oynar. Bu mekanizmanın iradeyle kontrolü olası değildir. Aynı 
mekanizmayla etkili olan diğer iki madde eroin ve kokaindir. Nikotin kronik 
etkilenimi devam ederse bu bölgelerdeki nikotinik reseptörler upregüle 
olurlar ve yoğunlukları artar (3). 
Santral sinir sisteminde yer alan nikotinik reseptörler nikotin uyarısıyla 
aktiflenirler, bu reseptörler aktif iken nikotine afiniteleri düşüktür. 
Aktivasyon sonrası desensitize olunca iyon kanalları kapanır ve inaktif hale 
geçerler, inaktif ve desensitize olan nikotinik reseptörlere nikotin afinitesi 
yüksektir. Nikotin bağımlılığında  deneme aşamasında gelişen tolerans ve 
nikotinik reseptör sayı artışından reseptörlerin kalıcı olarak inaktivasyonu 
sorumlu tutulmaktadır (4,5). 
 
NİKOTİN BAĞIMLILIĞI VE GENETİK  
Nikotin bağımlılığının gelişmesinde çevresel faktörler genetik faktörlerden 
daha çok önem taşır (6) Bununla birlikte ağır içiciliği ve istediği halde 
bırakamama durumunu çevresel etkenlerle açıklamak zordur.Farmakolojik, 
psikiyatrik ve genetik özelliklerle bu durumlar açıklanabilir (7) 
Nikotin bağımlılığının genetik boyutunda en çok araştırılan enzim CYP2A6 
dır. Mutant CYP2A6 taşıyan sigara içicilerinin nikotini daha yavaş 
metabolize ettikleri ve daha düşük bağımlılık düzeyi gösterdikleri 
bulunmuştur. Normal CYP2A6 taşıyanlarınsa nikotin replasman tedavisine 
iyi yanıt verdikleri gösterilmiştir. Finlandiya, İspanya ve İsveçte yapılan 
çalışmalarda mutant CYP2A6 taşıyıcıların oranı % 1-3 bulunmuştur (8,9) 
Nikotin bağımlılığının Dopamin reseptör genleriyle de ilişkili olduğu da 
gösterilmiştir. Dopamin reseptör geni (DRD2),  ve dopamin transporter 
genlerinde (SCL6A3) genetik varyasyonlar saptanmıştır. DRD2-A1 alleli 
azalmış dopamin reseptör dansitesiyle ilişkili bulunmuştur. DRD2-A1 
fenotipi taşıyanlar DRD2- A2 fenotipi taşıyanlara göre kompulsiyon ve 
bağımlılığa daha yatkın bulunmuşlardır(10,11). DRD2- A2 geniyle birlikte  
SCL6A3- 9 genotipini birlikte taşıyanların sigara içicisi olmadıkları 
saptanmıştır. (12) 
Nikotin bağımlılığıyla ilişkili diğer bir gen λhD2G1 genom parçacığında 
yerleşmiş TaqI-A1 ve TaqI-A2  allelleridir. Bu alleleri taşıyanların daha 
erken sigaraya başladıkları ve daha hızlı yoksunluk belirtisi oluşturdukları 
gösterilmiştir (13,14).  
Nikotin bağımlılığıyla alkol bağımlılığı arasında ilişki olduğunu gösteren 
çalışmalarda vardır. Fetal yaşamda alkol maruziyeti olan çocukların sonraki 
yaşamlarında sigara, alkol ve diğer madde bağımlılıklarının olasılığının 
arttığı gösterilmiştir. (12). 
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Nöronal nikotinik reseptörler: ağrı tedavisinde yeni 
hedef 
Prof. Dr. Mine Sibel Gürün  
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Bursa 
Ağrı, insanların yaşam kalitesini etkileyen,  hastaların hekime başvurma 
nedenleri arasında ön sıralarda yer alan, tıbbi harcamalarda ciddi oranlarda 
artışa ve iş gücü kaybına yol açan en önemli sağlık sorunlarından birisidir. 
Bununla birlikte ağrı tedavisinde halen yaygın olarak kullanılan ilaçların 
(opioidler, NSAİİ vd.) etkinliklerinin sınırlı ve istenmeyen etkilerinin fazla 
olması nedeni ile günümüzde halen yeni moleküler hedefler belirleme ve 
dolayısı ile de daha etkili ve güvenli bir analjezik ilaç bulma arayışları 
artarak devam etmektedir. 
Kolinerjik sistemin ağrı modülasyonundaki rolü uzun zamandan beri 
bilinmektedir ve nöronal nikotinik asetilkolin reseptörleri (nAChR), 
kolinerjik sistemin aracılık ettiği  analjezik etkide önemli bir role sahiptir. 
Farklı ağrı modelleri kullanılarak yapılan çalışmalarda periferik, spinal ve 
supraspinal yerleşimli nikotinik reseptörlerin aktivasyonunun analjezik etki 
meydana getirebildiği gösterilmiştir ve bu nedenle son zamanlarda nikotinik 
reseptörleri hedef alan bileşikler olası yeni analjezik ajanlar olarak ilgi 
uyandırmıştır. Memeli santral sinir sisteminde farklı nAChR’nin sentez 
edildiği gösterilmekle birlikte nikotinik ajanların neden olduğu analjezik 
etkiye nöronal yolaklardaki dağılımları nedeniyle muhtemelen α4β2, α7 ve 
yakın zamanda α9 ve  α9-10  nAChR alt tiplerinin aracılık ettiği öne 
sürülmüştür ve bu bulguların ışığında nikotin, ABT-594, α-conotoxin’ler, 
spesifik α7 agonistleri’nin muhtemel analjezik etkileri ile ilgili klinik ve 
preklinik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.  
Kolin, nörotransmitter ACh’in ön maddesi ve dışarıdan verilen CDP-kolin’in 
önemli hidroliz ürünüdür ve α7 nAChR alt tipine seçici agonistik etki 
göstermektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda deney hayvanlarına 
merkezi veya periferik yollarla kolin verilmesini takiben belirgin analjezik 
etki meydana getirdiği  gösterilmiştir. CDP-kolin ise (Sitidin-5’-difosfat 
kolin, sitikolin), vücudumuzda doğal olarak meydana gelen nükleotid 
yapısında bir bileşiktir ve Alzheimer, serebrovasküler patolojiler, kafa 
travmaları, öğrenme ve bellek fonksiyonlarının iyileştirilmesi gibi 
durumlarda kullanılmaktadır. CDP-kolin ile ilgili laboratuarımızda yaptığımız 
çalışmalarda akut, inflamatuvar ve nöropatik ağrıda  motor fonksiyonları 
bozmadan analjezik etki gösterdiği ilk kez ortaya konmuştur.  
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Nöronal nikotinik reseptörler: nörodejeneratif 
hastalıklar tedavisinde yeni hedef 
Prof. Dr. Görsev Yener 
Dokuz Eylül Üniversitesi ve Sinirbilimleri Nöroloji AD 
Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif tablolarda glutamat ve 
diğer eksitatör amino asitlerin uyardığı nörotoksisite sorumlu tutulur. 
Nikotinik asetil kolin reseptörlerinin (nAChR) eksitotoksite sırasında SSS 
nöronlarının yaşamlarını sürdürmesindeki rolü net bilinmemektedir.  Ancak 
bununla ilgili  bazı bulgular mevcuttur. Örneğin, nikotin ve diğer nikotinik 
reseptör agonistleri kortikal nöronları olasılıkla fetal rat nöron kültürü 
örneğinde olduğu gibi apoptosisi inhibe ederek glutamat 
nörotoksisitesinden alfa4 ve alfa7 nAChR agonistleri aracılığıyla korurlar. 
Donepezil, galantamin ve Rivastigmin halen Alzheimer tedavisinde 
kullanılan asetil kolin esteraz inhibitörleridir (AChEI). Bunların nöron 
kültürlerinde de hücreleri glutamate toksisistesinden koruduğu 
gösterilmiştir. Nikotin ve AChE inhibitörlerinin protektif etkileri nAChR 
antagonistlerince antagonize edilir. Ayrıca Nikotin ve AChE inhibitörleri 
nAChRnin upregulasyonuna da neden olurlar. Non reseptor tip tirozin kinaz 
inhibitörleri, Fyn, ve janus-aktive kinaz 2, AChEI’nin yarattığı nöroprotektif 
etkiyi baskılarlar. Ayrıca fosfatidilinozitol 3-kinaz (PI3K) inhibitorleri de aynı 
etkiyi gösterir. Donepezil ve galantamin tedavileri ile bir PI3K efektörü olan 
Akt’ın fosforilasyonu, bir anti-apoptotik protein olan Bcl-2 ekspresyonu 
artar. Bu sonuçlar, nikotin ve AChE I’nin glutamat nörotoksisitesini alfa4 ve 
alfa7 nAChRs ve PI3K-Akt yolağıyla azalttığını düşündürmektedir. Bu 
mekanizma üzerinden işleyen tedavi girişimlerinin yararlı olacağı 
düşünülebilir. 



 59 
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Klinik araştırmalarda farmakogenetik bilginin 
kullanılmasına giriş ve örnekler 
Doç. Dr. Muradiye Nacak 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
Farmakogenetik,  kişilerin genetik yapılarında varolan varyasyonlar nedeni 
ile ilaçlara karşı verdikleri yanıtlardaki değişiklikleri inceler. Genetik bir 
varyasyon sıklığı populasyonun %1’ i veya daha fazlasında bulunuyorsa 
“polimorfizm” söz konusudur. Polimorfizmler, tek nükleotid polimorfizmi, 
insersiyon/delesyon polimorfizmi, değişken sayıda ardışık tekrar 
polimorfizmi (VNTR) ve mikrosatellitler şeklinde karşımıza çıkabilir. İlaç 
etkisini ve oluşabilecek yan etkileri değiştirebilen genetik polimorfizmler, 
ilaç metabolize edici enzimlerde, reseptörlerde, iyon kanallarında ve 
taşıyıcılarda bulunabilir. Daha genel bir yaklaşımla ilaç cevabındaki 
değişkenlikle ilgili bu polimorfizmleri, farmakokinetik ve farmakodinamik 
olarak ikiye ayırmak mümkündür. 
Önemli farmakokinetik polimorfizmler, CYP2C9, CYP2D6, CYP2C19, NAT, 
Dihidro pirimidin dehidrojenaz, UDP-glukoronil transferaz, 
psödokolinesteraz, tiopürin metiltransferaz, Vitamin K epoksid redüktaz 
kompleks 1 (VKORC1) genlerinde bulunmakta ve metabolize ettikleri ilgili 
ilaçların etkisini değiştirmektedirler. Yavaş metabolizörler ilaç toksisitesi 
açısından yüksek risk oluştururken, hızlı ve ultrahızlı metabolizörler ilaç 
etkisizliğine neden olurlar. Eğer terapötik etki aktif metabolitin oluşmasına 
bağlı ise yavaş metabolizörlerde ilaç etkisiz kalır, ultrahızlı metabolizörlerde 
ise ilaç cevabı abartılı olarak meydana gelir. 
Farmakodinamik polimorfizmlerden ise özellikle ADE, 5-lipooksijenaz, β-
adrenerjik reseptör, bradikin B2 reseptörü, kortikotropin serbestleştirici 
hormon reseptörü-1, dopamin D2 ve D3 reseptörü, büyüme hormonu 
reseptörü, serotonin taşıyıcısı (5-HTT), östrojen res-α, HER-2 (epidermal 
büyüme faktörü reseptör ailesinin bir üyesi) ve çoklu ilaç direnci (MDR1) 
genlerindeki polimorfizmler önemli olup, bu genlerle ilişkili ilaç kullanımında 
ilaç etkisinde veya oluşabilecek yan etkilerde kişisel farklılıkların olduğu 
tespit edilmiştir. 
Farmakogenetiğin yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen bu alanda 
son yıllarda büyük ilerlemeler kaydedilmekte ve farmakogenetikle ilgili 
yayınların sayısı her yıl dramatik olarak artmaktadır. Bazı klinik faz 
çalışmalarında farmakogenetik analizlerin kullanılmaya başlaması da dikkat 
çekicidir. 
Farmakogenetiğin hedefi: kişinin genetik yapısına göre düzenlenmiş dozlam 
uygulamasının başlaması ve gen hedefleri kullanılarak çok daha etkili ve 
güvenli ilaçların geliştirilmesidir. 
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Araştırmacı perspektifinden farmakogenetik bilgiye 
bakış 
Prof. Dr. A. Şükrü Aynacıoğlu 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 27310 
Gaziantep. 
e-mail: aynacioglu@gantep.edu.tr 
Farmakogenetik araştırmaların temel amacı, genetik farklılıklara bağlı 
olarak ilaçların etkinliğinin (hem farmakokinetik hem de farmakodinamik 
olarak) bireylerarası değişkenliğini açıklamaya çalışmak ve ilaç tedavisinde 
bu bilgilerin en uygun biçimde kullanımını sağlamaktır. Her ne denli, klinik 
farmakolojinin birçok alanında önemli ilerlemeler sağlanmış olsa da, 
hastalıkların ilaçlarla optimum tedavisi yeterli olmaktan uzaktır. Örneğin 
hastaların %30’nun birinci sıra antidepresan monoterapiye yanıt vermediği, 
%40’dan fazlasının ise 3 ay içerisinde antidepresan tedaviyi kestiği 
bilinmektedir. Dolayısıyla ilaç yanıtının bireyler arası farklılık göstermesi, 
klinik uygulamalarda ve ilaç geliştirilmesinde önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, yetersiz ilaç tedavisi ya da ilaçlara bağlı 
istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yetersiz ilaç 
tedavisi ya da toksik etkilerin ortaya çıkmasından sorumlu başlıca risk 
faktörleri bilindiği gibi ilaç-ilaç etkileşimleri, hastanın yaşı, böbrek ve 
karaciğer fonksiyonlarının değişmesi ya da diğer hastalıkların varlığı ve 
yaşam şekli (sigara ve alkol tüketimi gibi)’dir. Bunlardan belki de daha 
önemlisi, ilaçların kinetiği ve dinamiğini değiştirebilen genetik faktörlerdir. 
İlaçların ve diğer kimyasal bileşiklerin metabolizmasına karışan enzimleri, 
ilaç transport sistemlerini, ilaç reseptörlerini ve iyon kanallarını kodlayan 
genlerin polimorfizmleri sonucu ilaç etkinliği değişebilmekte, etkisiz ilaç 
tedavisi ya da ilaçlara bağlı yan etkilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 
Dolayısıyla bir ilacın standart (önerilen) dozda uygulanması birçok hasta 
için terapötik etki sağlasa da, bazı hastalarda yetersiz tedavi, hatta diğer 
bazılarında yan/toksik etkiler oluşturmaktadır. Ek olarak söz konusu 
yapılardaki polimorfizmler sonucu bazı hastalıklara yakalanma riski 
(yatkınlık) de artmaktadır.  
Sonuç olarak ilaç metabolize edici enzimler dahil, ilaçların hedefini 
oluşturan yapılardaki (hedef enzimler, transport proteinleri, reseptörler ve 
iyon kanalları gibi) gen polimorfizmleri, farmakoterapinin başarısını ve de 
bir bireyin ilaçlara bağlı yan etkilere yakalanma riskini öngörmede önemli 
bilgiler sunmaktadır. Dolayısıyla farmakogenetik analizler, ilaç dozunun 
bireyselleştirilmesine ve sonuçta daha etkin bir ilaç tedavisinin 
sağlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Etik Kurullar perspektifinden farmakogenetik bilgiye 
bakış 
Prof. Dr. Meral Tuncer 
H.Ü. Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı  
Genetik araştırmalar bireyin genetik bilgisini (DNA dizi bilgisi) bulmak için 
genetik materyale uygulanan testlerdir. Bu araştırmalar bireydeki şüpheli 
bir kalıtsal hastalığın tanısını doğrulamak, bireylerin kalıtsal hastalıklara 
yatkınlıklarını belirlemek, riskli hamileliklerde gelecek kuşakların hastalıklı 
geni taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplum taraması yapmak ve bireyin 
ilaca veya tedaviye cevap profilini ortaya çıkarmak için yapılır. 
Genetik araştırmalar sonucunda elde edilen genetik bilgiler, sadece 
bireylerin hastalıklarla ilgili genetik durumları hakkında bilgi içermekle 
kalmaz, aynı zamanda tüm aile bireylerini, daha sonraki kuşakları ve hatta 
ait olduğu toplumu kapsar. Bu nedenle diğer tıbbi bilgilere göre daha 
hassas olarak ele alınmalıdır. Genetik araştırmalar, belirli hukuksal 
kurallara uyularak, bireyin kişisel haklarına saygı gösterecek şekilde ve 
belirlenmiş etik kurallar içinde uygulanmalıdır. 
Genetik uygulamalardaki etik düzenlemeler ile ilgili dokümanlar arasında, 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan Uluslararası Tıbbi 
Genetikte Etik Konular Yönergesi (1997), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü tarafından yayımlanan İnsan Genomu ve İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi (1997) ile UNESCO Uluslararası Bioetik Komitesinin 
hazırlamış olduğu İnsan Genetik Verileri Konusundaki Uluslararası Bildirge 
(2003) bulunmaktadır. Bu bildirgelerde genetik araştırmaların etik boyutu 
için bildirilen temel noktalar “eşitlik, adalet, insan onuruna, haklarına ve 
temel özgürlüklerine saygı, gizliliğin korunması, kalıtsal özellikler nedeni ile 
her türlü ayrımcılığın önlenmesi” dir. 
Helsinki Bildirgesinin 6. maddesindeki “insan denekleri üzerindeki tıbbi 
araştırmaların birinci amacı profilaktik, diagnostik ve terapötik işlemleri 
geliştirmenin yanında hastalıkların etiyoloji ve patogenezini aramaktır” 
açıklaması genetik araştırmaların gerekliliğini ve önemini göstermektedir. 
Temel bilimlerle klinik bilimlerin entegrasyonunu sağlayacak genetik 
araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu tür etkinlikler yeni hastalık genlerinin 
bulunmasına ve Türk toplumunun hastalıklar açısından önemli genom 
özelliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacağı gibi tedavilere cevaplılık veya 
cevapsızlık veya advers etkiler bakımından bilgiler elde edilmesine olanak 
verecektir. 
İlaç yanıtında bireyler veya toplumlar arasında gözlenen farklılıkların 
oluşumunda genetik faktörlerin katkısını inceleyen dal farmakogenetik’tir. 
Farmakogenomik ise ilaçların aktivitesi üzerine genom fonksiyonunu 
araştıran alandır. Genetik polimorfizm; DNA sekansındaki (DNA baz 
dizilişindeki) değişikliktir. İnsan genomundaki genetik farklılığın %90’ından 
fazlasını tek nükleotid polimorfizmleri meydana getirmektedir. İnsan 
genomu 3 trilyon nükleotid içerir.Yaklaşık her 300 baz çiftinde bir 
varyasyon gözlenebilmektedir. İlaç metabolizmasında yer alan enzimler 
polimorfizm gösterirler. Genlerdeki varyasyonlar sonucunda ilaçların 
vücuda alınma, metabolizma ve vücuttan atılma aşamalarında yer alan 
proteinler (taşıyıcılar, reseptörler, ilaç etken maddelerinin kimyasal yapısını 
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değiştiren enzimler, immün moleküller vb.) kişiden kişiye, toplumdan 
topluma değişen  farklılıklar göstermektedir.Bu tür varyasyonların 
araştırılması kişiye özgü ilaçların geliştirilmesi ve ilaç dozlarının 
belirlenmesini mümkün kılacaktır. 
Advers ilaç reaksiyonlarında genetik faktörlerin rolü önemlidir. 2000’den 
fazla advers ilaç reaksiyonu vakasının  % 50’ si genetik faktörlerle ilişkili 
bulunmuştur. Bunların  % 59’unun   polimorfik faz  I enzimleri  ( % 86’sının 
P450 ile ve bunun da % 38’inin CYP2D6 enzimleri) ile gerçekleştiği 
gösterilmiştir.  
Herhangi bir popülasyonda, aynı endikasyonda aynı dozda kullanılan aynı 
ilacın tüm popülasyonu aynı oranda tedavi edemediği bilinen bir gerçektir. 
Çalışmalarda ilaca iyi cevap verenler toplumun %30’unu oluştururken ilacın 
etkili olmadığı kişilerin oranı %30 olarak bildirilmiştir. Zayıf derecede cevap 
veren bireyler %30 iken, %10 oranında advers etkiler gözlenmiştir. Bu 
rakamlardan toplumun %70’inin gereksiz ilaç tükettiği ve advers ilaç 
reaksiyonları riskinin arttığı anlaşılmaktadır. Genetik polimorfizm nedeniyle 
ciddi advers reaksiyonlara sebep olan ve bu nedenle piyasadan çekilen bir 
çok ruhsatlı ilaç bulunmaktadır. Farmakogenomik araştırmaların, gerek ilaç 
geliştirme sürecinde gerekse ilaç piyasaya çıktıktan sonra, öncelikle 
güvenlilik sorunlarının azaltılmasına katkısının olacağı gösterilmiştir. 
Genetik araştırmalarda dört genel prensip hatırda tutulmalıdır. i) Katılımın 
gönüllülük esasına dayandığı, ii) herhangi bir zamanda katılımcının 
araştırmadan çekilme ve genetik materyalini çekebilme hakkı, iii) çalışma 
bitiminde kişisel DNA örneklerinin ortadan kaldırılabilme hakkı, yani alınan 
genetik örneklerin ne zaman ve ne şekilde ortadan kaldırılacağı gönüllüye 
açıklanmalıdır, iv) etik kurul izni alınmalıdır. 
Bütün klinik araştırmalarda olduğu gibi genetik araştırmalarda da 
gönüllülerden bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınması esastır. 
Hastalıkları nedeni ile çalışmaya davet edilmiş gönüllülerden “olur” alındığı 
gibi, genetik araştırmalarda zaman zaman sağlıklı gönüllülere de 
gereksinim olmakta ve onlardan da “olur” alma gereği doğmaktadır. 
“Sağlıklı gönüllü olur formları” hastalarınkinden farklı olarak hazırlanacaktır. 
Bu kişilere, kendilerinden elde edilen bilgilerin sadece hasta grubu ile 
karşılaştırılmak için kullanılacağı ve genetik materyal olması nedeni ile 
karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu anlatılmalıdır. Ayrıca alınan DNA 
örneklerinin daha sonra başka çalışmalarda da kontrol grubu olarak 
kullanılıp kullanılamayacağının sorulması gerekmektedir.  
Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu kadar önemli bir diğer nokta, ülkemizde 
alınmış olan bir genetik materyalin, yurt dışına gönderilmesi gerektiği 
durumlarda, araştırıcının “Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması (BMTA) 
formu”nu, etik ve hukuksal açıdan, doldurması gereğidir. Bu form kar 
amacı güdülmeyen bilimsel amaçlı çalışmalarda kullanılmak üzere araştırıcı 
haklarını korumaya yönelik olarak ve bu konudaki uluslararası kuralları 
içerecek şekilde düzenlenmiştir. Form’un içeriğinde, gönderen ve alıcı 
bilgilerini içeren bir bölüm, anlaşmazlık halinde başvurulacak kurum 
sorumlularının imzalarını içeren bir bölüm, projenin özeti ve biyolojik 
materyal gönderme gerekçesi, materyalin transferi sonrasında karşılıklı 
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beklentilerin (ödemeler, patent, yayın vb.) belirtildiği bölümler 
bulunmaktadır. 
İnsanlık için yararlı olabilecek genetik çalışmalar desteklenmelidir. Ancak, 
bütün klinik araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmalarda da ICH-GCP (2.3) 
prensibi daima göz önünde bulundurulmalıdır:  
“Gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliği dikkate alınacak en önemli 
hususlardır. Bu hususlar bilimin ve toplumun çıkarlarından daha önde 
gelir”.  
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Sponsor (endüstri) perspektifinden farmakogenetik 
bilgiye bakış 
Uzm. Dr. Fatih Özdener 
Roche Müstahzarları San. A.Ş. 
İlaç endüstrisinin farmakogenetiğe bakışını, hastaların, doktorların ve sağlık 
otoritelerinin taleplerini izleyerek anlamak mümkündür. İlaçların yan 
etkileri ve yanlış tanı nedenleri ile her yıl dünyada milyonlarca ölüm vakası 
görülmektedir. Tedaviye alınan yanıt açısından da, bireyler arasında büyük 
farklılıklar olduğu uzun yıllardır bilinmektedir. Hastalar ve doktorlar, açıkça, 
daha az yan etkisi olan, daha güvenli ve daha etkin tedavileri talep 
etmektedirler. Diğer taraftan, kanun düzenleyiciler ve geri ödeme kurumları 
artık bazı hastaların gereksiz tedavilerden, yan etkilerden ve ilaçların ters 
etkileşimlerinden kurtarılması için ilaç dosyalarında biyomarkırların ve 
diagnostik amaçlı testlerin de bulunması gerektiğini talep etmektedirler. 
Bütün bu talepler, farmakogenetik alanındaki gelişmelerin doğal bir 
sonucudur.  
İlaç endüstrisi, bugün, bu talepleri karşılamak üzere kendisini 
konumlandırmış pozisyondadır. Ancak, geleneksel ilaç geliştirme yöntemleri 
ile bu taleplerin karşılanması pek mümkün görünmemektedir. Tedavileri 
hastanın ihtiyaçları doğrultusunda uyarlamak, endüstriyel anlamda büyük 
bir değişikliği temsil eder ve Kişiye Özel Tedavi’nin temelini oluşturur.  
Farmakogenetiğin, ilaç piyasalarının segmentasyonuna ve hastaların 
katmanlaştırılmasına neden olacağı ve dolayısıyla pazar için bir tehdit 
oluşturacağına dair düşünceler, geçerliliğini hızla yitirmiş durumdadır. Yakın 
zamanda geliştirilen pek çok ilaçla ilgili olarak verebilecek örneklerde, 
farmakogenetik AR-GE’ye dayalı olarak geliştirilen ilaçların, fayda risk 
oranının yüksek olduğu, hastalarda daha yüksek uyunç sağladığı, sağlık 
otoriteleri tarafından daha hızlı onay aldığı ve pazar penetrasyonunun daha 
hızlı olduğu görülmüştür. 
Bu gelişmeler doğrultusunda, endüstri, Kişiye Özel Tedavi yaklaşımını 
sistematik olarak ilaç geliştirme faaliyetlerinin içine entegre etmektedir ve 
bu yaklaşımın önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayacağına inanmaktadır. Bu 
yaklaşımın en önemli ayaklarından birisi doğal olarak moleküler 
diyagnostiktir. Moleküler bilim alanında yatırım yapan şirketler, ilaç ve 
diagnostik alanlarında kazanmış oldukları uzmanlık ölçüsünde üstünlükler 
kazanmaktadır. Buna bağlı olarak ilaç geliştiren firmaların AR-GE leri 
yeniden yapılandırılmakta ve ilaç ve diyagnostik birimlerininin 
uzmanlıklarını birlikte kullanan yeni modeller oluşturulmaktadır. Sürecin 
başından itibaren, geliştirilen her ilaç için, bu tedaviye en iyi cevap 
verebilecek hastaları belirlemek amacını güden bir biyomarkır programı 
bulunmaktadır.  
İlaç ArGe sürecinin geleceği Kişiye Özel Tedavi’dedir ve bu sürecin hızını 
farmakogenetik alanındaki gelişme hızımız belirleyecektir. 
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Klinik farmakoloji penceresinden 
“Klinik Araştırmalar Hakkında 
Yönetmelik” ve ilgili diğer yeni 
düzenlemelere bakış 
[04.11.2009, SALON A, 16:00-17:30] 
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili yeni 
düzenlemelere bakış 
Yrd. Doç. Dr. Hanefi Özbek 
TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı 
Türkiye’de klinik araştırmalar, 29.01.1993 tarihli “İlaç Araştırmaları 
Hakkında Yönetmelik” ile ilk kez resmi bir düzenlemeye kavuşmuştur. Daha 
sonra 1994 yılında “Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve 
Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik”, 1995 yılında 
“İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu”, 2005 yılında “Merkezi Etik Kurul 
Standart İşleyiş Yöntemi Esaslarının yayımlanması” ve “Yeni Türk Ceza 
Kanunu”ndaki ilgili maddeler ile günün ihtiyaçlarına göre düzenlemeler 
getirilmiştir. Ancak, gerek Avrupa Birliği’ne uyum süreci gerekse Türkiye’de 
yaşanan hızlı gelişme ortamı klinik araştırmalar için temel öneme sahip 
“İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik”te önemli değişiklikler yapılması 
ihtiyacını hissettirmiş, 2000 yılından itibaren “yeni Yönetmelik hazırlama” 
çabaları başlatılmıştır. Bu arada 2008 yılı Mayıs ayında yayımlanan 
“İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Araştırmalar Kılavuzu” birçok gelişmiş ülkeye 
örnek olması yönünden olumlu ve önemli bir gelişme olarak 
değerlendirilebilir. 
2008 yılının Ekim ayından itibaren Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü’nün peş peşe 23 kez düzenlediği “Kinik Araştırmalarda Etik 
Yaklaşımlar Kursu”, otoritenin klinik araştırmalar yönünden eğitime verdiği 
önemi gösterdiği gibi bundan sonra daha da artan bir ivmeyle bu ve benzeri 
eğitimlerin gelmekte olduğunun habercisi olarak da kabul edilebilir. 
“İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Araştırmalar Kılavuzu”nun Mayıs ayında 
yayımlanmasından yaklaşık yedi ay sonra (2008 yılının Aralık ayında) revize 
edilmesi, otoritenin klinik araştırmalar konusunda kısa süre aralıklarıyla da 
olsa bundan sonra mevzuatta gerekli düzeltmelere (revizyonlara) gideceği, 
yani mevzuatta küçük bir değişiklik yapmak için bile artık senelerce 
beklenilmeyeceği şeklinde algılanmalıdır. 
23 Aralık 2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de “Klinik Araştırmalar 
Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Hemen ardından kısa bir zamanda 
çok sayıda Kılavuz ve klinik araştırma formları yayımlanmış, “Helsinki 
Bildirgesi” gözden geçirilerek daha sade bir dille sunulmuştur. Bakanlığın 
internet sayfasından yayımlanan “Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi 
Esasları, bundan sonra Etik Kurulların tek ve standart bir işleyiş 
prosedürüne kavuşturulduğunun, “Etik Kurul Kurmak Amacıyla 
Yapılacak Başvuru İçin Gereklilikler” ise Etik Kurulların sekreteryasına 
ilk defa yüksek bir standart getirildiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 
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01 Temmuz itibariyle yeni Etik kurulların ve Klinik Araştırmalar Danışma 
Kurulu’nun oluşturulması faaliyetleri başlamış ve bugün itibariyle bu süreç 
de tamamlanmıştır. Bundan sonra klinik araştırma yapacak araştırmacıların 
ve klinik araştırma hemşirelerinin en kısa sürede “İyi Klinik 
Uygulamaları” konusunda eğitilmesi, böylece etkin ve yerleşik bir “klinik 
araştırma kültürü”nün oluşmasına ortam hazırlanması amacıyla yapılacak 
çalışmaların ilk adımları atılmış, bu konunun 2010 yılı içerisinde tüm 
Türkiye’yi kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili taraflarca 
planlama çalışmaları başlatılmıştır. 
Klinik araştırmalar ile ilgili olarak yapılması planlanan faaliyetlerin önemli 
bir kısmının, Türkiye gibi enerjik bir ülkede, klinik araştırmaların 
vazgeçilmez unsurlarından biri olan farmakologlar başta olmak üzere tüm 
tarafların gönüllü ve etkin bir şekilde katılacağı ciddi ve ahenkli bir çalışma 
ile birkaç yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebileceği inancındayız. 
 
 
Prof. Dr. Işık Tuğlular 
Elimize konuşma özeti ulaşmadı. 

 
 
Doç. Dr. Ahmet Akıcı 
Elimize konuşma özeti ulaşmadı. 

 
 
Uzm. Dr. Sabahat Köseoğlu 
Elimize konuşma özeti ulaşmadı. 
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20. Ulusal Farmakoloji Kongresi 
Kahvaltılı Oturum 
[05.11.2009, SALON A, 08:30-09:15] 
Tıp fakültelerinde akılcı ilaç kullanımı eğitimi 
Prof. Dr. Ersin Yarış 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D. 
Tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi dönemde “ilaç bilgisi” Farmakoloji 
Anabilim Dalları tarafından verilmektedir. Fakültenin eğitim müfredatına 
uygun biçimde klasik, entegre, probleme dayalı ya da karma biçimde “ilaç 
bilgisi”, eğitimin farklı yıllarında, farklı başlıklar altında aktarılmaktadır. 
Ancak mezunların mesleki uygulamalarında, verilen ilaç bilgisi kadar önem 
taşıyan bir başka şey aldıkları bu bilgiyi nasıl kullanabileceklerinin eğitimini 
verebilmektir. Yaşanan deneyim, bu açıdan “akılcı ilaç kullanımı (AİK) 
eğitimi”nin mezuniyet sonrasında, günlük tıbbi mesleki uygulamalarda daha 
yararlı olduğunu göstermektedir. 
Ülkemizde (AİK) eğitimi ilk kez 1996 yılında mezuniyet öncesi tıp eğitimine 
(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D.) girmiştir. Bu 
eğitimin yaygınlaşması için son 10 yılda ulusal ve uluslararası düzeyde pek 
çok eğitici eğitimi düzenlenmiştir. En fazla eğitimi düzenleyen Sağlık 
Bakanlığı’nın düzenlediği kurslarda, başta farmakologlar olmak üzere çok 
sayıda tıp fakültesi öğretim üyesi, kamuda çalışan uzman ya da pratisyen 
hekim eğitici eğitimi almış durumdadır. Toplam sayının 1000’e yakın olduğu 
söylenebilir. Bu eğitimlerde farmakologlar hem eğitici olarak hem de kurs 
sorumluları olarak görev yapmışlardır. Ayrıca Türk Farmakoloji Derneği 
(TFD) de AİK eğitici eğitimi kursları düzenlemiştir. TFD, AİK eğitimi 
konusunda harcanan çabanın mezuniyet öncesi tıp eğitimine ne denli 
yansıdığını değerlendirmek üzere sonuçları 2007’de değerlendirilen bir 
anket çalışması yapmıştır. Bu sunumdaki veriler o çalışmanın sonuçlarına 
dayanmaktadır ki veriler daha önceki Ulusal Farmakoloji Kongresi’nde bildiri 
olarak paylaşılmıştır. 
TFD tarafından 2007’de yapılan ankete cevap veren 37 tıp fakültesinin 
farmakoloji anabilim dalının 26’sında (%70.3) AİK eğitiminin, mezuniyet 
öncesi eğitim müfredatı içerisinde bir biçimde yer aldığı, 21 anabilim 
dalında klinik farmakoloji dersinin olduğu ve bu dersin çoğunlukla IV. veya 
V. sınıfta verildiği görüldü.  
Bu anabilim dallarında görev yapan yaklaşık 300 civarındaki öğretim üye ve 
yardımcısının %76’sının tıp fakültesi mezunu olduğu, bunlardan 80’inin AİK 
eğitici eğitimi aldıkları, eğitim alanların ise yarısından fazlasının TFD’nin 
etkinlikleri çerçevesinde eğitildikleri, eğitici eğitimi sertifikası taşıyanların 
ise neredeyse tamamının öğretim üyesi olduğu ve araştırma görevlileri 
arasında bu oranın çok düşük kaldığı saptandı. Ne yazık ki o dönemde yedi 
anabilim dalında AİK eğitimi almış hiçbir öğretim elemanı 
bulunmamaktaydı.  
AİK eğitici eğitimi formasyonu almış öğretim elemanlarının 
küçümsenmeyecek sayıya ulaşmış olması, ayrıca bu eğitimi fakültelerine 
taşımayı başarmış olmaları son derece önemlidir ve AİK eğitici 
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eğitimlerinin, amaçlarından önemli bir tanesine ulaştığını göstermektedir. 
Sağlık Bakanlığı ve TFD’nin uzunca bir süredir bu eğitimleri yinelememiş 
olmasının, ankette de kendini ortaya koyan araştırma görevlisi ve genç 
akademisyen kadrosu aleyhine bir durum olarak AİK formasyonu taşımayan 
kuşağın varlığı gibi bir olumsuzluğu körüklediği söylenebilir. O tarihten beri 
yeni açılmış tıp fakültelerinin sayısı dikkate alındığında TFD tarafından bu 
durumun da göz önüne alınarak AİK eğitici eğitimi planlamasının hızla 
yapılmasının gerekli olduğu vurgulanmalıdır. Öte yandan AİK eğitici 
eğitiminin standardize edilmesi, anabilim dalları tarafından mezuniyet 
öncesi dönemde verilen eğitimin niteliğini ve niceliğini de önemli ölçüde 
yükseltecek ve gözlenen heterojenliği giderebilecektir. Bu açıdan görev 
TFD’ne düşmektedir. 
Tıp fakültelerinde AİK eğitimi veren 26 farmakoloji anabilim dalının 
deneyimleri incelendiğinde eğitici kadrosu, fiziksel ve teknik altyapıya ek 
olarak eğitimin standardı açısından ciddi bir heterojenlik olduğu 
görülmektedir. Bunun ilk göstergesi eğitimin veriliş zamanındaki farklılıktır. 
Anabilim dallarının bazıları bu eğitimi bir staj olarak (% 42.3’ü “klinik 
farmakoloji stajında” ve %23.1’i başka bir klinik stajda) verdiğini belirtti. 
Staj gruplarının çoğunlukla (%69.2) 10-19 kişiden oluştuğu ders saatlerinin 
ise 20-29 arasında (%30.8) olduğu anlaşıldı. 
Tıp fakültelerinde AİK eğitiminin başlama zamanlarının nispeten “yeni” 
olduğu (%69.2’si 5 yıldan kısa) saptandı. Ankete katılanların AİK eğitimini 
kısıtlayan eksiklikler arasında saydıkları etmenler anabilim dalındaki 
öğretim üyelerinin sayısının azlığı (%27.3), AİK eğitici eğitimi almış kişilerin 
sayısının yetersizliği (%36.4), fakültenin fiziksel alt yapısının elverişsizliği 
(%22.7), anabilim dalının alt yapı olanaklarının kısıtlılığı (%22.7) ve 
müfredata ilişkin sorunlar (%18.2) biçiminde sıralanmaktadır. Eğitimlerin 
%63.6’sının objektif yapılandırılmış sınavlarla değerlendirdiği, %95.5’inde 
eğitim sonunda öğrencilere geri bildirimlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca öğrencilerin verdikleri geri bildirimlerden “verilen eğitimin öğrenim 
hedefleriyle büyük ölçüde tutarlılık gösterdiği” ve “öğrencilerin bu eğitim 
modelini beğendikleri” (%81.8) sonucu çıkarılmaktadır. Değinilen bütün bu 
eksikliklere/olumsuzluklara karşın AİK eğitiminin büyük bir gayretle 
sürdürülmeye çalışılmasının altında yatan motivasyon faktörü büyük 
olasılıkla öğrencilerden alınan ve “öğrenci memnuniyetini” ortaya koyan 
geri bildirimlerdir.  
AİK eğitimi temelde iyi niyete ve gayrete dayanan, emek-yoğun bir 
etkinliktir. Ancak klasik eğitimden argümanları, yöntemleri ve 
uygulamalarıyla çok farklı olduğu için klasik anfi dersi formatında verilmesi 
uygun görünmemektedir. Bu nedenle bazı anabilim dalları bu eksiklikleri 
öne sürerek AİK eğitimine başlama cesareti gösterememektedirler. Nitekim 
ankete cevap veren 37 anabilim dalından 11’inde (%29.7) hiç AİK eğitimi 
verilmemekte, 4’ünde (%10.8) probleme dayalı öğrenim yöntemleri 
kullanılmadan AİK eğitimi verilmektedir. Söz konusu 15 anabilim dalının 
11’i (%73.3) probleme dayalı AİK eğitimini ileride uygulamayı 
düşünmektedir. Uygulamaya geçmekteki gecikme bu anabilim dalları 
tarafından, “anabilim dalında bu eğitimi almış öğretim üyesi sayısının 
yetersizliği” ve “müfredatın yetersizliği” biçiminde gerekçelendirilmektedir. 
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Ankette yer alan diğer gerekçeler arasında bulunan “anabilim dalındakilerin 
bu eğitimi gerekli bulmaması” ve “bu eğitimi uygulamak için 
fakültelerindeki öğrencilerin uygun olmaması” ifadelerinin hiçbir anabilim 
dalı tarafından benimsenmemiş olması dikkat çekici, ümit verici ve 
önemlidir. 
Eğitimin hangi döneminde yer almış olursa olsun AİK eğitimini kabul 
edilebilir gerekçelerle de olsa vermeye henüz başlamamış anabilim dalları 
için “öğrenci memnuniyeti”ni gösteren geri bildirimler önemli bir başlangıç 
verisi olabilir. Dahası, bu tür girişimler müfredata bir klinik farmakoloji” 
stajı yerleştirme/kazandırma şansı da doğurabilecektir. TFD içinde 
yaratılabilecek bir dayanışma, ilgili anabilim dallarına ilk hareketi verme 
açısından yararlı olabilir. 
AİK ve bunun doğal bir bileşeni olan AİK eğitimi TFD’nin hep gündeminde 
olmuş önemsenmiş bir konudur. Bir yandan aynı eğitimin bazı 
değişikliklerle eczacılık fakültelerinin müfredatına yerleştirilmesine yönelik 
çabalar sürerken, ciddi mücadelelerle tıp fakültelerine yerleştirilmiş AİK 
eğitimine daha özenli yaklaşmak harcanmış yoğun emeğe saygının 
gereğidir. Sağlık Bakanlığı’nın ciddi bir aktör olarak bu süreçten çekilmesi 
(son kurs 2006’da düzenlenmiştir) TFD’yi geçmişte eğitim alanların, AİK 
eğitimini bütün olumsuzluklara karşın sürdürmeye çalışan anabilim 
dallarının desteklenmesi, diğer yandan da özellikle genç akademisyen 
kuşağının eğitilmesi gibi zor bir görevle karşı karşıya bırakmıştır. TFD’nin en 
son AİK eğitici eğitimi kursunu 2005’de yaptığı dikkate alındığında hızla 
yeni bir durum saptaması yapması, yeni eğiticiler için kurs planlaması, tıp 
fakültelerindeki AİK eğitiminin olabildiğince standart hale getirilmesi (asgari 
koşullarının belirlenmesi) zorunlu hale gelmiştir. Tıp fakültelerinde 
yaşanmış bu heterojenlik sorunundan çıkartılacak derslerin eczacılık 
fakültelerinin AİK eğitimlerine yansımasını engelleyecek bir çaba gerektiği 
de akılda tutulmalıdır. 
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Eczacılık fakültelerinde akılcı ilaç kullanımı eğitimi 
Yrd. Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu, Prof. Dr. Gül Ayanoğlu Dülger 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Akılcı ilaç kullanımı sağlık çalışanlarından oluşan bir takım çalışmasını 
gerektirmektedir.  Akılcı ilaç eğitimi 1996 yıllarından beri Groningen modeli 
ekseninde 22 tıp fakültesinde staj veya farmakoloji eğitim programları 
içerisine katılmıştır, ancak bildiğimiz kadarı ile geçtiğimiz yıla kadar 
eczacılık fakültelerinde böyle bir eğitim yoktur. Oysa eczacının “ilaç ve 
sağlık danışmanı” rolünün Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) açısından önem 
kazanması Eczacılık Fakültelerindeki farmakoloji eğitiminin uygulamaya 
yönelik biçimde yapılandırılmasını zorunlu kılmıştır. 
Bu bağlamda fakültemizde geçtiğimiz yıl “Akılcı İlaç Kullanımı” adı altında 
4. sınıfın ilk yarıyılında açılan bu seçmeli derste teorik eğitimden çok tıp 
fakültelerinde de benzeri uygulanan pratiğe yönelik “görerek, yaşayarak 
öğrenme modeli” uygulanmaktadır. 
Bu yıldan itibaren de “Akılcı İlaç Kullanımı” adlı alan dersine ilave 
laboratuvar uygulaması verilmiştir. Ayrıca fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. 
Sevim Rollas’ın bu eğitime inancı ve desteği ile de fakültemizde öğrencilerin 
son eczane stajının–ki bu uygulama Fakülte Uygulama Eczanesinde 
yapılmaktadır- bir haftasının farmakoloji anabilim dalı tarafından akılcı ilaç 
kullanımı eğitiminine ayrılması ve öğrencinin Alan dersi kapsamında aldığı 
AİK bilgilerini bu uygulama ile pekiştirmesi sözkonusu olmuştur. Bu 
bağlamda uygulama eczanesindeki stajın 1 haftalık kısmı “Akılcı İlaç 
Kullanımı” uygulamasına tahsis edilmiştir. 
Sonuç olarak, probleme dayalı öğrenim modülleri temelinde yapılandırılacak 
bir AİK eğitiminin, tıp fakültelerinde olduğu gibi eczacılık fakültelerindeki 
farmakoloji eğitiminin niteliği ve öğrenci memnuniyeti açısından olumlu 
sonuçlar verebileceğini düşündürmektedir.   
Anahtar Kelimeler: akılcı ilaç kullanımı, eczacı, reçete karşılama, rasyonel 
farmakoterapi, probleme dayalı öğrenim 
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Konferans 
[05.11.2009, SALON A, 09:30-10:30] 
Yaşa bağlı sempatik sinir sistemi aktivasyonu ve buna 
bağlı hipertansiyonda santral regülatör mekanizmalar 
Prof. Dr. Nihal Tümer 
University of Florida, VA Medical Center 
Hipertansiyon, miyokardiyal infarktus, inme ve kalp yetmezligi gibi 
kardiyovaskuler hastaliklarin insidansinin yasla birlikte arttigi bilinmektedir.  
Otonomik sinir sistemi bu hastaliklarin ortaya cikmasinda ve bu hastaliklara 
karsi gelisen kompensatuvar cevaplarda anahtar patojenik role sahiptir. 
Kardiyovaskuler sistemin otonomik kontrolundeki degisiklikler, ozellikle 
kardiyovagal barorefleks duyarliligin ve parasempatik cevapliligin azalmasi 
ile birlikte kardiyak sempatik tonusun ve kan basincinin artisi, yaslanma 
prosesisinin normal bir komponenti olarak bilinmektedir. Yaşla birlikte kan 
basıncının artışı, vasküler disfonksiyon ve sempatik sinir aktivitesindeki 
artış olmak uzere iki majör komponente sahiptir. Vasküler fonksiyondaki 
değişiklik, sempatik sinir aktivasyonunun sonucunda sekonder olarak 
ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yaşa bağlı olarak gelişen hipertansiyonun ve 
kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojisinin iyi anlaşılması için sempatik 
sinir sistemi aktivitesinin artışının altında yatan mekanizmaların 
aydinlatilmasi oldukca onemlidir. Bu amacla laboratuvarimizda yapilan 
calismalar, santral olarak kan basincinin regulasyonunda yasa bagli 
degisikliklerin arastirilmasiyla birlikte santral oksidatif stresin ve 
angiyotensin-II (AngII) reseptor sinyalinin yasa-bagli hipertansiyonun 
patofizyolojisine katkisinin incelenmesi uzerinde odaklanmistir. 5 ve 27 
aylik Fisher344 X Brown Norway sicanlarda yapilan telemetrik olcumler 
sonucunda kan basincinin yasa bagli olarak artarken kalp hizinin ve 
lokomotor aktivitenin azaldigi gozlenmistir. Bunun yanisira 
intraserebroventrikuler (i.c.v.) olarak uygulanan AngII’nin kan basinci 
uzerindeki etkisi yasli sicanlarda genclere oranla anlamli olarak azalmistir. 
Sempatik sinir sistemi aktivasyonunun peripheral yansimasi olarak adrenal 
tirozin hidroksilaz (TH, katekolamin biyosentezinde hiz-kisitlayici enzim) ve 
dopamine β-hidroksilaz (DβH) duzeyleri artarken hipotalamik TH 
duzeylerinin azaldigi gozlenmistir. Ayrica hipotalamusta AT1 reseptor mRNA 
duzeyleri, Cu-Zn superoksit dismutaz ve katalaz duzeyleri yasa bagli olarak 
azalirken bazal oksidatif stresin arttigi gosterilmistir. Bu sonuclar, santral 
oksidatif dengedeki degisikliklerin ve santral angII reseptor sinyalinin yasa-
bagli sempatik sinir aktivasyonu ve kan basinci artisinda onemli rol 
oynadigini gostermektedir. 
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İnflamatuvar yanıt, sitokinler ve 
eikosanoidler 
[05.11.2009, SALON A, 11:00-12:30] 
Toll benzeri almaçlar: İnflamasyonu yönlendiren 
moleküller 
Doç. Dr. İhsan Gürsel 
Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Biyoterapötik 
ODN Laboratuvarı, Bilkent, 06800, Ankara, Türkiye 
Son yıllardaki yoğun immünolojik çalışmaların ortaya çıkardığı bilgiler 
ışığında memeli bağışıklık sistemi hücrelerinin enfeksiyonlarla savaşımında 
yer alan sinyal mekanizmaları ile bağışıklığa yol açan hücrelerarası ve hücre 
içi moleküler düzeydeki kilit mediyatörler de yeniden tanımlanmakta. Ayrıca 
bu bulgular daha hızlı ve etkin korunma yöntemlerine yol açacak 
stratejilerin de gelişmesine olanak kılmaktadırlar.  Kabul gören dogmanın 
aksine bağışıklık sistemimiz, patojenleri kendi hücrelerinden ayırt 
edebilmek için çok etkin ve özgün yöntemler kullanmaktadırlar (Gürsel, 
2006, 2001, Takeshita,2004, 2001, Klinman 1996,).  Bağışıklık sistemi 
sadece patojenlere özgü olan ve memeli hücrelerinde bulunmayan sınırlı 
sayıdaki “korunmuş” moleküler yapıları taniyabilme yeteneğine sahiptir 
(Iwasaki, 2004).  Varolan bu doğal bağışıklık sistemi sayesinde vücuda 
girmeyi başaran patojenleri bu hücreler hızla algılamakta ve ortadan 
kaldırılması için örgütlü ve çok etkin bir şekilde etkinleşerek enfeksiyonu 
nötralize edebilmektedirler.  Kısaltılmış şekliyle PAMP (pathogen associated 
molecular pattern) olarak isimlendirilen bu “patojene özgü 
yapılar/moleküller” kanda dolaşan immün hücrelerinin yüzeylerinde yer 
alan ve “patojen tanıma reseptörleri” (pathogen recognition 
receptors:PRRs) olarak adlandırılan algaçlar tarafından hemen tanınmakta 
ve gerekli imün yanıt da hızla şekillenmektedir (Krieg, 2002.  
TLR ailesi reseptörleri, PRR sınıfının en tanınmış ve bilinen almaç grubunu 
oluşturmaktadır. Bu reseptörler, prokaryotik DNA gibi memeli hücrelerine 
“yabancı” sinyali verdirten mikroorganizmalara ait birçok “korunmuş” yapıyı 
da tanıma yeteneğine sahiptirler.  Örneğin, TLR2 peptidoglikanları, TLR3 
çift sarmallı RNAyı, TLR4 lipopolisakaridleri (endotoxin), TLR5 flagellini, 
TLR6 lipoteikoik asitleri, TLR7 ve 8 tek sarmallı RNA’yı ve TLR11 farede 
üropatojenik bakteriyi insanda ise toxoplasma gondii’nin profilin proteinini 
tanımakla görevli reseptörlerdir (Krieg, 2004, Klinman, 2004, ve Takeda, 
2005). Bu reseptörlerin sinyal yolakları da büyük bir araştırma konusunu 
oluşturmaktadır, ve hergün yeni bir transkripsiyon faktörü bu listeye 
eklenmekte olup bu karmaşık bulmacanın kilit oyuncuları yavaş yavaş gün 
ışığına çıkmaktadır. 
TLR aktivasyonun sonucunda “doğal bağışıklıktan sorumlu hücreler 
etkinleşmekte, değişik immün hücreleri, değişik karakterdeki sitokinleri (IL-
6, IL-12, IL-15, IL-18, TNFα, IFNα/β, IFNγ gibi), yüzey markerlarını (CD69, 
CD80, CD83, CD86, ICAM-1 gibi) upregüle ederken birçok kemokinleri de 
(RANTES, GM-CSF, CC-kemokinler MIP1α, MIP1β ve IP10) 
salgılamaktadırlar.  Bu aktif süreç içerisinde, patojenlerle karşılaşan konak 
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bir anlamda daha önceden alarma geçmiş durumda olduğundan ortamdaki 
mikropların (tipi veya miktarından bağımsız olarak) yok edilmesini hızlı ve 
etkin bir şekilde yerine getirebilmektedir (Şekil 1).   

 
Şekil 1. TLR9 ligandı olan CpG DNA’larının doğal imünite hücrelerini aktive 
ederek patojenleri yok etme mekanizması.   
TLR ligandına maruz kalınmasıyla oluşan bu Th1 uyumlu yanıt sayesinde 
enfeksiyona maruz kalan organizmanın yaşam şansı da yüksek düzeyde 
artmaktadır. Farelerdekine benzer bir organizasyonla, insan bağışıklık 
sistemi, birbirini tamamlayan iki bölümden oluşur (Trinchieri ve Sher, 
2007). Edinilmiş bağışıklık sistemi, evrimsel açıdan genç sayılabilen B ve T 
lenfositlerce konağı işgal eden patojene özgü immün hafıza da dahil olmak 
üzere bir yanıt oluşturarak enfeksiyonun tekrarını engeller. Bunun aksine, 
evrimsel açıdan çok daha eski olan doğal bağışıklık sistemi, dört 
vazgeçilmez görevi üstlenerek organizmanın enfeksiyona yenilmesini 
engellemeye çalışır (Gürsel, 2006, Klinman 2002, 2003, 2004a): 
Herhangi bir enfeksiyöz ajanı virüs, bakteri, mantar veya parazit olmasına 
bakmaksızın süratle tanımak. 
Ajanı, hücre-içi ya da hücre-dışı patojen olarak ayırt etmek. 
Patojenin niteliğine göre savunma sistemlerini etkinleştirerek enfeksiyonu 
yok etmek veya geçici olarak sınırlayabilmek. 
Edinilmiş bağışıklık sistemine yardımcı mekanizmaları devreye sokarak 
enfeksiyonun tekrarını engellemek.  
Bu sunumda, TLRlar sayesinde etkinleşen bu karmaşık sistemin 
enflamasyondaki rolleri son gelişmeler ışığında tartışılacaktır. 
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Sıçanlarda lipopolisakkarit ile oluşturulan sistemik 
inflamasyona eşlik eden termoregülatuvar 
değişiklikler 
Prof. Dr. Eyüp S. Akarsu 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji ABD 
e-posta: akarsu@medicine.ankara.edu.tr 
Lipopolisakkarit (LPS), gram negatif bakteri duvarının bir komponentidir. 
Nonspesifik immun yanıttan sorumlu hücreler, bu komponenti spesifik 
reseptörler (Toll-like reseptörler) aracığı ile tanırlar ve böylelikle 
organizmayı savunmaya yönelik bir dizi biyolojik mekanizma aktive edilmiş 
olur (1). 
LPS’nin deneysel olarak insana veya deney hayvanlarına enjekte 
edilmesiyle oluşan yanıt akut faz reaksiyonu olarak adlandırılır. Bu yanıt, 
temel olarak santral sinir sistemi tarafından koordine edilen, nöroimmun, 
nöroendokrin, metabolik ve davranışsal bir dizi değişikliğin gözlendiği bir 
süreci kapsar. Akut faz proteinlerinin ve proinflamatuvar sitokinlerin 
salınması, hipotalamo-hipofizer-adrenal korteks ekseninin aktivasyonu, 
motor aktivitenin azalması, uyku-uyanıklık döngüsü değişiklikleri gibi 
olaylar bu sürecin birer parçasıdır. Böylelikle organizma, immunolojik bir 
saldırıya karşı koordine, optimal ve adaptif bir yanıt vermiş olur. Oluşan 
değişikliklerin tümü sistemik inflamatuvar yanıt olarak da ele alınıp 
değerlendirilebilir (2).  
LPS’nin sistemik yolla enjeksiyonu ile oluşan akut faz reaksiyonuna 
termoregülatuvar anlamda bazı değişiklikler de eşlik eder. Memeli 
canlılarda bu değişiklik genellikle vücut sıcaklığı artışı olarak gözlenir ve 
ateş yanıtı olarak adlandırılır. Ateş yanıtı, endojen pirojen özellikte 
interlökin (IL)-1β ve IL-6 gibi proinflamatuvar sitokinlerin periferik kan 
dolaşımında artışı ile başlar. Takiben, beyinde termosensitif nöronların 
çevresinde prostaglandin sentezi uyarılır ve bu yolla sağlanan nöronal 
aktivite değişikliklerine bağlı olarak vücut sıcaklığı yükselmeye başlar. Ateş, 
akut faz reaksiyonunun optimizasyonu için gereklidir (3).   
Ancak fare, sıçan gibi kemirgenlerde LPS enjeksiyonu ile ateşin yanı sıra, 
vücut sıcaklığında düşme yanıtı da (hipotermi) olabilmektedir. Bu yanıtın, 
LPS ile oluşan hipotansiyon ve hipoperfüzyona bağlı pasif ısı kaybına 
sekonder olarak geliştiği düşünülmekteydi. Fakat yakın geçmişte yapılan 
sistematik araştırmalar, hipoterminin ateş gibi regüle bir termoregulatuvar 
yanıt olduğunu ve LPS ile oluşan sistemik inflamatuvar yanıtın adaptif bir 
komponenti olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir. Öncelikle, 
sıçanlarda LPS ile oluşan hipotermik yanıt, hipoperfüzyona sebep olmayan 
düşük LPS dozlarıyla da oluşabilmektedir. Örneğin LPS, 50 μg/kg dozunda, 
periton içi yolla enjekte edildiğinde ilk olarak hipotermik bir yanıt 
oluşmakta takiben ateş görülmektedir (4). Hipoterminin başlangıç 
döneminde kuyruk sıcaklığı değişiklikleri incelendiğinde, ısı kaybı olmadığı 
anlaşılmaktadır (5). Termoregulatuvar yanıt karakterleri LPS’nin ekstrakte 
edildigi bakterinin serotipine özgü olmaktadır. Örneğin E. coli O111:B4 
LPS’si daha potent bir hipotermi oluştururken, E. coli O55:B5 LPS’si daha 
iyi bir pirojenik etkinlik göstermektedir. Hipoterminin başlangıç döneminde 
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serumda proinflamatuvar bir sitokin olan tümör nekrozis faktör (TNF)-α 
düzeyi selektif olarak artmakta, bu artış hipoterminin büyüklüğü ile pozitif 
bir korelasyon göstererek sürmektedir (6). Hipoterminin başlangıç 
döneminde beyinde hipotalamik bölgede PGD2 seviyesi de selektif olarak 
artmaktadır (7).  Hipotermi ve ateş muhtemelen birbirinden bağımsız 
mekanizmalarla gelişmektedir. Hipoterminin inhibisyonu ateşin, ateşin 
inhibisyonu ise hipoterminin daha belirgin olarak ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır (5). 
Farmakolojik olarak, sıçanlarda LPS ile oluşan hipotermik yanıt nonsteroidal 
antiinflamatuvar ilaç etkisine, ateşe göre daha duyarlıdır . Örneğin 
indometazin, nimesülid gibi ilaçlar antipiretik etki göstermedikleri dozlarda, 
hipotermik etkiyi bloke edebilirler (8). Siklooksijenaz enzim selektivitesi 
üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ise, siklooksijenaz-1 enzimini 
daha selektif olarak inhibe eden ilaçlarla hipotermik etki bloke olmaktadır. 
Ancak, bu ilaçlardan bazıları, serumdaki TNF-α artışını da azaltmaktadırlar 
(6, 9). Muhtemelen siklooksijenaz enzim inhibisyonundan bağımsız olan bu 
mekanizma da hipotermik yanıtın inhibisyonudan sorumlu olabilir. 
Sonuç olarak, LPS ile sıçanlarda oluşan hipotermik yanıt, sistemik 
inflamasyonun termoregülatuvar bir göstergesidir. Biyolojik anlamda akut 
faz reaksiyonunun optimizasyonuna olan katkısının ne olduğu henüz 
bilinmemektedir. Farmakolojik olarak bu yanıt, özellikle siklooksijenaz 
enzimi inhibitörü olan ilaçların antiinflamatuvar etkinliklerini 
değerlendirmek amacıyla duyarlı bir parametre olarak kullanılabilir. 
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Deneysel akut inflamasyon modelinde eikosanoidlerin 
birbirlerinin oluşumu üzerine etkilerinin 
değerlendirilmesi 
Prof. Dr. Mehmet Melli 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D. 
Ankara 
İnflamasyonun gerek vasküler ve gerekse hücresel fazında çok çeşitli 
mediatorler önemli rol oynamaktadırlar. Bu mediatorler arasında, özellikle 
arakidonik asitten çeşitli siklooksijenaz ve lipoksijenaz enzimleri aracılığıyla 
oluşan eikosanoidler önemli yer tutmaktadır. İnflamasyonda değişik 
eikosanoidlerin tek başlarını farklı etkilerinin olmasının ötesinde, bu 
mediatorlerin inflamasyonun oluştuğu zaman skalası içinde yapımlarının 
ve/veya metabolizmalarının değiştiği ve ayrıca birbirlerinin oluşumunu 
karşılıklı olarak değiştirdikleri saptanmıştır. Bu nedenle inflamasyon 
esnasında sabit bir zaman diliminde eikosanodlerin düzeyinin ölçümü 
yerine, dinamik olarak düzeylerinin ölçümü ve birbirlerinin oluşumu üzerine 
etkilerinin değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. 
Sıçanlarda oluşturulan karragenin hava kesesi inflamasyon modelinde 
eksudada değişik çalışmalarda prostaglandin E2 (PGE2), tromboksan B2 
(TXB2) ve lökotrien B4 (LTB4) düzeyleri Enzim İmmun Assay (EİA) 
yöntemiyle ölçülmüştür. Söz konusu eikosanodlerin zaman bağımlı 
yapımlarının değişmesinin ötesinde, siklooksijenaz inhibitörü indometasin 
kullanılarak yapılan çalışmalarda, indometasinin doz bağımlı eksuda LTB4 
konsantrasyonunu artırdığı saptanmıştır. Aynı modelde dayanıklı PGE1 
analoğu olan misoprotol ile yapılan çalışmalarda, bu analoğun tek başına 
eksuda TXB2 düzeylerini azaltırken, LTB4 düzeylerini etkilemediğini, buna 
karşın indometasinle birlikte kullanıldığında, LTB4 düzeyi artışını önlediği 
bulunmuştur. 
Başka bir çalışmada, başta aspirin (ASA) olmak üzere diğer nonsteroidal 
anti inflamatuvar ilaçların neden olduğu aspirinle oluşan astımlı (AİA) 
hastaların periferik kan lökositlerinde ASA’nın in vitro uygulanmasıyla 
periferik kan lökositlerinde sisteinil lökotrien (sis-LT) salınımının anlamlı 
olarak arttığı, bu modelde in vitro olarak verilen PGE2’nin ASA’nın sis-LT 
salınımı üzerindeki arttırıcı etkisini önlediği bulunmuştur. 
Çalışmaların sonuçları eikosanodlerin inflamasyon esnasında zaman içinde 
değişmesinin ötesinde, bu gruptan olan diğer mediatorlerin oluşumunu 
etkilediklerini ve spesifik bir mediatorun etkisini yorumlarken bu hususların 
göz önüne alınmasının önemini göstermektedir. 
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Majör depressif bozukluk uyku ve yeme değişiklikleri, çökkün ruh hali, 
kendini değersiz hissetme, suçlama, intihar fikri gibi semptomlarla kendini 
gösteren ve insanların %16’sının hayatlarının bir noktasında 
yakalanabildileri bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar 
monoaminerjik sinir iletisi üzerine etkili ilaçlardır. Tekrarlama yüzünden 
ilaçların etkililikleri tartışmalıdır. Gerek bireylere gerekse toplum üzerinde 
pek çok olumsuz etki bırakan bu hastalığın patofizyolojisinin daha detaylı 
araştırılması gerekmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, hastalığın 
patofizyolojisi içinde monoaminlerden başka mekanizmaların olduğunu 
düşünürmektedir.  
Nöroplastisite ve beyinde hücre proliferasyonu gibi santral sinir sistemini 
ilgilendiren iki temel konunun açığa kavuşmasından sonra, nörotrofik 
faktörlerin majör depresyondaki önemi araştırılmaya başlanmıştır. “Brain-
derived neurotrophic factor” (BDNF) ile ilgili yapılan çalışmalar, BDNF’nin 
hipokampüste antidepresan etkisi olabileceğini ortaya koymuştur. BDNF’nin 
farmokinetik özelliklerinin kötü olmasından dolayı, BDNF'nin etkilerine 
benzeyen maddeler ile bu mekanizma taklit edilmeye çalışıldı. Bu 
mekanizmaya en yakın olanı nörotrofinlerin fosfodiesteraz 4’ü inhibe 
etmesidir. Bu yüzden fosfodiesteraz 4 inhibitörlerinin geliştirilmesi yeni 
antidepresan ilaç geliştirme hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Depresyonu olan kişilerde aşırı kortizol salgısı bulunması, depresyonda 
hipotalumus-hipofiz-adrenal aksının da patofizyolojisine katıldığını 
düşündürmektedir. Zaten stress ile nörotrofik faktörlerin de azaldığı da 
bilinmektedir. “Corticotropin releasing factor” antagonistleri ile klinik 
denemeler devam etmektedir. Metirapon ve ketakonazol gibi kortizol 
sentez inhibitörlerinin de preklinik modellerde BDNF transkripsiyonunu 
artırdığı gösterilmiştir. Ketokonazol sonuçları tartışmalı olsa da 
metiraponun yardımcı bir tedavi olarak kullanılabileceğine dair çalışmalar 
literatürde bulunmaktadır.  
Glutamat ve γ-amino bütirik asit (GABA) nöronların polarizasyonun 
doğrudan  değiştirebilirlerken, serotonin gibi aminerjik nöromodülatörler 
nöronal ateşlemenin “ince ayarını” oluştururlar. Son yıllarda literatürde 
amino asitlerin anksiyete ve majör depresyonda rollerini gösteren 
çalışmalar yer almaktadır. Bazı çalışmalar, serotonin ve amino asitlerin 
beraber çalıştıklarını göstermektedir. GABAB reseptörlerinin hedeflenerek 
üretilen moleküllerle yapılan çalışmalar, GABAB agonistlerinin anksiyolitik ve 
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GABAB antagonistlerinin ise antidepresan benzeri etki ortaya çıkardığı 
görülmüştür. Depresyonda hiperglutamerjik bir aktivitenin saptanması, 
beyinde depresyonun ortaya çıkmasında ve kötüleşmesinde bir dizi 
patofizyolojik olayları başlatan kritik bir olay gibi görünmektedir.  
Daha önce yaptığımız bir çalışmada, fluoksetinin kısmen etkilerini beyindeki 
amino asitler aracılığıyla oluşturabileceğini ortaya koymuştuk. 
İntraperitoneal olarak uygulanan fluoksetin (5 mg/kg), Sprague Dawley 
sıçanların beyin omurilik sıvısı (BOS) perfüzatlarında GABA düzeyini 
artırmaktadır. Benzer şekilde, kronik fluoksetin tedavisi, BOS GABA 
düzeyini yaklaşık 2 kat artırmaktadır (p<0.05). Plazma GABA düzeyi ve 
BOS GABA düzeyleri arasında korelasyon olduğu da gösterilmiştir. Sağlıklı 
kadın gönüllüler ve major depresyon hastalarında yapılan S-sitalopram (10 
mg/kg) ve fluoksetin (20 mg/kg) tedavilerinin farmakodinamilerinin 
araştırıldığı bir klinik denemede, plazma GABA düzeylerinin sağlıklı 
gönüllülerde yüksek, glutamat ve glutamin düzeylerinin ilk gün 
örneklerinde düşük olduğu gösterilmiştir. Tedavinin 10. gününde GABA 
düzeylerinde bir artış ile glutamat ve glutamin düzeylerinde azalma 
gözlenmiştir. Bu etkilerde ilaçlar arasında bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç 
olarak, bu bulgular GABA, glutamat ve glutaminin depresyon 
fizyopatolojindeki rollerine vurgu yapmakta, GABA’nın bir biyomarker 
olarak tedavi kontrolünde kullanılabileceğine işaret etmektedir.    
Pregabalin sekonder jeneralize parsiyel nöbetlerin ve nöropatik ağrı 
tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Pregabalinin jeneralize anksiyete 
bozuklukları tedavisinde kullanılabileceğini gösteren vaka bildirimleri de 
mevcuttur. Pregabalinin etkilerinin GABA üzerinden olduğu 
düşünülmektedir. Pregabalin, molekül olarak GABA analoğu olsa da, GABA  
reseptörlerine bağlanmaz, GABA “uptake” ve yıkımı üzerinde de bir etki 
oluşturmaz. Pregabalin de tıpkı gabapentin gibi voltaja bağımlı kalsiyum 
kanallarını inhibe ederek glutamat, noradrenalin ve P maddesi gibi 
nörotransmiterlerin salınmasını azaltır ve nöronal GABA düzeyleriyle, 
glutamatın GABA'ya tek basamakta dönüşmesini sağlayan glutamik-asit 
dekarboksilaz enzim aktivitesinde doza bağımlı bir artış yapar. 
Pregabalinin, en azından kronik hastalarda daha iyi seyreden bir düzelme 
yapması beklenmektedir. Serotonin geri alım inhibitörleri de amino asit 
aracılı iletinin ince ayarına katkıda bulunmaktadır. Şüphe yok ki konunun 
detaylı incelenmesi yeni tedavi olanaklarını ortaya çıkaracaktır. 
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Metabotropik Glutamat Reseptörleri ve Anksiyete  
Prof. Dr.  Şule Gök 
Celal Bayar Universitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Manisa  
Giriş12,,3,4  

Anksiyete ve stres bozuklukları mental hastalıklar arasında en yaygın 
görülen bozukluklardır. Son zamanlarda anksiyetenin insandaki fizyolojik ve 
davranışsal bileşenlerine uyarlanabilecek birçok hayvan modelinin 
geliştirilmesiyle anksiyetenin biyolojik temeli aydınlanmaya başlamıştır. 
Anksiyetenin nörobiyolojik temelinde yatan en önemli mekanizma nöronal 
hipereksitabilitedir. Bu durumun oluşmasında başlıca GABA iletiminde 
azalma ve glutamat iletiminde artış rol oynarken, monoaminler ve 
nöropeptidlerin de katıldığı çoklu bir mekanizma söz konusudur. Anksiyete 
tedavisinde halen en yaygın kullanılan  ilaçlar benzodiazepinler ve seçici 
serotonin geri alım inhibitörleridir. Her iki ilaç grubu da hastaların bir 
kısmında etkili olmakla beraber, özgül anksiyete bozukluklarını hedefleyen 
ve yan etkileri daha az olan yeni terapötik yaklaşım arayışları sürmektedir. 
Son  yıllarda çalışmalar  kortikotropin salıverici faktör antagonistleri, 
nörokinin antagonistleri, GABA-A seçici modulatörleri ve glutamat reseptör 
modülatörleri üzerine odaklanmıştır.  
Glutamaterjik sistem santral sinir sisteminde çok yaygın işlevi olan temel 
eksitatör nörotransmiter sistemdir. Beyin glutamerjik iletimi farklı glutamat 
reseptör aileleri ve taşıyıcıları aracılığı ile başlıca üç şekilde 
düzenlenmektedir: 1. Sinaptik eksitabilite ve plastisiteye direkt olarak 
aracılık eden ligand kapılı iyonotropik glutamat reseptörleri (iGluR) (NMDA, 
AMPA ve kainat reseptörleri), 2. Glutamat salınımını düzenleyen ve 
postsinaptik eksitabilite üzerinde daha çok modülatör görevi olan G 
proteinine kenetli metabotropik glutamat reseptörleri (mGluR), 3. 
Glutamatın sinaptik aralıktan temizlenmesinde görevli olan membranal 
glutamat taşıyıcıları (eksitatör amino-asid taşıyıcıları (EAAT) 1–5) ve 
glutamatın ekzositoz yoluyla salınımında rol oynayan veziküler glutamat 
taşıyıcıları (vGluT1 ve vGluT2).  
Glutamat reseptörlerinin anksiyetedeki rolüne ilişkin ilk kanıtlar iyonotropik 
glutamat (iGlu) reseptör (NMDA ve AMPA) antagonistleri (Ör; MK801) ile 
elde edilmiştir. Ancak bu antagonistlerin beyinde yaygın etki göstermeleri, 
hızlı eksitatör iletimi direkt olarak etkilemeleri ve ciddi yan etkilere neden 
olmaları  (SSS’i depresyonu, bellek bozukluğu, psikoz) gibi faktörler, deney 
hayvanlarındaki bu başarının kliniğe yansımasına engel olmuştur. Bu durum 
glutamerjik aşırımı özgül anksiyete bölgelerinde baskılayacak daha seçici ve 
iyi tolere edilen ajan geliştirme gereksinimini doğurmuş, böylece 
araştırmalar nöronal eksitabiliteyi düzenlemede daha çok modülatör görevi 
olan metabotropik glutamat reseptörleri üzerine çevrilmiştir. Son 
zamanlarda mGlu reseptörlerinin alt tiplerine özgül, güçlü ve sistemik 
yoldan etkili farmakolojik ajanların geliştirilmesiyle, bu reseptörlerin santral 
sinir sisteminde fizyolojik ve patolojik işlevlerdeki rolü hakında önemli 
bilgiler edinilmiştir. Çeşitli hayvan anksiyete modellerinde ve insanlarda 
yapılan çalışmalar grup II (mGlu2/3) reseptör agonistleri ve grup I 
(özellikle mGlu5) reseptör antagonistlerinin klasik anksiyolitik ilaçlar kadar 
ve hatta onlardan daha etkili oldukları yönündedir.  
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Metabotropik Glutamat Reseptörlerinin Yapısı1,2,3 
Metabotropik glutamat reseptörleri (mGluR) G proteinine kenetli reseptörler 
ailesi III (GPCR-III)’nin  üyeleridirler. Bu ailenin diğer önemli üyeleri, 
GABAB, feromon ve Ca2+-duyarlı reseptörlerdir. Metabotropik glutamat 
reseptörleri aminoasid sıralamasındaki benzerlik, farmakolojik özellikleri ve 
sinyal iletim mekanizmalarına göre üç gruba ayrılırlar: Grup I (mGlu1 ve 
mGlu5),  grup II (mGlu2 ve mGlu3) ve grup III (mGlu6, mGlu7 and mGlu8) 
reseptörler. Grup I reseptörler Gq/G11 aracılığı ile fosfolipaz C’yi aktive 
ederlerken,  grup II ve III reseptörler Gi/G0 aracılığı ile  adenilat siklaz 
aktivitesini inhibe ederler.  
Metabotropik GluR’lerinin nöronal eksitabilite ve plastisite üzerindeki rolleri, 
başlıca hücre içi ikinci habercilerin aktivasyonuna bağlı olduğundan daha 
çok  modülatör niteliğindedir. Öte yandan bu reseptörler, G proteinine 
direkt etkiyle iyon kanallarını aktive ederek de sinaptik geçişe aracılık 
ederler. 
Metabotropik GluR’lerinin  hücre dışında bulunan N-terminali iki loblu geniş 
bir yapıya sahiptir ve ortosterik agonistlerin bağlanma yerini içerir. N-
terminali sisteinden zengin bölge aracılığıyla transmembranal heptahelikal 
yapıyla bağlantı kurar, böylece G-proteininin aktivasyonunu sağlar. 
Ortosterik agonist bağlanma bölgesi ligand yok iken veya kompetetif 
antagonist ile işgal edilmişse açık; agonist bağlıysa kapalı durumdadır. 
Reseptörün tam aktivasyonu için işgal edilmiş veya kapalı durumda olması 
gerekir. Reseptörün hücre içinde bulunan karboksi terminalinin başlıca 
görevi ise reseptör aktivitesini düzenlemektir. Bu bölge hücre içinde 
bulunan kalmodulin ve  Homer ile PICK1 gibi yapısal proteinlerle etkileşim 
içindedir.   
Bütün mGluRler (mGlu6 reseptörleri hariç- retinada bulunurlar) memeli 
santral sinir sisteminin nöron ve glial hücrelerinde bulunurlar. Ayrıca 
periferde özellikle nosiseptif sistemde bulunurlar. mGluR’lerinin nöronlarda 
yerleşimi ve beyinde dağılımları, gruplar ve bunların alt tipleri arasında 
farklılıklar gösterir. Grup I reseptörler başlıca somotodentritik bölgelerde 
postsinaptik olarak yerleşmiştir. Grup II ve III reseptörler ise akson 
uçlarında presinaptik olarak bulunurlar ve nörotransmiter salınımının 
düzenlenmesine aracılık ederler. Grup I reseptörlerin her iki alt tipi de aynı 
transdüksiyon mekanizmasına sahip olmakla beraber, dağılımları farklılık 
gösterir. Örneğin rodentlerde mGlu1 reseptörler serebellumda yoğun olarak 
bulunurlarken, mGlu5 reseptörleri burada neredeyse hiç bulunmaz. 
mGlu5R’leri başlıca ventral striatum, korteks ve hipokampusda yoğundur. 
Her iki reseptör tipi de fiziksel ve işlevsel olarak NMDA reseptörleriyle 
bağlantılı olmakla birlikte, bu reseptörleri farklı yollardan etkilerler; mGlu5 
reseptörleri NMDA reseptör fonksiyonunu G proteini aracılığı ile artırırken, 
mGlu1 reseptörleri bu fonksiyonu Src tirozin kinaz aracılığı ile G-
proteininden bağımsız bir şekilde artırır. Grup I mGlu5 reseptörleri 
genellikle postsinaptik yerleşimlidir. Buna bağlı olarak hem ligand-kapılı 
iyon kanallarının hem de hücre içi sinyal moleküllerinin modülasyonuna 
aracılık ederler. Söz konusu reseptörlerin blokajı ise, hipokampüste iGlu 
reseptör-aracılı postsinaptik eksitabiliteyi azaltarak anksiyolitik etki 
gösterir.  
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Metabotropik Glutamat Reseptörlerinin Farmakolojik 
Ligandları1,2,,3,4  
Metabotropik Glu reseptörlerinin farmakolojik ligandları kompetetif ve 
kompetetif  olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Kompetetif ligandlar, 
N-terminalinin ortosterik agonist bağlama bölgesine bağlanırlar. 
Reseptörün bu bölgesi yapısal sabitlik gösterdiğinden alt tiplere özgül 
ligand geliştirmeye uygun değidir. Kompetetif olmayan ligandlar ise 
reseptörün transmembranal haptahelikal bölgesine bağlanırlar. Bu bölge 
yapısal farklılıklar gösterdiğinden alt tiplere özgül ligand geliştirmeye 
elverişlidir. Bu grup altında negatif ve pozitif allosterik modülatörler 
bulunur. Pozitif allosterik modülatörler grup I, II ve III reseptörlerinin 
agonistleri olup intrensek agonist aktivite göstermezler, etkileri ortosterik 
agonistin afinitesini ve yanıtını artırmak şeklindedir. Negatif allosterik 
modülatörler adı altında grup I ve II reseptörlerine özgül  kompetetif 
olmayan antagonistler ve ters agonistler bulunur.  
Pozitif allosterik modülatörlerin yaptığı reseptör aktivasyonu ortosterik 
agonistlere göre daha fizyolojiktir ve  reseptörde duyarsızlaşma ve/veya 
tolerans gelişmesine daha az neden olurlar.  
Ortosterik ligandların santral sinir sistemine geçişleri düşük iken, allosterik 
modülatörlerin yüksektir.  
 
Grup I mGlu reseptörler ve anksiyete 2,3  
Grup I mGlu reseptörlerinin anksiyetedeki rolü ilk kez  grup I mGlu 
reseptör antagonisti ve  grup II reseptörlerin kısmi agonisti olan S-4C3HPG 
maddesi ile gösterilmiştir. Sıçan hipokampüs CA1 bölgesine uygulanan bu 
madde Vogel testinde antikonflikt etki göstermiştir. Daha sonra mGluR1 ve 
mGlu5 reseptörleri için daha seçici ve santral sinir sistemine daha iyi geçen 
pek çok pozitif ve negatif allosterik modülatör geliştirilmiştir. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalar bu ligandlar içerisinde mGlu5R antagonistlerinin 
anksiyolitik etkili olduğunu göstermiştir. Bu bileşiklerden üzerinde en çok 
çalışılmış olanı ise 2-Methyl-6- (phenylethynyl) pyradine (MPEP) 
maddesidir. MPEP’in sistemik yoldan aktif bir ilaç olması etkilerinin daha 
çok ve kolay anlaşılmasını sağlamıştır. MPEP’in anksiyolitik etkisi çeşitli 
hayvan modellerinde (Yükseltilmiş (+) labirent, konflikt testleri, stres-
indüklü hipertermi ve bilye gömme testi) gösterilmiş, ayrıca “kendi kendine 
kokain verme” davranışını da azalttığı bildirilmiştir.5 Ancak mGlu5 reseptör 
antagonistlerinin bellek üzerine etkileri konusunda henüz bir fikir birliği 
yoktur. Korkuya koşullanmanın algısal bileşenini azalttıkları ve bu etkinin 
NMDA reseptör aktivasyonu tarafından tersine döndürüldüğü gösterilmiştir. 
Bu ve benzer çalışmalar grup I mGlu reseptörlerinin hipokampüste NMDA 
reseptörlerini uyarmak yoluyla uzun süreli güçlendirmenin (Long Term 
Potentiation) bazı formlarına aracılık ettiği yönündedir. Korkuyla ilişkili 
belleğin ifadesinde mGlu5 reseptörlerinin bölgeye göre de farklı rol 
oynadıkları ileri sürülmüştür. Sıçanlara intra-amigdal olarak uygulanan 
MPEP, korkuya koşullu dona kalma testinde edinimi (acqusition) bozduğu 
halde dona kalmayı bloke etmemiştir. Sistemik uygulanan MPEP ise 
korkuyla indüklenen irkilme testinde hem edinimi hem de ifadeyi 
(expression) bozmuştur. Buna göre amigdaladaki mGlu5 reseptörlerinin 
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korkuya koşullanma ve plastisitede, hipokampustekilerin ise korkuya 
koşullanmanın ifadesinde rol oynadıkları düşünülmektedir.  
İnsanlarda pozitron emisyon tomografisi (PET) ile in vivo olarak  yapılan 
çalışmalar mGlu5 reseptör antagonistlerinin anksiyete tedavisindeki yeri 
açısından son derece önemli bilgiler sağlamıştır. Bu amaçla birçok PET 
ligandı geliştirilmiştir. Bunlardan mGlu5 reseptörlerinin allosterik 
antagonisti olan 11C-ABP688 ile yapılan PET çalışmaları, mGlu5 
reseptörlerinin insanlardaki dağılımının hayvanlardakine benzer şekilde 
hipokampus, korteks ve striatumda yoğunlaştığıni göstermiştir.6  
Bugüne kadar yapılan çalışmalar mGlu5 antagonistlerinin 
benzodiazepinlerle karşılaştırılabilir derecede, hatta onlardan daha güçlü 
anksiyolitik etkiye sahip olduğu yönünde olmakla beraber, bu ilaçların 
psikotomimetik etkilere  sahip olmaları ve bellek üzerindeki etkilerinin 
yeterince bilinmiyor olması çözüm bekleyen sorunlar olarak durmaktadır. 
 
Grup II mGlu Reseptörler ve Anksiyete 
Grup II mGlu reseptörler nöronlarda presinaptik, postsinaptik ve 
heterosinaptik olarak yerleşmiştir. Bu reseptörlerin aktivasyonu glutamat 
salınımını baskılayarak, amigdala ve hipotalamus gibi anksiyete ile ilişkili 
beyin bölgelerine eksitatör ileti geçişini azaltır.  
Grup II reseptörleri için ilk geliştirilen ligand mGlu2/3 reseptörlerinin 
oldukça potent ve seçici ortosterik agonisti olan LY354740’dir. Bu madde 
bir yandan presinaptik otoreseptörlere etkiyle glutamat salınımını 
sınırlarken, dentritik mGlu2 ve/veya mGlu3 reptörlerine direkt etkiyle 
eksitabiliteyi azaltır. Ayrıca heterosinaptik reseptörlere etkisiyle de GABA, 
dopamin ve noradrenalin gibi diğer nörotransmiterlerin salınımını sınırlar.  
Korkuyla indüklenen irkilme yanıtı hayvanlarda yürütülen anksiyolitik 
araştırmaları için güçlü bir testtir. Son zamanlarda bu testin insan 
araştırmalarına uyarlanmış hali hayvan çalışmalarıyla karşılaştırma 
yapmamıza olanak tanıyan uygun bir farmakolojik model olarak kabul 
edilmektedir. Özellikle posttravmatik stres bozukluğu  ve panik bozukluğu 
olan hastaların bu teste artmış yanıt verdiği gösterilmiştir. Sıçanlarda  
intra-amigdal uygulanan LY354740’nin korku ile güçlendirilmiş irkilme 
yanıtını (fear-potentiated startle response) azalttığı ve bu etkinin sistemik 
uygulanan Grup II antagonisti LY341495 tarafından bloke edildiği 
bildirilmiştir. İnsanlarda yapılan çalışmalarda da LY354740’nin korkuyla 
indüklenen irkilme yanıtını azalttığı ve panik bozukluğu olan hastalarda 
panik reaksiyonunu azalttığı gösterilmiştir.7 Deney hayvanlarında panik 
atakları indüklemede kullanılan panikojenik maddeler (CO2, yohimbin, 
laktat, kortikotropin-salıverici faktör ve  kolesistokinin– tetrapeptid gibi) 
insanlarda da kullanılan modeller olarak geçişsel çalışmalara izin 
vermektedir. Örneğin LY 354740’nin sıçanlarda laktat infüzyonuna bağlı 
panik yanıtını bloke ettiği,8 insanlarda da CO2  ile indüklenen panik yanıtını 
azalttığı bildirilmiştir.9 LY354740, yeni bir anksiyolitik ve antipanik adayı 
olarak halen insanlarda Faz III çalışmaları yürütülmekte olan bir ilaçtır. 
LY 354740 hayvanlarda nikotin veya diazepam kesilme sendromuna bağlı 
irkilme yanıtlarını da azaltır. Bu ilacın benzodiazepinlerden farklı olarak 
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ataksi, motor koordinasyonda bozulma, fiziksel bağımlılık ve kötüye 
kullanıma neden olmadığı bildirilmekle beraber, bellek işlevleri üzerine 
etkisi henüz açık değildir. Farelerde mGlu2 reseptör agonistlerinin  
hipokampal sinaptik geçişi güçlü bir şekilde baskıladığı ve buna bağlı olarak 
bilişsel defektlere neden olduğu, tersine grup II antagonisti LY341495’nin  
uzaysal öğrenmeyi kolaylaştırdığı bildirilmiştir. 10  
Bir yandan mGlu2/3 reseptör aktivasyonunun anksiyolitik etkisine dair 
kanıtlar gittikçe artarken, bunun tersine mGlu2/3 reseptör antagonistlerinin 
de deney hayvanlarında antidepresan ve anksiyolitik etkileri olduğu 
gösterilmiştir. Bu birbirine ters görünen durumu açıklayabilmek için 
anksiyolitik ve antidepresanların duyarlı bulunduğu çeşitli hayvan modelleri 
üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında mGlu2/3 
antagonisti olan LY-341495’nin farelerde zorlu yüzme testinde 
(antidepresan benzeri etkinliği saptamada) etkili olduğu, oysa yükseltilmiş 
artı labirent, stres – indüklü hipertermi ve Geller-Seifter konflikt testlerinde 
(sıçanlarda) etkisiz olduğu gösterilmiştir.11 Buna göre LY-341495’nin 
davranışsal profilinin farklı olduğu ileri sürülmüştür. Bundan başka mGluII 
reseptör antagonistleri olan LY-341495  ve MGS0039’nin farelerde obsesif –
kompulsif bozukluk modeli olarak kabul edilen bilye gömme (marble 
burying) davranışını da azalttığı bildirilmiştir. Bu etki mGluII reseptör 
agonisti verildiğinde belirgin olarak azalmıştır. Bu sonuçlar mGlu II 
antagonistlerinin obsesif kompülsif bozuklukta da umut vadettiğini 
göstermektedir.12  
 
Grup III mGlu reseptörler ve Anksiyete 
Grup III reseptörler presinaptik yerleşimlidirler. Bazı glial hücrelerde 
yaygındır ve  limbik sistem nukleuslarına lokalizedir. Hipokampus ve 
hipotalamusta glutamat ve/veya GABA’yı inhibe ederler. Reseptör alt 
tiplerine seçici ajan henüz azdır. Preklinik çalışmalar grup III agonist ve 
antagonistlerinin de anksiyolitik benzeri ve antidepresan benzeri etkileri 
olabileceği yönündedir.  
 
Çıkarım  
Bugüne kadar yapılan çalışmalar mGlu reseptör ligandları arasında, grup II 
mGlu reseptör agonistlerinin terapötik potansiyelleri ve güvenlik profilleri 
açısından en çok umut vadeden ilaçlar olacağını düşündürmektedir. Bu 
ilaçlar ile insanlarda Faz III çalışmaları sürmektedir. Öte yandan grup II 
mGlu reseptör anatagonistlerinin de antidepresan etkisi hakkında bigiler 
artmaktadır. Preklinik çalışmalar grup III agonist ve antagonistlerinin de 
anksiyolitik benzeri ve antidepresan benzeri etkileri olabileceği yönündedir.  
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Anksiyete ve ilişkili bozukluklarda glutamat reseptör 
modulatörleriyle deneysel ve klinik sonuçlar 
Doç. Dr. Mehmet Murat Demet 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Anksiyete 
Bozuklukları Birimi, Uyku Bozuklukları Birimi 
L-Glutamat merkezi sinir sisteminde bulunan en önemli eksitatör 
nörotransmitterdir. Etkileri ligand kapılı katyon kanalları olan iyonotropik ve 
G-protein eşlemeli metabotropik reseptörler aracılığı ile gerçekleşmektedir. 
İyonotropik glutamat reseptörlerinin üç tipi bulunmaktadır: N-metil-D-
aspartat (NMDA), α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoazolepropiyonik asit 
(AMPA) ve 2-karboksi-3-karboksimetil-4-izopropenilpirolidin (Kainat) 
reseptörleri. Maetabotropik glutamat reseptörleri ise Grup I (mGluR1 ve 
mGluR5), Grup II (mGlur2 ve mGlu3) ve Grup III (mGluR4, mGluR6, 
mGluR7 ve mGluR8) şeklined toplam yedi alt tip içeren üç gruba ayrılırlar.  
Son yıllarda yapılan araştırmalarda glutamaterjik sistemin anksiyete 
bozukluklarının etiyolojisinde rolü olduğu daha önceden çok sayıda preklinik 
ve klinik araştırma ile belirlenen diğer nörotransmitter sistemleri ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. Bu konuşmada glutamaterjik sistemin temel 
elemanlarından olan iyinotrpik reseptörlerin anksiyete bozukluklarındaki 
rolü üzerinde durulacaktır. 
 
Glutamat ve GABA: Santral sinir sisteminde eksitatör ve inibitör sistemler 
arasında üst düzeyde bir denge durumu bulunmakta, nörotransmitter 
sistemlerinin salınımı, işlevselliği ve inaktivasyonuna ilişkin homeostatik 
mekanizmalar bu dengede anahtar rol oynamaktadırlar. Eksitatör ve 
inhibitör sistemlerin en yaygın temsilcileri glutamaterjik ve GABAerjik 
sistemlerdir. Glutamat ile GABA arasındaki etkileşimde ilk ilişki en temel 
noktada yani söz konusu nörotransmitterlerin sentezi sırasında 
gerçekleşmektedir. Temel aminoasit olan glutaminden fosfat ile aktive olan 
glutaminaz (PAG) aracılığı ile önce glutamat, glutamattan da glutamat 
dekarboksilaz enzimi ile GABA sentezlenir. Glutamat ve GABA taşıyıcıları 
santral sinir sisteminde birçok bölgede birlikte yerleşim gösterirler. 
Presinaptik heterotransporter denen yani bir başka nöron dizgesi üzerinde 
presinaptik olarak bulunan yapılar farklı nörotransmitterlerin sinaptik 
aralığa salınımında etkin rol oynarlar. Bu anlamda GABA korteks, 
hipokampus, serebellum ve spinal kortta bulunan glutamat nöronları 
üzerinde taşıyıcı olarak bulunurken, glutamat taşıyıcıları da retina, korteks, 
hipokampus, serebellum ve spinal kortta GABA nöron dizgeleri üzerinde 
yerleşmişlerdir. Bu karşılıklı presinaptik heterojen yerleşimin anlamı birinin 
diğer nörotransmitterin salınımına aktif etkide bulunmasıdır. Bütün bu 
işlevlerin reseptörlerden bağımsız olarak meydana gelmesi karşılıklı 
etkileşimin bir başka boyutunu göstermektir1. GABA ve glutamat 
reseptörlerinin sinir uçlarında birlikte yerleşimi birbirlerine karşı olan 
antagonistik etkileri aracılığı ile bir çeşit geri besleme mekanizması ile 
birbirlerinin kontrol etmelerini sağlar, dengenin aşırı eksitasyon ya da aşırı 
inhibisyon yönüne kaymasını engeller. Örneğin, GABA salınımı presinaptik 
kainat reseptörleri, Grup II metabotropik glutamat reseptörleri ve Grup III 
metabotropik glutamat reseptörleri tarafından düzenlenmektedir. Öte 
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yandan glutamaterjik sistemin GABA üzerindeki etkisine ilişkin bulunan yeni 
kanıtlar bu iki sistem arasındaki kapsamlı ve anlaşılması güç ilişki 
konusunda bir adım daha atılmasını sağlamıştır. GABA nöronları üzerinde 
bulunan presinaptik kainat reseptörlerinin ortamdaki glutamat tarafından 
uyarılması ile inhibitör postsinaptik akımlar için kolaylaştırıcı bir etki 
meydana geldiği, bu etkinin ya ortamdaki GABA’nın artışı ile ya da önce 
glisinin artması ardından da glisin artışının yol açtığı ve GABAB 
otoreseptörlerinin aracılık ettiği bir negatif geri besleme mekanizması ile 
meydana geldiği düşünülmektedir. Olfaktor bulbusta mitral ve granüler 
hücrelerdeki dendro-dendritik sinapslarda, glutamatın nöronlar arasındaki 
dendritler üzerinde bulunan NMDA reseptörleri üzerine etki ederek mitral 
hücrelerdeki GABA salınımını doğrudan tetiklemesi NMDA reseptörlerinin 
GABA-glutamat etkileşimindeki rolüne ilişkin bir kanıt oluşturmaktadır. 
Glutamat-GABA ilişkisinde işlevi olan bir başka iyonotropik glutamat 
reseptörü ise AMPA reseptörleridir. Retina dokusundaki A17 hücrelerinde 
glutamata bağlı GABA aktivasyonu yani slef-inhibisyon süreci de AMPA 
reseptörleri aracılığı ile gerekleşen bir başka GABA-glutamat etkileşim 
sürecidir. Metabotropik glutamat reseptörlerinin de GABA-glutamat 
etkileşiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Presinaptik yerleşimli 
metabotropik glutamat reseptörlerinin GABAerjik nörotransmisyonu 
azalttığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. GABA-glutamat sistemleri 
arasındaki etkileşime ilişkin bu kısa özet, karşılıklı ilişkilerin çok karmaşık 
ve anlaşılması zor olduğunu göstermektedir. Santral sinir sistemindeki 
eksitatör-inhibitör dengenin ana unsurları olan bu iki nörotransmitter 
sistemi anksiyete bozukluklarının tedavisinde geliştirilecek yeni ilaçlar için 
odak noktası oluşturmaktadır.  
 
Glutamat, kortikotropin releasing faktör ve norepinefrin: Stres 
etmenleri ile karşılaşıldığında hipotalamik-hipofiz-adrenal eksen (HPA) 
aktivasyonu yanında lokus seruleustan norepinefrin salınımının da meydana 
geldiği bilinmektedir. Bu iki sistemin aktivasyonu stres tepkisi olarak 
endokrin ve bilişsel yanıtların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Lokus 
seruleusun strese ilişkin olarak aktivasyonunda kortikotropin releasing 
faktörün (CRF) olası düzenleyici olarak işlev gördüğü düşünülmektedir. CRF 
ve glutamat lokus seruleustaki akson terminallerinde birlikte bulunduğu, 
presinaptik veya postsinaptik etkiler aracılığı ile bu bölgedeki glutamat 
salınımı üzerinde etkili olabileceği bildirilmiştir2. Lokus seruleus çeşitli 
durumlar ve çevresel koşullarda farklı davranışsal tepkiler gösterilmesine 
temel oluşturacak şekilde tonik ve fazik şeklinde tanımlanan iki tip 
aktivasyon gösterir. Tonik deşarj aşırı uyarılma tepkileri ile paralellik 
gösteren, aktif uyanıklık tablosu ile uyumlu aktivasyonlardır. Fazik deşarjlar 
ise çeşitli şekillerde gelen duyusal uyaranlar ile aktive olurlar. Bu tip deşarj 
kısa eksitatör transmisyon ile belirli bir durumdur. Lokus seruleusun 
duyusal tepkilerinde eksitatör aminoasit nörotransmisyonu sonucu şiddetli 
ancak kısa bir aktivasyon meydana gelir. Stres faktörleri karşısında ortaya 
çıkan bu iki tip lokus seruleus aktivasyonu farklı sinyal işleme ve davranış 
tepkilerini de beraberinde getirir. Bu aktivasyon özellikleri bir yandan lokus 
seruleusun çevredeki duyusal bilgiyi işlemek için gereken en uygun 
uyarılma düzeyini sağlarken öte yandan stres durumlarında olduğu gibi 
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tonik aktivitenin artması, fazik aktivitenin azalması ile birlikte dikkat 
odağının çevredeki farklı uyaranların taranmasına ve mücadele gerektiren 
bir çevresel koşulda daha uyumsal bir tepkinin gösterilmesine yol açar. 
Glutamat ile CRF arasındaki etkileşim paraventrikuler çekirdek düzeyinde 
de gerçekleşmektedir. Sıçanlarda paraventriküler çekirdek içine 
mikroenjeksiyon ile glutamat enjeksiyonunun kortikotropin releasing faktör 
salgılayan nöronlarda yaklaşık %25’lik bir artışa yol açtığı ve bu sürece 
elektrokortikogarm kayıtlarında uyarılmanın eşlik ettiği bildirilmiştir.  Öte 
yandan stres maruziyeti öncesinde NMDA reseptör antagonisti dizosilpinin 
verilmesinin immobilizasyon stresine verilen ACTH sekresyonu yanıtını 
azalttığı da bildirilmiştir. Sonuç olarak glutamat ve CRF sistemleri karşılıklı 
olarak birbirlerinin ekspresyonunun düzenlemektedir. 
 
Glutamat ve serotonin: Serotonin hormon sekresyonu, uyku-uyanıklık 
döngüsü, motor kontrol, immun sistem işlevleri, nosisepsiyon, gıda alımı, 
enerji dengesi gibi temel fizyolojik işlevler yanında kognisyon, emosyonel 
düzenleme, sinaptik plastisite ve nörogenezis gibi beyin işlevlerinde de rol 
oynamaktadır. Çok sayıda reseptörü ile beyinde yaygın şekilde bulunması 
yanında, 5-HT reseptörleri birçok beyin bölgesinde doğrudan serotonerjik 
girdi almayan nöronlar üzerinde de bulunmaktadır. 5-HT nöronlarının 
postsinaptik nöronlar ile tipik sinaptik bağlantılar kurmaması ve buna bağlı 
olarak meydana gelen yanlış eşleme santral sinir sistemindeki 5-HT’nin 
klasik bir nörotransmitterden çok bir nöromodülator olduğu şeklinde 
görüşlerin ortaya atılmasına yol açmıştır. Bu modulatör işlevi bağlamında, 
serotonin glutamat ve GABA sistemleri üzerinde de düzenleyici işleve 
sahiptir. Presinaptik düzeyde, glutamat salınımı 5-HT1A, 5-HT1B ve 5-HT6 
reseptörleri aracılığı ile azalırken, GABA salınımı da benzer şekilde 5-HT1A 
ve 5-HT1B reseptörleri aracılığı ile inhibe olabilir. Aksine her iki 
nörotransmitterin salınımı 5-HT3 reseptörleri aracılığı ile uyarılır. 5-HT2 
reseptörlerinin uyarılması ise GABA salınımını uyarır, glutamat salınımını ise 
farklı beyin bölgelerinde artırır ya da azaltır3. Bu düzenleyici etkiler uzun 
süreden beri anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılan serotonin geri 
alım inhibitörlerinin bilinen ve/veya sanılan etki mekanizmalarının yeniden 
değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekliliğini göstermektedir. 
 
Glutamat ve dopamin: Yaklaşık 20 yıldan bu yana dopamin ve glutamat 
işlevleri arasında karşılıklı iletişim olduğuna ilişkin çeşitli yayınlar 
yapılagelmiştir. Bu konudaki ilk yayınlarda iki nörotransmitter sistemi 
arasında özellikle bazal gangliyonlarda bir etkileşim olduğu üzerinde 
durulmuştur. Glutamat reseptör agonistlerinin nigrostriatal dopamin 
nöronlarının ateşlenme hızını artırdığının ve sıçanlarda kaudat/putamen ve 
nukleus akkumbenste dopamin salınımı uyardığının gösterilmesi ilk 
yayınları destekler nitelikte bilgiler sağlamıştır. Dopamin ve glutamat 
arasındaki etkileşimin özellikle şizofreni ve mani gibi psikotik ve major 
affetif bozukluklardaki rolüne ilişkin varsayımlar üzerinde durulurken; son 
dönemde özellikle anksiyete ve strese tepki oluşumunda rol oynayan 
amigdala, hipokampus, prefrontal korteks ve hipokampusta glutamat ve 
dopamin ilişkisine yönelik yeni araştırma sonuçları elde edilmiştir. 
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Amigdalanın bazolateral kompleksinde dopamin reseptörlerinin 
aktivasyonunun emosyonel süreçler için kritik öneme sahip olduğu birçok 
çalışmada gösterilmiştir. Bazolateral kompleksin lateral çekirdeği içinde, bu 
çekirdek içindeki nöronların yaklaşık %80’ini oluşturan glutamaterjik 
nöronlar ile GABAerjik nöronlar bulunmaktadır. Duyusal afferentlerin 
uyarılması ile birlikte glutamat salınımı gerçekleşir ve ardından NMDA ve 
AMPA reseptörlerinin aktivasyonu meydana gelir. Özellikle postsinaptik 
NMDA reseptörlerinin aktivasyonunun korku koşullanmasının oluşmasında 
ve diğer assosiyatif öğrenme süreçlerinde önemli bir rol oynadığı çeşitli 
çalışmalarda gösterilmiştir4-6. Çok yeni tarihli bir çalışmada ilk kez lateral 
amigdalada D1 ve D4 reseptörlerinin aktivasyonu aracılığı ile NMDA reseptör 
aktivitesinin azaldığı gösterilmiş, amigdalanın hem ventral tegmental 
alandan gelen dopaminerjik girdiler hem de korteks ve talamustan çıkan 
glutamaterjik yayılımların geçtiği merkez olması nedeni ile bu bölgedeki 
dopamin/NMDA etkileşimlerinin yeni tedavi düzenlemeleri için potansiyel 
olabileceği ileri sürülmüştür. 
 
Antiglutamaterjik ilaçlar 
Anksiyete bozukluklarının etiyolojisinde rolü olduğu düşünülen 
glutamaterjik aktivasyon artışını geriye döndürmek amacı ile kullanılırlar. 
Riluzolün farmakolojik özellikleri (1) sinaptik aralıkta glutamatın G-protein 
bağımlı salınımını bloke etmek, (2) glisin salınımı azaltarak NMDA kanal 
aktivitesinde azalmaya yol açmak, (3) postsinaptik AMPA reseptörlerinin 
duyarlılığını azaltmak, (4) Sodyum kanallarının α alt biriminin inaktivasyon 
durumunu uzatarak NMDA aracılı eksitasyonu hafifletmek, (5) aktive olmuş 
G proteinleri aracılığı ile Ca++ mobilizasyonunu önlemek, (6) postsinaptik 
glutamat reseptör yanıtlarını indirek olarak engellemek ve (7) kortikal 
nöronlarda potasyum akımlarını düzenlemek şeklinde sıralanabilir. 
Memantin özgül, orta derece affinite gösteren, nonkompetitif NMDA 
reseptör antagonistidir. NMDA reseptör antagonziması yüksek bir affinite ile 
gerçekleşmez, reseptöre hızla bağlanır ve hızla ayrılır. D-sikloserin glisin 
bağlanma bölgesinin parsiyel agonistidir ve bağlanma öncesinde sessiz olan 
sinapslarda glutamaterjik aktiviteyi artırır. Ancak D-sikloserin NMDA 
glutamat reseptörleri üzerinde karmaşık bir düzenleyici etkiye sahiptir. 
Ortamdaki glisin düzeyleri düşük olduğu zaman D-sikloserin NMDA işlevini 
glisin etkinliğinin yaklaşık %60’ının sağlayacak kadar kolaylaştırır. 
Ortamdaki glisin düzeyleri glisin alanlarını doyurmaya yeterli ise D-
sikloserin NMDA reseptör işlevlerini %40-50 kadar azaltabilir. Bu nedenle, 
bir yandan NMDA reseptör işlevlerini güçlendirerek nöroplastisiteyi artırarak 
alıştırma temelli psikoterapilerin etkinliğini artırabilir, öte yandan NMDA 
reseptör işlevlerini zayıflatarak korkutucu anıların yeniden belleğe 
yerleşmesini azaltabilir. Her iki sürecin korku anılarının sönmesini 
kolaylaştırıcı etkisi olduğu düşünülmektedir7. 
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Antiepileptik ilaçlar 
Antiepileptik ilaçların temel olarak GABAerjik veya glutamaterjik düzenleyici 
olarak ve voltaj kapılı iyon kanalları veya intrasellüler sinyal yolakları 
üzerindeki etkileri ile işlev gördükleri düşünülmektedir8. Antiepileptik ilaçlar 
nöronal eksitabiliteyi düzenleyen patofizyolojik süreçleri dört şekilde 
etkileyebilirler: (1) GABAerjik inhibitör nörotransmisyonda artış, (2) 
glutamaterjik eksitatör nörotransmisyonda azalma, (3) voltaj bağımlı 
sodyum ya da kalsiyum kanallarının bloke edilmesi ve (4) intrasellüler 
sinyalleme yolaklarını etkileme. Antiepileptik ilaçlardan karbamazepin, 
valpoik asit, felbamat, lamotrijin ve okskarbazepinin NMDA; lamotrijin ve 
topiramatın AMPA reseptörleri üzerinde antagonistik etkisi olduğu 
düşünülmektedir. Lamotrijinin temel etki mekanizması voltaja bağlı 
sodyum kanallarını blokajıdır. Psikotrop özelliklerini muhtemelen glutamat 
ve aspartat gibi eksitatör nörotransmitterlerin salınımını inhibe ederek 
gerçekleştirdiği düşünülmektedir. Valproik asitin antikonvulsan etkisine ek 
olarak anksiyolitik, duygudurum düzenleyici, antimigren ve antinosiseptif 
etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin en azından bir kısmının GABA-aracılı 
nörotransmisyon üzerindeki etkileri ile gerçekleştiği düşünülmektedir. 
GABA’nın santral sinir sistemindeki konsantrasyonunu sentezini artırarak 
ve/veya katabolizmasını engelleyerek artırır. Valproik asit ayrıca NMDA ile 
indüklenen hücre ateşlenmesini inhibe ederek, sodyum ve potasyum 
iletimini düzenleme yolu ile doğrudan membran depresan etkisi göstererek 
eksitatör aminoasitlerin nörotransmisyonunu da azaltır.  Topiramat aslında 
antikonvulsan etkili bir ilaç olan topiramat benzodiyazepin bağlanma 
alanları dışında GABA-A aktivitesini artırıcı özelliği ile birlikte hem voltaj 
kapılı sodyum kanallarını bloklayarak glutamat salınımı azaltır hem de 
AMPA/kainat reseptörleri aracılığı ile glutamat etkisini doğrudan inhibe 
eder.  
Sonuç olarak, glutamaterjik sistem doğrudan ya da dolaylı olarak yani diğer 
nörotransmitter sistemleri ile olan ilişkileri yolu ile anksiyete bozukluklarının 
etiyopatogenezinde rol oynar görünmektedir. Obsesif kompulsif 
bozukluktaki doğrudan glutamaterjik nörotransmisyon artışına ilişkin 
kanıtlar, travma kaynaklı anksiyete bozukluklarında ise korku koşullanması 
ve travmatik anıların yerleşmesinde glutamaterjik sistemin rolüne ilişkin 
bulgular, bu sistem üzerinden etkileyen ilaçların anksiyete bozukluklarının 
tedavisinde gündeme gelmesine yol açmıştır. Glutamaterjik ilaçların korku 
koşullanmasının psikososyal tedavisinde önemli bir yer tutan sönme 
fenomeninin gerçekleşmesinde kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olması ise 
tedavi olanaklarını genişleten önemli bir gelişmedir. OKB’de d-sikloserin, 
YAB’da pregabalin, tiagabin ve valproik asit, PB’de gabapentin, SAB’da 
pregabalin, tiagabin, gabapentin, levetirasetam, D-sikloserin, TSSB’de 
lamotrijin az sayıda da olsa kanıt düzeyi yüksek çalışma sonuçları ile 
glutamaterjik etkili ilaçlar olarak anksiyete bozukluklarının tedavisinde yeni 
bir açınım getirmektedir. Ancak söz konusu tedavi şekillerinin standart 
tedavi algoritmalarına girebilmesi için daha geniş sayıda örneklemler ile 
gerçekleştirilecek, daha fazla sayıda randomize, çift-kör, plasebo kontrolü 
çalışmalara gereksinim olduğu açıktır9.  
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Nöropatik ağrı 
[05.11.2009, SALON A, 14:00-15:30] 
Nöropatik ağrı mekanizmaları ve immun sistem ilişkisi 
Doç. Dr. Aytül Önal 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim 
Dalı 
Sinir sistemi patolojilerinden kaynaklanan anormal ağrı sendromları 
nöropatik ağrı olarak adlandırılır. Nöropatik ağrı nedenleri içinde diyabetik 
nöropati, herpes zoster, sinir çekilmeleri veya basıları, akciğer ve diğer 
kanserlerde uygulanan  radyasyon tedavileri, refleks sempatik distrofi ve 
kazanılmış immun yetmezlik sendromu komplikasyonları sayılabilir.  
Periferik nöropatik ağrı için olası dört süreç tanımlanmıştır.  
1. Sorunu başlatan bir malfonksiyondur 
2. Sinir mekanik olarak duyarlı hale gelir ve ektopik uyarı yayar 
3. Büyük, küçük lifler arasında çapraz iletişim oluşur 
4. merkezi işlevlerle bir entegrasyon vardır 
Nöropatik ağrı mekanizması hem periferik hem de santral kısmı içerecek 
şekilde genişleyebilir. Periferik sinir hasarını takiben, ağrı sinyallari ilk 
olarak lezyonun aksonal kısmından orijin alır, fakat zamanla etkilenmiş olan 
primer duyusal arka kök ganglion (DRG) nöronları, hatta postsinaptik arka 
kök ve kortikal düzeye kadar olan daha yüksek sıradaki nöronlar olaya 
katkıda bulunurlar.  
Sinir hasarı ve hayvan modeli 
Bugüne kadar nöropatik ağrı oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışılan 
hayvan modelleri, periferik sinirde mekanik bir travma meydana getirilerek 
oluşturulan modellerdir. Oluşturulan lezyon, elektriksel sinir iletiminde hızlı 
ve geri dönüşümsüz bir kesilmeye neden olur, bunu lezyon distalindeki 
aksonlarda wallerian dejenerasyonu, proksimal kısımdaki aksonlarda ise 
sinir lifinde rejenerasyon meydana getirmek için tomurcuklanma (nöroma) 
çabası izler.  
Sinir hasarlanması ile tetiklenen nöropatik ağrının lokal 
patobiyolojisi 
Sinir kesilmesinden sonra proksimal sinir ezilme yerinde, her yönde 
filizlenen rejeneratif sinir tomurcuklarından oluşan bir nöroma 
gelişmektedir. Bir sinirin kesilmesinden birkaç saat sonra, lezyon yerinden 
mekanik stimulasyonun etkisi ile sinir uyarıları açığa çıkar, birkaç gün sonra 
da baskın olarak C liflerinden kaynaklanan spontan uyarı aktivitesi başlar. 
Hasarlanmayı takip eden uzunca bir süre boyunca mekanik duyarlılık 
belirgin olmaktadır. Rejenere olmakta olan sinirlerin tomurcukları aynı 
zamanda ağrı oluşturan zararlı ısıya karşı da belirgin bir hassasiyet 
gösterir. Pek çok C lifi sıcaklık artışı ile tonik deşarj yapacak şekilde aktive 
olurken, ısı artışlarıyla normalde uyarılmayan bazı Aβ lifleri de ısıtıldıkları 
zaman uzamış hatalı yanıt sergiler. Rejenere olmakta olan sinir 
tomurcuklarında ortaya çıkan yanıtlar genelde düzensiz deşarjlar şeklinde 
hatalı bir davranış gösterir. 
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Sağlam nosiseptör hipotezi 
Bu hipoteze göre hasar sonrası canlılığını koruyan ve kesilen sinir liflerden 
etkilenen bölgeleri innerve eden sağlam nosiseptörler, sensitize ve spontan 
aktiviteye sahip olurlar.  Sağlam nosiseptörlerdeki bu değişiklikler, devamlı 
ağrıya ve hiperaljeziye neden olur.  
Hasarlı aksonlarda iyon kanalları 
Hasarlı DRG aksonlarının sinir kesisine proksimal olan kısımlarında 
histokimyasal olarak Na+ kanallarının membran yoğunluğunun arttığı 
saptanmıştır. Bu bulgular, aksonal hasarı takiben DRG nöronlarında artmış 
spontan aktivite ve uyarılabilirlik ile uyum göstermektedir.  
Sinir sonlanmasında Ca++ kanallarından içeriye Ca++ girişinin, sinir 
büyümesi ile ilişkili proteinleri de içeren birçok fonksiyonu düzenlediği 
bilinmektedir. Rejeneratif sinir tomurcuklarında da Ca++ kanallarının 
gelişmesi muhtemeldir.  
Sinir tomurcuklarının kimyasal duyarlılığı  
Rejenere olan C liflerinde, bradikinin, histamin, serotonin, kapsaisin gibi 
deride ve kasta normal nosiseptörleri uyardığı bilinen bir çok kimyasala 
karşı erken gelişen bir kimyasal duyarlılık vardır.  
Nöropatik ağrıda sempatik sinir sisteminin yeri 
Nöroma, hem afferent C liflerini, hem de noradrenalin ve adrenalin salan 
efferent post-ganglionik sempatik C liflerini içerdiği için, rejenere olan 
tomurcukların  nosiseptif maddeler nedeniyle artmış olan duyarlılığı, 
sempatik aktivite artışı ile de fazlalaşabilir.  
 Transdüksiyon, kanal fonksiyonu ve ektopik deşarjlar 
Nosiseptörlerin sensitize olması için iki yol vardır: 
Birisi transdüksiyon kanalın sensitize olması (örn.verilen doğal bir uyarana 
daha büyük jeneratör potansiyel). Diğeri spike başlamasından sorumlu 
sodyum kanal eşiklerindeki düşme ile ilgili mekanizmadır. Nosiseptörlerdeki 
TRPV1, TRPV4, TRPA1 veya TRPM8 ekspresyon düzenlemeleri bu 
transdüksiyon değişikliklerinde rol oynayabilir.  
Sinir hasarını takiben patofizyolojinin periferik ve santral sinir 
sistemine uzak yayılımı 
C-liflerinin tomurcuklanması, anormal ve düzensiz bir uyarılabilirliğe neden 
olmaktadır. Çeşitli ağrı mediyatörleri (örn. bradikinin, prostaglandinler, 
sitokinler) ve sempatik sinir sistemi ileticileri bu ektopik deşarjların bir 
parçasını oluşturmaktadırlar. Normal sinir sonlanmaları, DRG hücrelerine 
aksonal transport ile taşınan sinyal maddelerini (NGF ve diğer büyüme 
faktörleri) hedef hücrelerden alırlar ve daha sonra gen transkripsiyonu ile 
birlikte protein sentezini düzenlenlerler.  
Çok sayıda anormal elektriksel ve biyokimyasal içerikten oluşan nöropatik 
sinyaller, bir ani erken protein geni (immediate early gene-IEG) olan c-fos, 
c-jun, krox-24’ün arka boynuz nöronlarındaki ekspresyonunu 
indüklemektedir.Takiben nöroplatisitideki diğer süreçler yanısıra downstreat 
genlerin transkripsiyonel değişiklikleri meydana gelir. Bu hücresel 
operasyonların fonksiyonel sonuçları, nöronal duyarlılık, dorsal boynuz 
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nöronlarında apopitozis, spinal inhibisyon bozulması ile nöropatik ağrı ve 
disesteziye katkıda bulunan diğer şeylerdir. 
Ağrılı durumlar ve nöropatide transkripsiyonel süreç başlamasında 
potansiyeli olan mediatörlere en iyi adaylar, santral sinir sisteminin en iyi 
bilinenen eksitatör ileticilerinden olan glutamat ve transkripsiyonel seviyede 
uzun süreli etkileri başlatan hücre içi sinyalleri tetikleyen NMDA 
reseptörleridir. Santral sinir sisteminde nosiseptif mesajların iletiminde rol 
sahibi olduğu daha sonraki dönemlerde keşfedilen prostaglandinler ile 
birlikte sinir sistemindeki birçok inflamatuar hücreden salınan sitokinler ve 
büyüme faktörleri de ağrı yolundaki hücresel aktivasyona katkıda 
bulunmaktadır.  
Periferik sinir hasarını takiben meydana gelen spinal plastisitisite ve 
duyarlılık 
Uzun süren tekrarlayıcı zararlı afferent uyarılar, spinal dorsal boynuz hücre 
duyarlılaşmasını ve spinal refleks fasilitasyonunu (kolaylaştırılmasını) 
başlatır. Sinaptik geçişte artış, C lifindeki kısa süreli afferent bir uyarıyı 
takiben wind–up fenomeni veya uzun süreli potansiyalizasyon (LTP) 
olduğunun kanıtıdır. Araştırmacılar glutamat ve taşikinin reseptörlerinin 
LTP’da rol aldığını, göstermişlerdir. LTP gibi mekanizmalar sinir hasarını 
takiben sıçanlarda gözlenen davranışsal hiperaljeziden sorumlu olabilir. 
Presinaptik, postsinaptik bölge ile santral inhibitör mekanizmalardaki 
değişiklikler, periferik ve spinal nöronların apopitozu, LTP’yi  etkileyen 
süreçlerdir.  
Nöropatik ağrı-immun sistem ilişkisi 
Nöropatik ağrı patogenezinde çeşitli inflamatuar hücreler ve immun benzeri 
glial hücreler suçlanmıştır. Bunlar arasında periferik sinir sistemindeki mast 
hücreleri, nötrofiller, makrofajlar ve T hücreleri ile santral sinir sistemindeki 
mikroglialar ve astrositler yer almaktadır.  
Zararlı uyaran, periferik ve santral sinir sisteminde öncelikle non-nöral 
hücre olan immun hücrelerin aktivasyonuna sebep olmaktadır. Aktive olan 
immun hücreler salgıladıkları proteinler (sitokinler) ile duyusal nöronda 
patolojik değişimin temelini oluşturan aşırı uyarılmayı, hem periferde hem 
de santralde tetiklemektedirler. 
Hasara uğramış olan sinirde immun hücre toplanması ya da 
aktivasyonunun hiperaljezi ve nöropatik ağrı gelişimi arasındaki olası 
bağlantıyı sağladığı öne sürülmüştür. Glial hücre ve Schwann hücreleri de 
sinir hasarı sonrasında, sitokinler de dahil olmak üzere çeşitli mediyatörleri 
salgılayarak ve antijen-sunucu hücreler şeklinde işlev görerek immun 
süreçlerde aktif bir rol oynayabilmektedirler.  
İnflamasyon ve immun hücreler ile salınan mediatörler, direkt olarak 
nöronları duyarlılaştırabilir yada aktive edebilirler (genellikle periferdeki 
nosiseptörleri veya medulla spinalis dorsal boynuz nöronlarını). Alternatif 
olarak nöron üzerine direkt etkiyen başka mediatörlerin salınımını aktive 
eden non-nöronal hücreler üzerine de etki yapabilirler. Bu mediatörlerin 
listesi çok uzun olmakla birlikte, bradikinin, ATP ve adenozin, serotonin, 
eikozonoidler, sitokinler, nörotrofinler ve reaktif oksijen türleri bunlardan 
başlıcalarıdır.  
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Periferik sinir ve immunomodülasyon  
Schwann hücreleri, intranöral olarak mevcut olan immun hücreler ve 
dolaşımdan hasar bölgesine gelen immun hücrelerin aktive olup 
proinflamatuar sitokinleri, reaktif oksijen ürünleri ve NO salgılamaları sinir 
hasarında lokal bir inflamatuar yanıta yol açar.  
Sitokinler göreceli olarak kısa mesafelerde, hücrelerarası etkileşimlere aracı 
olan küçük proteinlerdir. Hastalık veya enfeksiyona karşı olan yanıtlarda 
sıklıkla yer alırlar. Çoğu, lökosit tarafından salgılanan, birbirleri üzerine etki 
eden interlökinler olarak bilinseler de başka hücre tipleri tarafından da 
sentezlenebilirler. Bazıları IL-1 β, IL-6, IL-8  ve TNF gibi proinflamatuar 
özellikte iken,  IL -10 gibi diğer interlökinler ise anti-inflamatuar 
niteliktedir. Aslında bu proinflamatuar sitokinler bir diğerinin üretimini 
başlatır ve sinerjik olarak davranır. Söz konusu durum,  eğer uygun bir 
şekilde regüle edilemez ise kronik ağrıya yol açabilen pozitif feedback 
olasılığına neden olur. IL-4 ve IL-10 gibi diğer sitokinler anti-inflamatuar 
özelliktedirler ve IL-1, TNF ve kemokinleri kodlayan genleri baskılarlar. 
Proinflamatuar sitokinlerin aljezik etkileri sıklıkla indirektir, direkt olarak 
nosiseptör üstüne etki etmeyebilirler, fakat bunun yerine kendileri 
nosiseptörleri sensitize edici ajanların (PGE2 gibi) ekspresyonunu 
başlatırlar. İnflamasyon ve Wallerian dejenerasyonunda sitokin üretimi, 
TNF’nin lider rolü oynadığı bir şekilde organize olur. Bu durum, nöropatik 
ağrının altında yatan mekanizmalardan biri gibi görünmektedir.  
Sitokinlerin sinir liflerini hangi mekanizma ile uyardıkları açık değildir. 
Membran permeabilitelerini artırmak yoluyla aksona girişlerini 
kolaylaştırmaları ya da nöronda sitokin reseptörlerine bağlanarak etki 
etmeleri olasıdır.  
Santral yanıt ve immunomodülasyon 
Periferik sinir hasarı, sadece periferik sinir ve DRG da değil, aynı zamanda 
duyusal bilginin santral süreçlerinde, özellikle iyi tanımlanmış spinal 
seviyede de bir dizi değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler direkt SSS 
hasarından bağımsız olarak indirekt şekildedir. Periferde immun hücrelerin 
damar dışına çıkması ile ilgili birçok çalışma olmakla birlikte, az sayıda 
araştırma, periferik hasar sonrasında  immun hücrelerin spinal korda 
infiltrasyonuna odaklanmıştır.  
SSS hasarı, mikrobiyal invazyon ve bazı ağrılı durumlar mikrogliaları aktive 
ederler ve bunlar da çeşitli inflamatuar sitokin, kemokin ve diğer ağrı 
oluşturan potansiyel maddelerin artışına yol açarlar. Çeşitli çalışmalar 
mikroglial inhibitör yada modülatörlerlerin nöropatik ağrılı durumları geriye 
çevirdiğini göstermiş ve  mikrogliaların nöropatik ağrının başlangıç fazında, 
çok daha önemli olabileceğini öne sürmüşlerdir.  
Mikrogliaların nasıl ağrı oluşturduğu yada hangi mediatörlerin işin içinde 
olduğu açık değildir. Mikroglia artışı çoğunlukla p38MAP kinaz aktivasyonu 
(fosforilasyonu) ile birliktedir. Ağrı ilişkili etkilerde mikroglia aktivasyonuna 
anahtar hücre içi sinyal, muhtemelen p38 fosforilasyonudur. Tüm bu 
bulgular,  nöropatik ağrının tamamen ortaya çıkmasında spinal korda p38-
bağımlı mikroglia ve daha sonra ilgili spinal kord segmentlerinde astrosit 
aktivasyonunun kritik bir süreç olduğunu göstermektedir.    
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 Fizyopatolojik durumlarda mikroglialar IL-1β, TNFα, PE2 ve NO gibi çeşitli 
mediatörlerin salınımına yol açarlar. IL-1β, TNFα, nın nöropatik ağrı 
modellerinde arttığı ve blokaj durumlarında ağrı ve hiperaljezinin azaldığı 
bilinmektedir. Kaynaklarının nöron veya mikroglia gibi yerler olduğu ile ilgili 
güçlü kanıtlar olmamakla birlikte bu sitokinler, çeşitli basamaklarda spinal 
ağrı süreçlerini modüle edebilmektedirler.  
Periferik immun aktivasyonun santral immun aktiviteyi başlatma 
mekanizması 
Periferik immun aktivasyona yanıt olarak, santral immun aktivitenin, nasıl 
başladığı ile ilgili sorunun yanıtı çok kesin bilinmemekle birlikte,  kan ve 
nöral yol olmak üzere iki yol öne sürülmektedir: vagal duyusal lifler ile bilgi, 
medulla oblangatada nukleus traktus solitariusa (NTS-n.vagus duyusal 
liflerinin sonlandığı yer) gelir. NTS’den bilgi, hippokampusa ve 
hipotalamusun paraventriküler nükleusuna gönderilip, ruh ve biliş 
disfonksiyonuna sebep olurken, bir taraftan da Nukleus Raphe Magnusa 
(NRM) ulaşır. Medulla spinalisde glialar, NRM’dan salınan P maddesi ve 
glutamat gibi nörotransmiterler için reseptör eksprese ederler ve aktive 
olurlar. Aktive olan glia, spinal proinflamatuar sitokinleri, reaktif oksijen 
moleküllerini ve NO’u üretip spinal hipereksitasyona yol açar.  
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Nöropatik ağrı hayvan modelleri 
Prof. Dr. Ahmet Ulugöl 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
Kronik ağrı durumlarının, özellikle nöropatik ağrının, ilaç tedavisine yanıtı 
oldukça yetersizdir. Nöropatik ağrı tedavisinde analjezik, trisiklik 
antidepresan ve bazı antikonvülsan vb. ilaçların kullanılmalarına karşın, 
alınan yanıtlar ve ilaçların etkinlikleri belirgin değişkenlikler göstermektedir. 
En güçlü analjezikler olarak nitelendirebileceğimiz morfin ve diğer opioid 
ilaçların etkinlikleri bile tartışmalı olup, bu ilaçların ancak istenmeyen 
etkilerinin ortaya çıktığı yüksek dozlarıyla daha etkili oldukları genelde 
kabul edilmektedir. Bu nedenlerle nöropatik ağrı tedavisi için yeni ve etkin 
ilaçlara gereksinim duyulduğu çok açıktır. Bu hedefe varmak için ise, uygun 
deneysel modelleri bulunması ve araştırmalarda kullanılması büyük önem 
taşımaktadır. 
Spontan ağrı, allodini (normal şartlarda ağrılı olmayan bir uyaranın ağrı 
oluşturması) ve hiperaljezi (normal şartlarda ağrı oluşturan bir uyaranın 
daha şiddetli bir şekilde ağrı oluşturması) nöropatik ağrının en önemli klinik 
semptomlarından olup, bu davranışsal belirtilerin deneysel nöropatik ağrı 
modellerinde de sıklıkla görüldüğü belirlenmiştir. Özellikle, termal/mekanik 
allodini ve hiperaljezi ölçümleri günümüzde kullanılan deneysel nöropatik 
ağrı modellerinin çoğunda yapılmaktadır. 
Deneysel nöropatik ağrı modelleri arasında, insandakine daha fazla 
benzerlik gösteren ve daha sıklıkla tercih edilen bazıları aşağıya çıkarılmış 
olup, bunlar arasında Bennett, Seltzer, Chung ve diyabetik nöropati 
modellerinden daha detaylı bir şekilde bahsedilecektir. 
Santral uygulamalara bağlı modeller: 
Epileptojenik yaklaşım (penisilin, tetanus toksini, aluminyum oksid, kobalt, 
striknin injeksiyonu) (Black 1974; Kryzhanovsky 1976, 1993) 
Eksitotoksik omurilik zedelenmesi (kuviskuvalik asit, kainik asit vb. 
injeksiyonu) (Yezierski & Park 1993; Defrin & Urca 1993) 
Fotokimyasal omurilik iskemisi (Prado ve ark. 1987; Hao ve ark. 1991, 
1992) 
Sistemik uygulamalara bağlı modeller: 
Streptozosin ile oluşturulan diyabetik nöropati (Wuarin-Bierman ve ark. 
1987; Courteix ve ark. 1993) 
Alloksan ile oluşturulan diyabetik nöropati (Lee ve ark. 1990) 
Obesite/beslenmeye bağlı diyabetik nöropati (Wuarin-Bierman ve ark. 
1987) 
Postherpetik nevralji modeli (Fleetwood-Walker ve ark. 1999) 
Vinkristin, paklitaksel ve sisplatin injeksiyonları (Aley ve ark. 1996; 
Cavaletti ve ark. 1995; Authier ve ark. 2000) 
Total denervasyon modelleri: 
Aksotomi (nörektomi, nöroma) (Wall ve ark. 1979) 
Total siyatik sinir kesisi ve resütüre edilmesi (Wall ve ark. 1979) 
Total siyatik sinir ezilmesi (Kerns ve ark. 1991) 
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Siyatik sinirin dondurulması (krionöroliz) (Kerns ve ark. 1991; DeLeo ve 
ark. 1994) 
Multipl servikal spinal nörektomi (Wiesenfeld & Lindblom 1979)  
Dorsal ve ventral rizotomi (Basbaum 1974; Lombard ve ark. 1979; Li ve 
ark. 2002) 
Total brakial pleksus kesisi (Wiesenfeld & Lindblom 1980) 
Total trigeminal rizotomi (Black 1974) 
Parsiyel denervasyon modelleri: 
Parsiyel trigeminal rizotomi (Black 1974) 
Multipl dental pulpektomi (Black 1974) 
Kronik konstriksiyon zedelenmesi (Bennett & Xie 1988) 
Trigeminal kronik konstriksiyon zedelenmesi (Vos & Maciewicz 1991) 
Parsiyel sıkı ligasyon (Seltzer ve ark. 1990) 
Spinal sinir ligasyonu (Kim & Chung 1992) 
İnferior kaudal gövde rezeksiyonu (Na ve ark. 1994) 
Siyatik sinir dallarının zedelenmesi (Decosterd & Woolf 2000; Lee ve ark. 
2000; Hofmann ve ark. 2003) 
Safen sinirin parsiyel sıkı ligasyonu (Walczak ve ark. 2005) 
Çok sayıda nöropatik ağrı hayvan modeli olmasına karşın, onlarca farklı 
kronik ağrı sendromunun olması nedeniyle, bu modellere gereksinim vardır. 
Bu modellere ilişkin problemler arasında davranış belirtilerinin genellikle 
uyarıyla oluşturulmasını, spontan davranış belirtilerinin kolaylıkla 
ölçülememesini, bu ölçümlere motor fonksiyonun etkisini, hayvan 
davranışlarının insandakine ve bu modellerin kliniktekilere benzerliğine 
ilişkin tartışmaları ve etik sorunları sayabiliriz. Tüm bunlara karşın, 
nöropatik ağrının patofizyolojik mekanizmalarının anlaşılmasında bu 
deneysel modellerin çok önemli rolleri olmuştur; ayrıca, bu modeller klinik 
belirtilerin validasyonuna, ağrı kavramında yeniliklere ve yeni tedavi 
yaklaşımlarının geliştirilmesine aracılık etmişlerdir. 
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Nöropatik ağrı tedavisinde güncel yaklaşımlar 
Prof. Dr. Mustafa Ertaş 
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Gebze, Kocaeli 
Periferik ve santral duyarlılaşma (sensitizasyon), nöropatik ağrıda temel 
mekanizmalardır. Sinir hasarı olduğunda sinirin hasarlı bölgesinde sodyum 
iyon kanalları değişime uğrar ve yenileri yapılır, bunun yarı sıra 
rejerenasyon süreci içinde adrenerjik reseptörler, N tipi ve L tipi yeni 
kalsiyum kanalları üretilir. İyon kanallarındaki bu artış nosiseptör 
depolarizasyon eşiğini düşürerek ektopik deşarj oluşumuna yol açar. Bu 
durum, periferik duyarlılaşma olarak bilinir. Periferik sinir hasarını takiben 
oluşan bu duyarlılaşma, kronik nöropatik ağrının gelişiminde temel rol 
oynar. Periferik sinir hasarını takiben gelişen santral duyarlılaşma ise P 
maddesi ve nörokinin A’nın periferik nosiseptörlerden salınması ile oluşur. 
Bu maddeler nörokinin reseptörleriyle bağlanarak hücre için kalsiyumun 
serbest kalmasını tetikler. Bu da, sonuçta ön boynuz nöronlarının uyarılma 
eşiğini düşürür, uyarana yanıtın süresini ve büyüklüğünü arttırır ve sonuçta 
algısal alanın boyutunda genişlemeye yol açar. Bunların dışında, 
duyarlılaşmış arka boynuz nöronlarıyla iletişim içinde olan düşük eşikli A-
beta mekanoreseptörlerinin aktivasyonu mekanik allodiniden sorumludur. 
Nöropatik ağrı tedavisinde etkili ilaçlar bu iyon kanalları ve bu 
mekanizmalar üzerinden olasılıkla etkilerini gösterirler. 
Nöropatik ağrı tedavisi, neden olan hastalık sürdükçe devam edilmesi 
gereken bir tedavi değildir. Örneğin diyabetik nöropatik ağrıda olduğu gibi, 
diyabet sürdüğü halde, medikal tedaviyle ağrılar ortadan kaldırılıp belli bir 
tedavi süresi sonunda tedavi sonlandırılabilmektedir. Bununla birlikte 
tedavinin 3 aydan kısa sürede sonlandırılmaması, bazen de yıllarca devam 
etmek gerebileceği bilinmelidir. 
 
KARBAMAZEPİN (Tegretol): 
Yapı olarak trisiklik antidepresanlara benzeyen karbamazepin, voltaj kapılı 
sodyum kanallarının aktivitesini engelleyerek aksiyon potansiyellerinin 
yüksek frekanslı sürekli ateşlenmelerini azaltır. Periferik duyarlılaşma 
üzerine etkinliği yüksek olmakla birlikte santral duyarlılaşma üzerine etkin 
değildir. Bu nedenle, trigeminal nevralji gibi periferik mekanizmaların ön 
planda olduğu nöropatik ağrıda ve erken evre tedavisinde etkinliği yüksek 
olabilmekle birlikte kronik ağrıda yüksek etkinliğe sahip değildir. Görece dar 
bir tedavi penceresine sahip olması ve kan düzeyi tayini ile takibinin 
gerekliliği, kullanımında kısıtlayıcı etkenlerdir, bununla birlikte, etkili olduğu 
takdirde düşük dozlarda kullanıldığında kullanımı daha güvenlidir. 
 
OKSKARBAZEPİN (Trileptal): 
Okskarbazepin, karbamazepinin bir keto analoğudur. Daha iyi tolerabilite, 
güvenlik ve farkamokinetik profile sahiptir. Voltaj kapılı sodyum 
kanallarının aktivasyonunu engelleyici etkisi yanı sıra okskarbazepin N-tipi 
kalsiyum kanallarını da inhibe eder. Böylelikle, sodyum kanalları ve 
kalsiyum kanalları üzerindeki inhibitör etkisiyle periferik ve santral 
duyarlılaşmayı engeller. Bu nedenle, nöropatik ağrıda karbamazepine göre 
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daha yaygın kullanım alanı vardır. Kan düzeyi yönünden çok geniş tedavi 
penceresi olması ve kan düzey tayiniyle takibinin gerekmemesi, kullanımı 
için kolaylık oluşturmaktadır. Nöropatik ağrı tedavisinde yaygın kontrollü 
çalışmaların eksikliği nedeniyle henüz yeterli bilgi oluşmamış olmakla 
birlikte nöropatik ağrı tedavi dozları 1200 - 2400 mg/gün’dür.  
 
ANTİDEPRESANLAR: 
Antidepresanlar trisiklik antidepresanlar, selektif seronotin gerialım 
inhibitörleri (SSRI) ve setoronin-noradrenalin gerialım inhibitörleri (SNRI) 
alt gruplarına sahiptir. Trisiklik antidepresanlar ve SNRI grubu 
antidepresanlar (Venlafaksin ve ülkemizde henüz bulunmayan Cymbalta) 
nöropatik ağrı tedavisinde daha potent etkili antidepresanlardır. SSRI grubu 
antidepresanların nöropatik ağrıda etkinliği ise daha zayıftır. Amitriptilin 
(Laroxyl), Venlafaksin (Efexor), Duloksetin (Cymbalta), nöropatik ağrı 
üzerine etkinliği en iyi bilinen antidepresanlardır. Amitriptilin etkili dozları 
25-150 mg/gün arasındadır. Venlafaksin özellikle santral ağrıda etkin bir 
antinevraljik antidepresandır. Venlafaksinin nöropatik ağrıda 75-300 
mg/gün dozlarda kullanılır. Özellikle santral ağrıda kullanıldığında 300 
mg/gün veya üzeri dozlarda etkilidir. Ülkemizde nöropatik ağrı tedavisi için 
yeni bir seçenek olarak bulunan Duloksetin ise SNRI grubundan bir 
antidepresan olup etkinliği temel olarak venlafaksine benzer. Duloksetin 
için nöropatik ağrıda önerilen günlük doz 60-120 mg’dır. Tüm antidepresan 
ilaçlar içinde klinik kontrollü çalışmaların en çok yapıldığı molekül 
duloksetindir ve özellikle 120 mg/gün ile belirgin etkinlik ortaya konmuştur. 
 
TRAMADOL (Contramal): 
Tramadol santral etkili bir sentetik non-narkotik analjeziktir. Mu opioid 
reseptörlerine bağlanma eğilimi düşük olup noradrenalin ve serotonin 
gerialımını zayıf olarak inhibe eder. Nöropatik ağrıda günlük yaygın 
kullanım dozları 100-200 mg’dır. 
 
FENTANİL (Durogesic): 
Fentanil güçlü bir opioid olup transdermal flaster olarak günlük 25 – 100 
µg/saat salınımlı seçenek aralığına sahiptir. Tek flasterin 3 gün etkinliği 
sözkonusu olup bulantı, kusma ve kabızlık en sık karşılaşılan yan etkileridir. 
 
GABAPENTİN (Neurontin): 
Gabapentinin esas etkinliği N-tipi kalsiyum kanalları üzerine inhibe edici 
etkisindendir. Yüksek tolerabilitesi ve etkinliği nedeniyle nöropatik ağrı 
kronik tedavisinde yaygın kullanım bulmuştur. Nöropatik ağrıda günlük 
etkin dozları günde en az üçe bölünmüş dozlarda 900-3600 mg’dır. 300 - 
400 mg şeklinde başlangıç dozları, haftalık doz arttırımları ile tolere 
edilebilen tedavi dozlarına çıkarılmalıdır. Uykuyu arttırıcı etkisi, gece 
ağrıların daha yoğun olduğu nöropatik ağrı durumunda tedaviye olumlu 
katkı sağlayan bir etkidir. 
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PREGABALİN (Lyrica): 
Bir GABA analoğu olan Pregabalin yeni bir seçenek olarak ülkemizde 
mevcut olup nöropatik ağrıda etkinliği çok sayıda kontrollü çalışmada 
kanıtlanmış, Gabapentine benzer fakat tolerabilitesi ve etkinliği daha 
yüksek bir moleküldür. Gabapentin ile karşılaştırıldığında önemli farkları 
lineer farmakokinetiği (verildiği dozla doğrusal orantıda kana geçiş), yüksek 
biyoyararlanımı (verilen dozun %90’dan fazlası kana geçiyor) ve daha uzun 
yarı ömrüdür. Nöropatik ağrıda etkin dozu, günde ikiye bölünmüş dozlarda 
günlük 300-600 mg’dır. 
 
LEVODOPA (Madopar): 
Antinevraljik etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir. L-DOPA’nın 
dopamine dönüştükten sonra dopamin D2 reseptörleri yoluyla ağrı iletimini 
engellediği öne sürülmektedir (Shimizu et al., 2004). Kontrollü bir 
çalışmada günde 3 kez 125 mg levodopa kullanımının plaseboya üstünlüğü 
ortaya konmuştur (Ertas et al., 1998). 
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Kahvaltılı Oturum: Deneysel 
araştırmalar için donanım 
geliştirilmesi 
[06.11.2009, SALON A, 08:30-09:15] 
Mehmet Ali Yıldız 
Commat Ltd. Şti,  ANKARA 
Deneysel araştırmalarda kullanılan donanımların yeni teknolojileri 
kullanılarak geliştirilmesindeki amaç, deneysel araştırmalarda kullanılan 
metot ve yöntemlerin uygulanmasında, hayvanların biyolojik yapısını 
etkilemeden ve fizyolojik koşulları değiştirmeden doğal yaşam sürecinde 
biyolojik, farmakolojik ve fizyolojik verileri daha kolay ve daha güvenilir 
olarak elde etmektir.  
Deney hayvanları ile yapabileceğimiz deneysel araştırma uygulamalarında 
fizyolojik, farmakolojik, ve bunların alt dallarında uygulanan metotları, in-
vivo, in-vitro, in-vasive ve non-invasive olarak gruplandırabiliriz. İlgi 
alanımızda olan deneysel çalışmalarda kullanılan malzemelerin ana kaynağı 
deney hayvanlarıdır. Bunları hepimiz tanıyoruz. En bilindik olanları ise fare 
ve sıçanlardır.  
Donanım geliştirmedeki hedefe ulaşabilmek için deneysel metotların tümü 
için özel tasarlanmış ve geliştirilmiş donanımlar mevcuttur. Fakat bu 
donanımlar henüz deneysel zorluklara ve oluşan problemlere çözüm 
getirememiştir, bu sorunları aşmak ve yeni gelişen genetik, ve moleküler 
farmakoloji araştırmaları için gereken yeni donanımlar geliştirmek 
gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda, geliştirilen donanımlar kullanılarak 
yeni metotlar yaratılmak ta ve bu metotlar içinde yeni donanımlar 
geliştirilmektedir. Bu durum kümülatif olarak hızla yükselen araştırma 
metotlarını ve teknolojilerini yaratmaktadır. Bir birini besleyen bu 
döngünün esas sorumlusu elektronik alanda gelişen yüksek teknolojilerdir.  
Deneysel donanımlarda kullanılan elektronik teknolojilerin yararlarına 
baktığımızda, deneysel verilerin daha kolay edinildiğini ve doğruluğunun 
arttığını söyleyebiliriz. Örneğin bir kimograf ile yapılan çizgili kas ve düz kas 
kayıtları ile bu gün kullandığımız izole doku banyolarına bağlı bilgisayarlı 
veri edinme cihazlarından aldığımız kayıtları karşılaştırdığımızda, verilerin 
ne kadar kolay, hızlı, yüksek hassasiyette ve doğru alındığını ve analiz 
sonuçlarının hazır olduğunu görürüz. Bu gelişmeden sonra yapılan deneysel 
araştırmaların ışığında mikro vasküler yapıda neler olduğunu merak etmeye 
başladık. Mikro vasküler yapıdaki deneyleri yapabilmemiz içinde Miyograf 
sistemler geliştirildi. Bir başka örnek; Birkaç yıl öncesinde mevcut 
donanımlar ile uyanık hayvanlarda bir çok fizyolojik verilerin elde edilmesi 
mümkün değil idi. Oysa şimdi yeni geliştirilen mikro çipler kullanılarak 
implant edilebilir sayısal telemetrik modüller ile ECG,EMG,EGG,EEG, 
Arteriyal kan basıncı, vücüt ısısı gibi fizyolojik parametreleri 
ölçebilmekteyiz. Çok yakın zamanda bu teknolojiyi kullanarak implant 
stimilatör geliştirerek uyanık hayvanlarda uyarılmış biyopotansiyel cevapları 
kayıt edebileceğiz. Hatta nörolojik problemlere çözüm olabilecek yeni 
donanımlarda gelişecektir.  
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Son teknoloji olan telemetrik donanımları kullanarak uyanık hayvanların 
doğal yaşam süreçlerinde sürekli olarak fizyolojik verileri alabiliyor olmamız 
büyük bir gelişme, ancak bu donanımı kullanabilmek için hayvanlara mikro 
cerrahi uygulamak zorundayız, Oysa temel hedefimiz olan hayvana hiçbir 
müdahale etmemektir. Bunu sağlamak için beklide optik veya elektro 
manyetik teknikleri kullanarak uzaktan fizyolojik ve farmakolojik verileri 
elde edebileceğimiz yeni donanımlar geliştirmeliyiz. Bu teknikler ile 
geliştirilen donanımlar son yıllarda insanlarda kullanılmaktadır. Bu tip 
deneyler ancak deneğin hareketsiz olduğu anlarda uygulanabilmektedir. Bu 
tekniklerin deney hayvanlarına uygulanamamasındaki en büyük iki 
problemden biri deneğin hacimsel boyutu, diğeri ise doğal yollar ile 
hayvanın stabilize edilememesidir. Son birkaç yıldır deney hayvanlarında 
kullanabileceğimiz EMR (Elektro Manyetik Rezonans) cihazları geliştirilmeye 
çalışılıyor. Hayvanlar ile doğrudan sesli iletişime geçemediğimiz için 
hareketsiz kalmalarını sağlama şansımızda yok, acaba onlarla iletişim 
kurabileceğimiz bir donanım geliştirilebilir mi ?. Bu ve bunun gibi bir çok 
soruya yanıt bulabilmek için donanımları geliştirmeye devam edeceğiz.  
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Konferans 
[06.11.2009, SALON A, 09:30-10:30] 
How to reduce the number of animals used in 
research by improving experimental design and 
statistics 
Michael FW Festing 
c/o Understanding Animal Research, 25 Shaftsbury Avenue, London 
e-mail: michaelfesting@aol.com  September 2009 
Animal experiments are expensive and time consuming and raise a number 
of ethical issues. It is therefore important that they are scientifically and 
ethically justifiable and are well designed so that they give the correct 
answers using the minimum number of animals and other resources. There 
is evidence that this is not always the case. 
There are three major types of experiments. “Pilot studies”, involving small 
numbers of animals are used to test the logistics of a proposed larger study 
and gain some preliminary information. “Exploratory studies” are used to 
generate data which might be used to formulate hypotheses which may 
then need to be tested in “Confirmatory experiments”, discussed in this 
paper, in which groups of animals receive different treatments with the aim 
of testing some relatively simple hypothesis.  
There are five requirements for a well designed confirmatory experiment. 
First, absence of bias. There should be no systematic difference between 
the different treatment groups apart from the administered treatment. This 
is achieved by correctly identifying the experimental unit. This is the 
smallest division of the experimental material such that any two 
experimental units can receive different treatments. Often it is a cage of 
animals if the treatment is given in the water or diet, but it may be an 
individual animal if any two animals can receive a different treatment. The 
experimental units then need to be assigned to the treatment groups at 
random, and as far as possible all subsequent manipulations and 
measurements need to be done in random order, blind with respect to the 
treatment group.  
Second, an experiment needs to have high power, so that there is a good 
chance that it is able to detect a biologically or clinically important effect. 
Power is obtained by controlling inter-individual variation (“noise”) and 
ensuring that the subjects are capable to responding, to give a good 
“signal” so that there is a high signal/noise ratio. The group size then 
needs to be determined using either a power analysis or the resource 
equation method.  
Third, the range of applicability of the results should be explored, where 
possible. Does the treatment affect both sexes equally; are there strains 
differences in response or does the response depend on the presence of a 
drug or other factor? This is achieved by using factorial experimental 
designs in which two or more factors are varied simultaneously. This can 
usually be done without increasing the total number of animals. Forth and 
fifth, experiments should be simple, to minimise the chance of making a 
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mistake, and they should be amenable to a statistical analysis. Finally, 
once the data is available it should be screened for mistakes, summarised 
and subjected to a statistical analysis using a reliable statistical package. 
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Brain pathways that initiate hemorrhagic shock 
William R. Millington 
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Role of the histaminergic system in the central 
cardiovascular regulation in haemorrhagic shock  
Jerzy Jochem 
Department of Basic Medical Sciences, Medical University of Silesia, 
Piekarska 18, 41-902 Bytom, Poland, e-mail: jjochem@poczta.onet.pl  
The histaminergic system consists of neurons concentrated in the 
tuberomammillary nucleus of the posterior hypothalamus and send 
innervation to almost all parts of the brain, including the cardiovascular 
complex. Recent hypotheses suggest that the system is implicated in the 
response to adverse or potentially dangerous stimuli, including 
dehydration, changes in blood pressure, nociceptive stimuli and other kinds 
of stress. In these conditions, there is an increase in the release and 
turnover of neuronal histamine leading to activation of compensatory 
mechanisms. The purpose of the study was to examine cardiovascular 
effects of endogenous central histamine in haemorrhage-shocked rats. 
Moreover, compensatory mechanisms activated by histamine were 
investigated. Studies were carried out in anaesthetized male Wistar rats 
subjected to a critical irreversible hypotension (mean arterial pressure 
[MAP] 20-25 mmHg). Both histamine precursor L-histidine 
(intraperitoneally) and histamine N-methyltransferase (HNMT) inhibitors – 
SKF 91488 and metoprine (intracerebroventricularly) led to an increase in 
endogenous histamine concentrations in the cerebral cortex by 20-23%, 
hypothalamus by 25-27% and medulla oblongata by 23-29% in 
comparison to the control groups. L-histidine produced dose-dependent 
increases in MAP, heart rate (HR) and a survival rate, whereas in 
normotensive animals it did not influence cardiovascular parameters. The 
effect was inhibited by (S)-α-fluoromethylhistidine, an irreversible inhibitor 
of L-histidine decarboxylase. SKF 91488 and metoprine evoked dose-
dependent rises in MAP and HR, which were significantly higher than those 
in normotensive animals, and the improvement of survival rates. The 
action was inhibited by H1 receptor antagonist chlorpheniramine, while 
neither ranitidine nor thioperamide, H2 and H3/H4 receptor blockers, 
respectively, influenced the effect. Metoprine-induced resuscitating action 
was accompanied by significantly higher plasma levels of noradrenaline, 
adrenaline, arginine vasopressin (AVP), angiotensin II, ACTH and α-MSH. 
In metoprine-treated animals, nicotinic cholinoceptor antagonist 
hexamethonium decreased MAP and HR changes, whereas muscarinic 
cholinoceptor blocker methylatropine inhibited only the pressor effect. 
Metoprine-induced MAP and regional haemodynamic effects were also 
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reduced by α1- and α2-adrenoceptor antagonists prazosin and yohimbine, 
while β-adrenoceptor blocker propranolol diminished only HR changes. The 
blockage of V1a receptors, but not V1b and V2 receptors inhibited metoprine-
induced haemodynamic effects, without influence on survival at 2 h. 
Moreover, angiotensin type 1 (AT1) receptor antagonist ZD 7155 and 
angiotensin-converting enzyme inhibitor captopril decreased regional 
vascular resistance and inhibited metoprine-induced increase in MAP, 
whereas AT2 receptor blocker PD 123319 had no effect. Melanocortin type 
4 (MC4) receptor antagonist HS014 inhibited metoprine-induced increase in 
MAP, which resulted from decreased regional vascular resistance; however, 
it did not affect HR and the survival at 2 h. Finally, our recent studies 
demonstrate interactions between the histaminergic and other neuronal 
systems, including the orexinergic, noradrenergic, cholinergic, opioidergic 
and angiotensinergic systems. In conclusion, an increase in endogenous 
central histamine concentrations leads to the reversal of haemorrhagic 
hypotension. The resuscitating action results from H1 receptor activation, 
and we demonstrate an involvement of the sympathetic nervous system, 
AVP, the renin-angiotensin system and proopiomelanocortin-derived 
peptides in endogenous central histamine-induced effect. Moreover, we 
suggest an important role of functional interactions between the 
histaminergic and other neuronal systems in the regulation of circulatory 
homeostasis in haemorrhagic shock. 



 113 

An alternative view of septic shock 
Carlos Feleder MD, PhD 
Associate Professor, Albany College of Pharmacy and Health Sciences 
The physiological mechanism(s) responsible for septic shock remain poorly 
understood.  It is widely assumed that lipopolysaccharide (LPS) lowers 
arterial pressure during sepsis by stimulating the release of tumor necrosis 
factor (TNF)-α and other vasoactive mediators from macrophages, and that 
TNF-α causes vasodilation by stimulating nitric oxide synthesis.  Some 
observations are inconsistent with this explanation, however. For example, 
LPS causes arterial pressure to fall almost immediately, whereas it takes 
30 min or more for circulating TNF-α levels to increase in the general 
circulation. We recently reported that LPS initially lowers arterial pressure 
through a central mechanism.  Specifically, we showed that LPS activates 
subdiaphragmatic vagal afferents, which convey the signal to the nucleus 
of the solitary tract (NTS) where it is passed to the preoptic anterior 
hypothalamic area (POA) and, in turn, stimulates alpha-adrenergic 
receptors in that region. These findings indicate that septic shock is 
initiated through activation of POA neurons. In the present study, we found 
that intra-cerebro ventricular administration of a cannabinoid CB1 receptor 
antagonist, rimonabant, prevents LPS hypotension. Intravenous LPS 
administration lowers arterial pressure initially by elevating extracellular 
norepinephrine (NE) within the POA. Interestingly, rimonabant blocks this 
associated rise of NE. This blockade also significantly inhibited the 
development of the second, delayed fall in arterial pressure induced by 
LPS, and simultaneously decreased TNF-α plasma levels. These data 
indicate that the initial phase of endotoxic hypotension is mediated by the 
stimulation of CB1 receptors and consequent activation of the 
noradrenergic neurotransmission within the POA. These brain 
neurotransmitters play a crucial role in regulating TNF-α plasma levels 
during septic shock. 
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Sex Steroids and Receptor Antagonists: The Good, 
Bad and Ugly for Cardiovascular and Immunological 
Functions Following Trauma-Hemorrhage 
Irshad H. Chaudry, Shaolong Yang, Fariba Moeinpour, Zheng F. Ba, 
Shunhua Hu, Ahmar Ayub, William J. Hubbard, Raghavan Raju, 
Jeffrey Kerby, Loring W. Rue and Kirby I. Bland. 
Center for Surgical Research and Department of Surgery, University of 
Alabama at Birmingham, Birmingham, AL 35294, USA. 
Profound suppression of cardiovascular/immune functions occurs following 
soft tissue injury and major blood loss.  Our results indicate that proestrus 
female rodents have maintained cardiovascular and immunological 
responses after trauma as opposed to the markedly decreased responses in 
males under those conditions. Furthermore, increased synthesis and 
decreased catabolism of 5α-dihydrotestosterone is responsible for the loss 
of T cell functions in males following trauma.  Conversely, increased 17β-
estradiol (estrogen) synthesis in T cells of proestrus females after trauma 
prevents immunosuppression. The advantage proestrus females have in 
tolerating trauma disappears following ovariectomy and with aging.  
Treatment of male mice or rats after trauma with flutamide is also effective 
in restoring the immune/cardiovascular functions and decreasing mortality 
rates from subsequent sepsis.  In addition to the known effects of 
flutamide, i.e., androgen receptor antagonism, the salutary effects of 
flutamide on cardiac functions are mediated via estrogen-dependent 
pathway through estrogen receptor (ER)-α, and -β upregulation of 
peroxisome proliferator-activated receptor coactivator-1.  Administration of 
female sex hormones (i.e., estrogen, prolactin) prevents the depression in 
cardiovascular/immune responses following trauma in males and 
ovariectomized females.  Studies also indicate that the salutary effects of 
estrogen on cardiac function are mediated via ER-β and ER-β-induced 
upregulation of heat shock proteins.  These heat shock proteins likely play 
a significant role in the estrogen-mediated cardioprotection following 
trauma.  Administration of ER-β agonist diarylpropionitrile itself appears to 
be a novel adjunct for restoring cardiac function following trauma.  
Alternatively, ER-α agonist (propyl pyrazole triol) improved hepatic and 
Kupffer cell functions after trauma.  Furthermore, the salutary effects of 
estrogen on tissue neutrophil sequestration following trauma are ER 
subtype and tissue specific. In addition to the genomic pathways, estrogen 
also mediates its salutary effects on cardiac function by the non-genomic 
pathway.  In additional studies, estrogen (1 mg/kg BW in a total volume of 
0.4 ml/kg BW) was administered after removal of 60% of the circulating 
blood volume and no additional fluid was given for 3 hr.  If the rats 
survived, they received Ringer’s lactate, 4 times the shed blood volume. 
NMR studies showed that hepatic β-ATP was at a life-sustaining level in the 
estrogen group as compared to the vehicle group. Furthermore, the 3-hr 
survival in the estrogen group was 75% vs. 6% in the vehicle group.  Thus, 
17β-estradiol and flutamide, which are readily available clinically and do 
not produce adverse hemodynamic effects, appear to be safe and novel 
agents for the treatment of cardiovascular/immune depression following 
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severe blood loss and for decreasing mortality from subsequent sepsis in 
male and females, respectively. Since estrogen infusion after major blood 
loss maintains higher liver ATP levels during severe hypotension, markedly 
improves 3-hr survival rates without fluid resuscitation and increases long-
term survival after resuscitation, estrogen is a novel hormone for 
preserving essential cellular energy status under conditions in which fluid 
resuscitation is not possible for a period of 3 hr following severe blood loss 
(supported by USPHS grants RO1 GM37127, R01 GM39519, and DARPA 
W81XWH-05-2-0046). 
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Kodlamayan RNA’lar ve Kanser 
Yrd. Doç. Dr. A. Elif Erson 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İnsan Genom Projesi’nin tamamlanmasıyla tahminimizden çok daha az 
protein kodlayan gen olduğu ortaya çıktı. Bu durum, karmaşık 
mekanizmaların protein oluşumu aşamalarında rol aldığını göstermektedir. 
Ayrıca, protein kodlamayan genlerin de varlıkları ve önemleri anlaşılmaya 
başlandı. Protein kodlamayan RNA’lar, proteine dönüşmemelerine rağmen 
aktif fonksiyonları olan moleküllerdir. mikroRNA’lar aslında geniş bir grup 
olan protein kodlamayan RNA genleri arasında dikkat çekici olmaya 
başlamıştır. İnsan genomunda yaklaşık 1000 tane mikroRNA geni olduğu 
tahmin edilmekte ve protein kodlayan genlerin %30’unun mikroRNA’lar 
tarafından kontrol edildiği düşünülmektedir. mikroRNA’lar protein 
kodlamayan 16-29 baz uzunluğunda RNA molekülleridir. mikroRNA’ların ilk 
olarak Caenorhabditis elegans’da 1993 senesinde tanımlanmalarının 
ardından pek çok ökaryot organizmada varlıkları gösterilmiş, bazı 
mikroRNA’ların gelişim, farklılaşma, bağışıklık sistemi, proliferasyon, hücre 
ölümü vb mekanizmalardaki rolleri ortaya konmuştur. mikroRNA’ların 
ifadeleri farklılaştığında ise kanser başta olmak üzere pek çok hastalık 
mekanizmalarında rolleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuşmada  mikroRNA 
genlerinin oluşumu, yapıları ve ifadeleri bozulduğunda nasıl ve hangi 
mekanizmalarla kanserde görev aldıkları konularına değinilecek, teşhis ve 
tedavi aşamalarında uygulama potansiyelleri tartışılacaktır.   
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Genetik Olarak Değiştirilmiş Fareler: Kolon Kanser 
Modeli 
Öğr. Gör. Dr. Aytekin Akyol 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
aytekina@hacettepe.edu.tr 
Kanser tüm dünyada yaklaşık olarak 30 milyon insanı etkileyen global bir 
sağlık problemidir (Parkin, Bray, Ferlay, & Pisani, 2005). Kolorektal kanser 
en sık ölüme sebep olan ikinci kanser olup, 2006 yılında Avrupa’da 207.400 
kişinin bu hastalıktan dolayı öldüğü tahmin edilmektedir (Ferlay et al., 
2007). Klasik (“canonical”) Wnt yolağındaki bozukluklar başta kolorektal 
kanserlerde olmak üzere pek çok kanser gelişiminde kilit rol oynamaktadır 
(Polakis, 2000; Bienz & Clevers, 2000; Clevers, 2006). “Germline” olarak 
bir alleldeki APC gen mutasyonu Ailesel Adenomatöz Polipozis Koli 
(“Familial Adenomatous Polyposis”, FAP) hastalığına sebep olmaktadır. Bu 
hastalarda çok sayıda kolon adenomu oluşmakta ve eğer koruma amaçlı 
total kolektomi yapılmazsa erken yaşlarda kolorektal kanser gelişmektedir. 
Farede yapılan çalışmalarda da Apc geni kodon 850’deki “nonsense” 
mutasyon çok sayıda ince bağırsak poliplerine neden olmaktadır (“Multiple 
İntestinal Neoplasia”, Min faresi) (Su et al., 1992).  
Son yıllarda biyolojik bilimlerde çok hızlı değişimler olmaktadır. Ancak insan 
ve pek çok canlının genom dizilimini bilmemize rağmen genomun nasıl 
çalıştığına dair bilgilerimiz daha halen çok kısıtlıdır. Bu dönemde 
biyomedikal alandaki araştırmacılar pek çok ileri teknikleri kullanarak bu 
konuyu aydınlatmaya çalışmaktadırlar. Genetik olarak değiştirilmiş canlılar 
da bu kapsam içerisinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda 1980’lerde 
ilk başarılı transgenik fareler yapılmaya başlanmıştır (Gordon, Scangos, 
Plotkin, Barbosa, & Ruddle, 1980; Gordon et al., 1980). Daha sonraları 
embryonik kök hücre kültürü tekniğinin gelişimi sayesinde pek çok gen 
inaktivasyon için hedeflenebilmiştir (Evans & Kaufman, 1981; Martin, 
1981; Doetschman et al., 1987). Cre/loxP sisteminin başarılı bir deneysel 
model haline getirilmesi ile biyomedikal araştırmalarda daha önce 
görülmemiş bir ilerleme sağlanmıştır. “Site-specific” bir rekombinasyon 
enzimi olan Cre rekombinaz, loxP diziliminde 34 baz çifti uzunluğunda bir 
bölgeyi tanıyarak, iki adet loxP bölgesini birleştirmektedir (rekombinasyon). 
Bu yolla bir organizmada, hatta istenen özgül bir memeli hücre tipinde, 
genom üzerinde istenen bir yerde mutasyon yapabilmek mümkün 
olmaktadır. Bu mutasyonlarla organizmaya ya da ilgili hücrelere yeni 
özellikler kazandırmak veya bazı özellikleri ortadan kaldırmak mümkündür 
(Nagy, 2000). 
Yukarda özetlenen genetik teknikler kullanılarak oluşturulan fare kolon 
kanser modeli ve kolon karsinogenezi bu konuşmada tartışılcaktır (Hinoi et 
al., 2007; Akyol et al., 2008). 
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GEBİP Projesi 
Doç. Dr. Ümit Yaşar 
Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını 
Ödüllendirme Programı (TÜBA GEBİP) Haziran 2005 – Mayıs 2008 bursiyeri 
Danışman TÜBA üyesi: Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus  
Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını 
Ödüllendirme Programı (TÜBA GEBİP) 2001 yılından itibaren verilmeye 
başlanan üç yıllık bir destek programıdır. TÜBA GEBİP farklı bilim 
dallarından 37 yaş öncesi genç araştırmacılara verilmektedir. Günümüze 
kadar 31’i Tıp alanında olmak üzere toplam 220 araştırmacı bu ödülü 
almıştır. Farmakoloji alanında 3 araştırmacı programı tamamlamış ve halen 
4 araştırmacı programa devam etmektedir. 
Dr. Ümit Yaşar’ın TÜBA GEBİP bursiyerliği sırasında gerçekleştirilen başlıca 
projeler:  
Losartan oksidasyonu ile ABCB–1 (P-glikoprotein geni) C3435T 
polimorfizmi arasındaki ilişkinin incelenmesi: 
Losartan oksidasyonu CYP2C9 enzim aktivitesinin belirteci olarak 
kullanılmaktadır. İn vitro bir çalışma losartanın ABCB–1 (P-glikoprotein) için 
substrat olabileceğini göstermiştir. P-glikoprotein, ilaçların taşınmasından 
sorumlu olan bir proteindir ve genetik polimorfizm gösterir. C3435T nokta 
mutasyonu P-glikoprotein ekspresyonunu değiştirerek protein aktivitesinde 
azalmaya neden olmaktadır.  
Bu çalışmada losartanın CYP2C9 aracılı metabolizmasının ve belirteç ilaç 
olarak duyarlılığının ABCB-1 C3435T polimorfizmi tarafından etkilenip 
etkilemediğinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
Sağlıklı gönüllülere oral 25 mg tek doz losartan verilmiş ve bunu takiben 8 
saat boyunca idrarları toplanmıştır. İdrarda losartan ve metaboliti olan 
E3174 konsantrasyonları Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile 
ölçülmüştür. İdrardaki losartan/E3174 oranı fenotipin belirlenmesinde 
kullanılmıştır.  
DNA örnekleri sens-TGT TTT CAG CTG CTT GAT GG ve antisens-AAG GCA 
TGT ATG TTG GCC TC primerler kullanılarak PCR ile çoğaltıldıktan sonra 
MboI restriksiyon enzimi ile analiz edilmiştir. Şekil 1’de gösterildiği gibi 
%3’lük agaroz jel elektroforezinde CT, TT ve CC genotiplerine ait örnekler 
ayırt edilmektedir.  
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CT TT CC nkCT TT CC nk

 
Şekil 1: Agaroz jelde PCR ürününün MboI ile reaksiyon sonrasında 
ABCB-1 genotiplerinin tayini. CC genotipinde PCR ürünü MboI 
enzimi ile tamamen kesilmesine rağmen TT genotipinde hiç 
kesilmemektedir. CT heterozigot bireylerde kesilen ve kesilmeyen 
PCR ürünü bulunmaktadır. (nk: negatif kontrol) 
 

 
Şekil 2 farklı ABCB-1 genotiplerinde losartan/E3174 oranını 
göstermektedir. Genotip grupları arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır.  
Sonuç olarak; insanda ABCB-1 C3435T polimorfizmi losartanın CYP2C9 
aracılı metabolizmasını etkilememektedir. Bu bulgu, losartanın CYP2C9 
aktivitesinin ölçülmesinde duyarlı bir belirteç ilaç olarak kullanılabileceği 
yönündeki bilgileri desteklemektedir. 
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Şekil 3. Meme kanserli hastalarda tamoksifen (TAM) ile tedavi 
öncesi ve iki hafta tedavi sonrasında idrarda losartan/E3174 
oranının karşılaştırılması. 
 
Tamoksifen’in CYP2C9 aktivitesi üzerine etkisi:  
Tamoksifen bir nonsteroidal antiestrojen ilaçtır. Tamoksifenin estrojen 
reseptörü pozitif olan meme kanserli hastalarda yanıt durumuna göre beş 
yıl süre ile kullanılması önerilmektedir. 
Tamoksifenin klinikte rastlanan en önemli ilaç-ilaç etkileşmesi oral 
antikoagülan olarak yaygın bir şekilde kullanılan varfarin ile olmaktadır. Bu 
ilaç etkileşmesi ölümcül subdural hematom ile sonuçlanabilen kanamalara 
neden olabilmektedir. Bu etkileşmenin mekanizması tam olarak 
bilinmemektedir. Varfarin karaciğerde CYP2C9 enzimi tarafından 
parçalanmaktadır. CYP2C9 enzim aktivitesinin azaldığı durumlarda varfarin 
metabolizmasın da anlamlı oranda azaldığı gösterilmiştir.  
Bu çalışmada tamoksifen tedavisi alacak olan meme kanseri hastalarda 
tedavi öncesi ve tedavi sırasında losartan verilerek CYP2C9 aktivitelerinin 
karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
Çalışmaya meme kanseri tanısı almış, siklofosfamid ve adriamisin adjuvan 
kemoterapisini takiben 20 mg/gün tamoksifen tedavisine başlanacak olan 
13 hasta dahil edildi. Hastaların CYP2C9 enzim aktiviteleri oral tek doz 25 
mg losartan verilmesini takiben toplanan 8 saatlik idrarda analiz edilen 
losartan ve E3174 oranının elde edilmesi ile değerlendirilmiştir.  
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İki haftalık bir tedavi sonrası tamoksifen idrarda losartan/E3174 oranını 
0,73’ten 1,66’a ortalama 2,3 kat artırmıştır (Şekil 3, p=0,002). Bu ise 
CYP2C9 aktivitesinin belirgin şekilde inhibe olduğunu göstermektedir.  
 
Kalp cerrahisi ve kardiyo-pulmoner baypasın ilaç metabolizmasına 
etkisinin incelenmesi 
Cerrahi girişimler ilaç kinetiğini ve metabolizmasını etkileyen önemli 
faktörlerden bir tanesidir. Kardiyopulmoner baypas (KPB) cerrahi girişimler 
arasında önemli bir yer tutmaktadır. KPB vücut fizyolojisinde ve ilaç 
kinetiğinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişikliklerin akut 
hemodilüsyon, dolaşımın bir cihaz üzerinden sürdürülmesi, plazma 
proteinlerine bağlanmadaki değişiklik, hipotansiyon ve hipotermi ile ilişkili 
olduğu öne sürülmüştür.  
Klinik gözlemlere göre varfarin dozunun postoperatif erken dönemde 
ayarlanması güçlük göstermekte ve bireyler arasında oldukça büyük ve 
öngörülemeyen değişkenlik gözlenmektedir.  
Bu çalışmada amaç, kardiyovasküler cerrahi işlemlerin varfarin gibi bazı dar 
terapötik aralığa sahip ilaçların metabolizmasından sorumlu olan CYP2C9 
enzimi üzerindeki etkilerini insanda ve in vivo koşullarda incelemektir.  
Bu çalışmaya kardiyopulmoner baypas cerrahisi olan 23 hasta dahil edildi. 
Hastaların CYP2C9 enzim aktiviteleri cerrahi öncesi, yoğun bakım 
ünitesinde hemodinamik stabiliteyi takiben ve cerrahi sonrası beşinci günde 
oral tek doz 25 mg losartan uygulanarak değerlendirildi. İlaç 
uygulamalarından sonraki 8 saatlik süre boyunca hastaların idrarları 
toplandı ve ayrıca hastalardan genetik analiz yapılması amacıyla kan örneği 
alındı.  
Toplanan idrar örneklerinde losartan ve metaboliti olan E3174 analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Losartan ve E-3174, floresans detektör içeren bir 
yüksek basınçlı sıvı kromatografisi sistemi (HPLC) ile ölçülmüştür. İdrar 
örneği, izopropanol ve sitrat tamponu (pH 4.3) ile 2/1/1 (v/v/v) oranıyla 
karıştırılıp 20 μl Zorbax SB-fenil kolon (4.6 mm ID x 25 cm) içeren HPLC 
sistemine enjekte edildi. İdrarda örneklerinden ölçülen losartan/E3174 
oranı bireylerin CYP2C9 enzim aktivitesinin göstergesi olarak kullanılmıştır. 
Hastaların cerrahi öncesi, yoğun bakımda hemodinamik stabiliteleri 
sağlandıktan sonra ve cerrahiden 5 gün sonraki losartan/E3174 oranları 
şekil 4’de gösterilmiştir. Hastaların cerrahi öncesi metabolik oranları 
ortalama 0,8 olarak bulunmuştur. İkinci kez losartan verilmesini takiben 
ortalama metabolik oran 2,8’e yükseldi (p=0,01). Metabolik orandaki bu 
artış üçüncü kez losartan uygulaması sonrasında (cerrahi sonrası 5. gün) 
normal değerlere geri döndü.  
Sonuç olarak bu çalışma KPB sırasında CYP2C9 enzim aktivitesinin 
azaldığını göstermektedir. KPB sırasında hastalarda gözlenen varfarin yanıtı 
değişiklikleri CYP2C9 enzim aktivitesinin azalmasının bir sonucu olabilir.  
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Şekil 4. Cerrahi öncesi, cerrahi sonrası hemodinamik stabilite 
sağlandıktan sonra ve cerrahi sonrası 5. gün tek doz 25 mg oral 
losartan alımını takiben idrarda ölçülen losartan /E3174 oranları.   
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İlaç taşıyıcı proteinler 
Yrd. Doç. Dr. Alper Okyar 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
İlaç taşıyıcı proteinler, hücre membranında lokalize olan, organizmada ilaç 
ve ilaç metabolitlerinin taşınmasından sorumlu proteinlerdir. Bunların, 
barsak segmentleri, karaciğer, böbrek gibi ilaç emilimi, metabolizması ve 
atılımından sorumlu organlardaki ekspresyonlarının yanı sıra, beyin, kalp, 
akciğer ve plasenta gibi diğer önemli dokulardaki varlığı da bilinmektedir. 
İlaç taşınması yönünden,  iki taşıyıcı üst familya önem arz etmektedir. 
Bunlar, ABC (ATP-binding Casette) ve SLC (solute carrier) üst 
familyalarıdır. Bu üst familyalar içinde sınıflandırılan birçok taşıyıcı protein 
ilaç farmakokinetiğinde ve ilaç toksisitesinde önemli rol oynar. ABC üst 
familyasında, insanda 49 farede ise 51 protein tanımlanmış, dokulardaki 
lokalizasyonu ve fonksiyonları değerlendirilmiştir. ABC üst familyasında 
bulunan P-glikoprotein (P-gp; ABCB1), çoklu ilaç rezistans bağlantılı 
proteinler (MRP-1; ABCC1 ve MRP-2; ABCC2) ve meme kanseri rezistans 
proteini (BCRP; MXR; ABCG2) sağlıklı dokularda ilaçların genelde hücre 
içinden uzaklaştırılması (effluks) fonksiyonuna sahiptirler. Bunlar, barsakta 
intestinal sekresyona, karaciğerde ilaçların safraya atılmasında ve böbrekte 
ilaçların tübüler lümene atılmasında görevlidir. Beyindeki varlığı, bu 
taşıyıcılar ile taşınan ilaçların beyin dokusuna geçişini sınırlandırırken, 
plasentadaki ekspresyonları anne ile fetus arasında bir bariyer görevi 
görmektedir. Bu taşıyıcılardan BCRP plasentadaki yüksek ekspresyonundan 
dolayı plasental ABC taşıyıcı protein (ABCP) olarak da isimlendirilmektedir. 
Bu taşıyıcılar vücutta ilaçların taşınmasının yanı sıra bazı endojen 
maddelerin taşınmasında da işlev görürler. Örneğin, P-gp kolesterol ve bazı 
hormonların taşınmasından, MRP-2 ise bilirubinin safra yoluyla vücuttan 
uzaklaştırılmasından sorumludur (1, 2).  
ABC proteinlerinden P-gp üzerinde en fazla araştırma yapılan taşıyıcı 
proteindir. Bu glikoproteinin “P” harfi ile adlandırılmasının sebebi, ilaçlara 
karşı bir geçirgenlik (permeability) bariyeri oluşturmasıdır. İlaçların P-gp’ye 
bağımlı intestinal sekresyonu ilaçların biyoyararlanımında azalmaya, P-
gp’nin ilaçlar ve bazı besinlerle inhibisyonu (örn. portakal-greyfurt suyu), 
ilaç-ilaç ve besin-ilaç etkileşmelerine neden olabilmektedir. P-gp’nin kan-
beyin bariyeri düzeyindeki inhibisyonu, kan-beyin bariyerinin bazı ilaçlara 
karşı geçirgenliğinin artışına yol açmakta ve bazı ilaçların bu bariyeri aşarak 
santral sinir sistemine daha fazla girişine olanak sağlamaktadır (örn. HIV 
proteaz inhibitörleri). Diğer taraftan P-gp ve diğer bazı taşıyıcılar bazı ilaç 
gruplarının beyine ulaşmasını engellemekte (örn. antiepileptik ilaçlar) ve 
tedavinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. P-gp’nin fizyolojik 
fonksiyonları tam olarak bilinmemekle birlikte, toksik maddelere ve 
zenobiyotiklere karşı bir koruma işlevinin olduğunu ve onları vücuttan 
uzaklaştırma görevini üstlendiğini göstermektedir. ABC taşıyıcı geni silinmiş 
farelerde (knock-out modeller) yapılan çalışmalarda, bu hayvanların 
laboratuar koşullarında normal fareler (wild type) kadar uzun yaşamaları, 
üreyebilmeleri ve kandaki biyokimyasal parametrelerinin normal farelere 
yakınlık göstermeleri bu proteinlerin organizmada hayati bir fizyolojik 
fonksiyonunun olmadığı fikrini doğurmaktadır. Ancak bu canlıların bazı 
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toksik maddelere karşı, normal farelere göre daha duyarlı olduğu 
görülmektedir.  P-gp knock-out fareler, insektisid bir madde olan 
ivermektine duyarlıdır. Aynı dozda uygulandığında, bu maddenin knock-out 
farelerin beyin dokusundaki düzeyi, normal farelerle kıyaslandığında 100 
kat fazladır. Bcrp1 knock-out farelerde ise normalden farklı gözle 
görülebilen bir fenotipik sapma görülmezken, bazı farelerde nekrotik kulak 
lezyonları gelişmiştir. Yapılan incelemeler sonucu bu lezyonların 
fototoksisiteye bağlı olduğu ve özellikle fototoksik yem ile beslenen ve 
fluoresan ışığa direkt maruz kalan hayvanlarda 1 hafta gibi kısa bir sürede 
geliştiği tesbit edilmiştir (3, 4).  
ABC proteinleri sağlıklı dokuların yanı sıra tümör hücrelerinde de eksprese 
olurlar. Özelikle, kolon, böbrek, karaciğer, adrenal ve pankreas 
tümörlerinde güçlü ekspresyon gösterirler. Bu taşıyıcıların, antineoplastik 
ilaçları hücre dışına taşımaları, bu ilaçların kanserli dokudaki 
akümülasyonlarının azalmasına ve dolayısıyla ilaç direncine (MDR; multi 
drug resistance) neden olur.  Bu durum, çoklu ilaç direnci (MDR) olarak 
bilinen ve kanser tedavisini güçleştiren önemli direnç mekanizmalarından 
biri olarak kabul edilmektedir. İnsandaki neoplazmlarda farklı ABC taşıyıcı 
proteinlerinin rollerinin belirlenmesi için birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmalar,  MDR’deki rollerinin aydınlatılması ve ekspresyonlarının zayıf 
prognozun bir işareti olabileceğinin gösterilmesi yönündedir (5, 6). 
SLC üst familyasında ise asidik ve bazik karakterdeki bazı ilaçların 
emilmesinden sorumlu organik anyon-katyon taşıyıcı (OAT-OCT; SLC22A) 
ve organik anyon taşıyıcı polipeptid (OATP; SLCO21A), peptid yapılı 
ilaçların taşınmasından sorumlu peptid taşıyıcı (PEPT; SLC15A), karboksilik 
asid türevi ilaçların taşınmasından sorumlu monokarboksilat taşıyıcı (MCT; 
SLC16A), önemli taşıyıcılar arasında sınıflandırılmaktadır. Bu taşıyıcılardan 
bazıları (örn. PEPT), sağlıklı dokuların yanı sıra kanserli dokularda da 
eksprese olur ve antineoplastik ilaçların hücre içine taşınmasında rol oynar 
(7, 8). 
Özellikle ilaç farmakokinetiği, ilaç toksisitesi ve antineoplastik ilaçlara karşı 
oluşan dirençte rol oynayan taşıyıcı proteinler üzerindeki çalışmaların 
sürmesi ile oral biyoyararlanımı yüksek, hedef dokuya hızlı ve etkin bir 
şekilde ulaşabilen ilaçların geliştirilmesi sağlanabilir ve ek olarak,  
antineoplastik tedavide MDR’ye bağlı görülen direnç önlenebilir.  
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Aç bırakılan fare ve sıçanlarda antimuskarinik 
uygulanımı ve yem verilmesine bağlı konvulsiyon 
oluşumunun farmakolojik yaklaşımla 
değerlendirilmesi (1995-2008) 
Prof. Dr. Nurhan Enginar 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
Kırk sekiz saat aç bırakıldıktan sonra skopolamin uygulanan ve ardından 
serbestçe yemelerine izin verilen fare ve sıçanlarda klonik konvülsiyonlar 
ortaya çıkmaktadır (1,2,3). Skopolamin uygulanması ve yem alımı 
konvülsiyon oluşumunda aditif etkileşmekte göstermektedir. Skopolamin 
yerine atropin ve biperiden uygulandığında da konvülsiyon oluşması, 
konvülsiyonların skopolamine özgü olmadığını ve antimuskarinik etkiden 
kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Açlık sırasında hayvanlara glikoz 
verilmesinin koruyucu etki sağlayamaması, yem yoksunluğunun hipoglisemi 
yapıcı etkisinin konvülsiyon gelişiminde rolü olmadığını düşündürtmektedir. 
Nonkompetitif N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonisti MK-801’in 
konvülsiyonları baskılaması ve açlığın beyinde [3H]glutamat bağlanmasında 
değişikliklere yol açması ve bu değişikliklerin skopolamin ve yem alımı ile 
geriye dönebilmesi, konvülsiyonların altta yatan mekanizmalarına 
glutamaterjik sistemin doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunabildiğine 
ilişkin veriler olarak değerlendirilmektedir. Alfa–2 adrenerjik reseptör 
agonistleri klonidin ve tizanidin ve dopaminerjik reseptör antagonistleri 
klorpromazin ve haloperidol ile konvülsiyonların baskılanması da olası 
adrenerjik ve dopaminerjik katkıyı göstermektedir. Bulgular, santral sinir 
sisteminde açlık sırasında yem yoksunluğunun etkilerini azaltmak amacı ile 
kolinerjik ve/veya glutamaterjik sistemlerde uyumsal değişiklerin 
olabileceğini düşündürtmekte, yem bulmanın ve yemenin nörokimyasal 
veya nöroendokrin sistemlerde sempatik uyarılma, dopamin salıverilmesi 
gibi bir değişikliğe yol açarak, antimuskarinik drogların konvülsan etkisini 
güçlendirdiği şeklinde yorumlanmaktadır. Konvülsiyon geçiren 
hayvanlardaki kortikal elektroensefalografi (EEG) kayıtları tipik epilepsi 
benzeri özellikler göstermektedir (4). Ancak konvülsiyonlar, valproat, 
gabapentin ve diazepam dışında klasik antiepileptiklere ve konvülsiyon 
oluşumunu geciktiren levetirasetam dışında yeni antiepileptiklere yanıt 
vermemektedir. Konvülsiyonları baskıladıkları gösterilen klorpromazin, 
diazepam ve klonidinin ortak özelliklerinin sakinleşme yapmaları olması, 
konvülsiyon oluşumunda yem yoksunluğu stresinin rolü olabileceğini 
düşündürtmüştür. Ancak, bu drogların açlık sırasında ve sakinleştirici 
etkileri bulunan amitriptilin ve difenhidramin de skopolamin 
uygulanmasından önce verilmeleri konvülsiyonları engelleyememiştir. Yirmi 
dört saat ve daha kısa süre aç bırakılan farelerde de konvülsiyonların 
ortaya çıktığını gösteren yeni bulgular, konvülsiyonların oluşumunda açlık 
süresinden çok yem yoksunluğunun önemini göstermektedir. Açlık sonrası 
sıvı yem verilen hayvanlarda konvülsiyon oluşumu gösterilemediğinden, 
katı yem alımı sırasında çiğneme ve yutma ile koklama ve tat duyularının 
karmaşık bir biçimde etkileşerek konvülsiyonları tetiklediği sanılmaktadır. 
Öte yandan, konvülsiyonların yeme ile tetiklenmeleri yanısıra nöbet 
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özellikleri ve çoğu antiepileptiklere yanıtsız kalmaları, refleks epilepsinin bir 
alt tipi olarak tanımlanan yeme epilepsisi ile benzerlikler göstermektedir. 
Sonuç olarak, aç hayvanlarda antimuskarinik uygulanımı ve yeme sonrası 
ortaya çıkan konvülsiyonlar, deney hayvanlarında antiepileptiklerin 
etkinliğinin taranabileceği, kolay uygulanır yeni bir konvülsiyon oluşturma 
yöntemi olarak değer taşıyabilir. Ayrıca, altta yatan nedenlerin 
anlaşılamadığı yeme epilepsisine model oluşturarak yarar sağlayabilir. 
 
KAYNAKLAR: 
1. Enginar ve ark., Epilepsy Res 28:137, 1997. 
2. Enginar ve ark., Neuropharmacology 44:199, 2003. 
3. Enginar ve ark., Epilepsia 50:143, 2009. 
4. Nurten ve ark., Seizure 15:509, 2006. 
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Sözlü Sunular 
(Sözlü Bildiriler Arasından Seçilenler) 
[06.11.2009, SALON A, 14:00-15:30] 
Endotoksemik Sıçanlarda NO Oluşumundaki Artmaya 
20-HETE Düzeylerindeki Azalmanın Eşlik Ettiği 
Oksidatif Stres ve İnflamasyon Üzerinde Yapay Bir 
20-HETE Analoğu Olan N-[20-Hidroksieikoza-
5(Z),14(Z)-Dienoil]Glisinin Etkisi 
Bahar Tunçtan1, Tuba Cüez1, Belma Korkmaz1, Seyhan Şahan 
Fırat1, C. Kemal Buharalıoğlu1, Hatice Yıldırım2, Ayşe Nihal Sarı1, 
Lülüfer Tamer2, John Falck3, Kafait U. Malik4 
1Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin, 
Türkiye 
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim 
Dalı, Mersin, Türkiye 
3Department of Biochemistry, University of Texas Southwestern Medical 
Center, Dallas, Texas, ABD 
4Department of Pharmacology, College of Medicine, The University of 
Tennessee, Center for Health Sciences, Memphis, Tennessee, ABD 
AMAÇ: Daha önce yaptığımız çalışmaların bulgularına göre, endotoksemi 
sırasında kardiyak, renal ve vasküler dokularda indüklenebilir nitrik oksit 
sentaz (iNOS) protein ekspresyonu ve etkinliği artmakta, 20-
hidroksitetraenoik asit (20-HETE) düzeyleri azalmaktadır; endotoksinin 
neden olduğu bütün bu değişiklikler yapay bir 20-HETE analoğu olan N-[20-
hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisin (5,14-HEDGE) ile 
önlenebilmektedir. Bu çalışmada ise, endotoksemik sıçanlarda gelişebilecek 
oksidatif stres ve inflamasyonu 5,14-HEDGE'nin önleyip önleyemeyeceği 
araştırılmıştır.  

GEREÇ-YÖNTEM: Serum fizyolojik, endotoksin ve/veya 5,14-HEDGE 
uygulandıktan dört saat sonra öldürülen erkek Wistar sıçanlardan alınan 
kandan ayrılan serum örneklerinde oksidatif stresin göstergelerinden olan 
toplam antioksidan etkinlik (TAE) ile antioksidan enzimlerden süperoksit 
dizmutaz (SOD), glutatyon redüktaz (GR) ve glutatyon peroksidaz (GPx) 
etkinliği ölçülmüştür. Ayrıca, izole edilen böbrek, kalp, torasik aorta (TA) ve 
süperior mezenterik arter (SMA)'da lipit peroksidasyonun göstergelerinden 
biri olan malondialdehit (MDA) düzeyleri ile nötrofil infiltrasyonu ve 
inflamasyonun göstergelerinden biri olan doku miyeloperoksidaz (MPO) 
protein ekspresyonu ve etkinliği ölçülmüştür.  

BULGULAR: Endotoksin uygulanan sıçanların serumlarında ölçülen TAE ile 
SOD, GR ve GPx enzimlerinin etkinliğinde azalma gözlenmiştir. Endotoksin 
uygulanmasından sonra MDA düzeyleri bütün dokularda azalırken, MPO 
protein ekspresyonu ve etkinliği kalp ve TA'da artmış, böbrek ve SMA'da 
azalmıştır. Endotoksinin neden olduğu bütün bu değişiklikler 5,14-HEDGE 
ile önlenmiştir.  
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SONUÇLAR: Bulgularımız, 5,14-HEDGE'nin endotoksemi sırasında oksidatif 
stres ve inflamasyon gelişmesine neden olabilecek olayları önleyerek 
oksidan/antioksidan dengeyi yeniden kurabileceğini, böylece NO 
oluşumunun artması ve 20-HETE düzeylerinin azalması ile belirgin bir 
durum olan endotoksemik şokun tedavisinde yararlı olabileceğini 
göstermektedir. 

DESTEK: Bu çalışma MEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP-ECZF-
EMB-BT-2006-3 ve BAP-SBE-EMB-TC-2008-6DR), Novartis Türkiye, NIH 
(HLBI-19134-33A1 ve GM31278) ve the Robert A. Welch Foundation 
tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endotoksin, oksidatif stres, inflamasyon, 20-HETE 
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Morfin Uygulaması Sonrası Nukleus Akkumbens'te 
GABA Çıkışı Üzerine Merkezi Yolla Verilen Gly-Gln'in 
Etkisi 
Nesrin Filiz Başaran1, Levent Büyükuysal1, William Millington2, 
Sinan Çavun1 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, Bursa 
2Albany Collage of Pharmacy, Albany NY 
AMAÇ: Morfin bağımlılığının tedavisi için güvenli ve etkili bir ajan 
günümüzde halen yoktur. Bu konu üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda 
bağımlılığın oluşumunda rol alan nöral yolaklar, hücresel adaptasyon 
mekanizmaları ve sorumlu nörotransmiterler ortaya çıkarılmıştır. Bu 
yolaklardan en önemlisi Nukleus Akkumbens ile Ventral Tegmental Alan 
(VTA) arasındaki mezolimbik dopaminerjik yolaktır. Sorumlu 
nörotransmitterlerin başında da dopamin, GABA, glutamat ve serotonin 
gelmektedir. Önceki çalışmalarımızda endojen olarak ß-endorfin’den 
sentezlenen bir dipeptid olan Glycyl-glutamine (Gly-Gln, ß-endorfin30-31) 
ile morfin bağımlılığının engellediğinin ve bu etkide dopaminerjik sistemin 
aracılığının gösterilmesini takiben altta yatan diğer olası mekanizmaları 
araştırmak amacıyla merkezi yolla verilen Gly-Gln’in Nukleus 
Akkumbensteki GABA salınımı üzerine olan etkileri araştırıldı.  

GEREÇ-YÖNTEM: Sprague Dawley erkek sıçanların (300-350g) Nukleus 
Akkumbens shell kısmına [bregma 0 (sıfır) noktası olmak üzere, AP: + 1.8 
mm; L: ± 1.0 mm; V: - 7.5 mm] mikrodiyaliz probu, santral Gly-gln 
(100nmol/5μl) enjeksiyonları için intraserebroventriküler (isv) [AP: - 1.6 
mm; L: ± 0.9 mm; V: -4.0 mm] kanül, morfin (2,5mg/kg) enjeksiyonları 
için periton kanülü takıldı. Diyalizatlardaki GABA düzeyleri HPLC sisteminde 
detekte edildi. 

BULGULAR: Nukleus akkumbens’teki GABA düzeylerinin morfin 
enjeksiyonu sonrası anlamlı olarak arttığı ve bu artışın merkezi yolla verilen 
Gly-Gln ile doz ve zamana bağımlı olarak bloke edildiği gösterildi. 

SONUÇ: Bağımlılık gelişiminde büyük öneme sahip nörotransmiterların 
başında yer alan GABA ile elde ettiğimiz sonuçlarda; Gly-Gln’in, morfinin 
neden olduğu GABA artışını doza ve zamana bağlı olarak anlamlı bir şekilde 
inhibe etiğini gösterildi. Buradaki çıkan sonuçların ışığında, Gly-Gln’in 
morfin bağımlılığı üzerindeki etkilerinde dopamin ile birlikte GABA’erjik 
sistemin aracılığının olduğunu da düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Nukleus akkumbens, Mikrodiyaliz, GABA, 
Gly-Gln 
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β2-Adrenerjik Reseptör Ligandlarının Fonksiyonel 
Seçiciliği 
Gülnihal Özcan1, Ali İlkay Kaya2, Ongun Onaran1, Özlem Uğur1 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Teknoloji 
Araştırma ve Geliştirme Birimi, Ankara 
AMAÇ: G protein kenetli reseptörler (GPKR), hormonlar ve 
nörotransmitterlerle sinyal iletiminde önemli rol üstlenen proteinledir. Bu 
özellikleri nedeniyle farmakolojik açıdan önemli ilaç hedef molekülleridir. 
Diğer GPKR’ler gibi β2-adrenerjik reseptör (β2-AR) uyarısı ile de hücre 
içinde birden fazla sinyal yolunun aktive olduğu bilinmektedir ve farklı 
GPKR ligandları, farklı sinyal yollarını seçici olarak aktive edebilmektedir. Bu 
çalışmada β2-AR uyarısı ile gelişen adenilat siklaz ve bir MAPK (mitogen 
activated protein kinase) olan ERK (extracellular signal regulated kinase) 
yolunun aktivasyonu açısından farklı β2-AR ligandlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: β2-AR eksprese ettirilmiş “Human embrionic kidney” 
hücreleri farklı β2-AR ligandları (ICI 118551, timolol, sotalol, propranolol, 
ICI89406, pronethalol, cyanopindolol, pindolol, alprenolol, dobutamine, 
terbutalin, adrenalin, clenbuterol, cimaterol, isoproterenol, procaterol) ile 
uyarılmıştır. Adenilat siklaz aktivasyonunu değerlendirmek için 
radyoimmünoessey yöntemi ile hücre içi cAMP düzeyi ölçülmüştür. ERK 
yolunun aktivasyonu ise SDS-PAGE ve western blot yöntemleri ile ERK 
fosforilasyonu ölçülerek değerlendirilmiştir. Tüm deneyler farklı 2 konfluens 
düzeyindeki hücrelerde ya da süspanse edilmiş hücrelerde yapılmıştır.  

BULGULAR: Adenilat siklaz aktivasyonu açısından agonist gibi davranan 
dört β2-AR ligandı (terbutalin, clenbuterol, cimaterol ve procaterol), %100 
konfluent hücrelerde ERK yolunun aktivasyonu açısından nötral antagonist 
gibi davranmıştır, yani bu dört ligand β2-AR aracılı adenilat siklaz 
aktivasyonu ve ERK fosforilasyonu yanıtları bakımından fonksiyonel seçicilik 
göstermiştir. Hücreler süspanse edildiğinde ise bu dört ligandın fonksiyonel 
seçiciliği ortadan kalkmış ve diğer β2-AR ligandları gibi bu dört ligand da 
cAMP düzeyini artırabildikleri ölçüde ERK aktivasyonuna neden olmuştur. 

SONUÇLAR: β2-AR ligandları, adenilat siklaz ve ERK yolunun aktivasyonu 
bakımından fonksiyonel seçicilik göstermektedir. Ancak bu seçicilik, 
hücreler arası kontaktın korunması koşulu ile gerçekleşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adenilat siklaz, β2 adrenerjik reseptör, Fonksiyonel 
seçicilik, MAPK (ERK 1/2) 
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Konferans 
[07.11.2009, SALON A, 09:30-10:30] 
Regulation of iNOS expression in inflammation and as 
a target of anti-inflammatory drugs 
Eeva Moilanen 
The Immunopharmacology Research Group University of Tampere Medical 
School and Tampere University Hospital Tampere, Finland 
e-mail: eeva.moilanen@uta.fi 
Nitric oxide (NO) is a gaseous signaling molecule that regulates various 
physiological and pathophysiological processes in the human body, 
including vascular tone, neurotransmission, and antimicrobial and 
inflammatory responses. In inflammation, NO is produced through iNOS 
pathway, which is induced in inflammatory and tissue cells in response to 
microbial products and pro-inflammatory cytokines. 
At cellular and molecular level, NO has direct and indirect effects. An 
example of the direct effects is its action on the activity of a variety of 
enzymes including the stimulatory effect on guanylate cyclase which forms 
cGMP; and cGMP is an intracellular mediator of many physiological effects 
of NO. In an inflammatory focus, when NO is produced in higher amounts, 
the indirect effects through NO-derived radicals become more important. 
Nitrosylation and nitration reactions mediate many of the indirect effects of 
NO. Peroxynitrite is a molecule formed in a reaction of NO and superoxide. 
Peroxynitrite is a powerful nitrating and oxidizing agent which is 
responsible for many of the harmful effects of NO in inflammation. 
In relation to infections, NO is a part of the defense mechanisms aimed to 
target invading pathogens. In the inflammatory process itself, NO has 
regulatory, pro-inflammatory and destructive effects. In many chronic 
inflammatory diseases like rheumatoid arthritis and inflammatory bowel 
disease, increased iNOS expression and enhanced NO production have 
been shown to have detrimental effects. Accordingly, selective iNOS 
inhibitors have proved to be anti-inflammatory in many experimentally-
induced chronic inflammatory diseases. 
Nuclear factor kB (NF-kB) and signal transducer and activator of 
transcription-1 (STAT-1) are important transcription factors for both human 
and murine iNOS. Those pathways – and iNOS expression – can be 
regulated / inhibited by antioxidants and other inhibitors of NF-kB, and by 
inhibitors of JAK-STAT pathways. In addition, anti-inflammatory steroids 
have been reported to inhibit NF-kB pathway. The pathways are not unique 
for iNOS, and their inhibitors down-regulate also the production of many 
other inflammatory factors. 
In addition to transcriptional regulation, iNOS expression is regulated also 
at posttranscriptional level. Interestingly, unstimulated cells may show 
significant basal activity of iNOS promoter constructs and continuous iNOS 
transcription while iNOS mRNA and protein expression or NO synthesis is 
not detected. Therefore, it is likely that unstimulated cells produce highly 
unstable iNOS mRNA which is stabilized in inflammatory conditions. Based 
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on sequence analysis, the 3’-untranslated region (3’-UTR) in both human 
and murine iNOS mRNA contains adenosine-uridine –rich elements (AREs) 
that are related to stabilization / destabilization of transiently expressed 
inflammatory and other genes. Four ARE binding proteins – HuR, AUF-1, 
TTP and KSRP – have been reported to regulate the stability of iNOS 
mRNA. In addition, c-Jun N-terminal kinase (JNK) and protein kinase 
Cdelta (PKC-delta) pathways have been shown to mediate signals to 
stabilize iNOS mRNA. Destabilization of mRNA of iNOS and other 
transiently expressed inflammatory genes may be therapeutically 
important; so far factors like dexamethasone, cGMP, forskolin – cAMP, 
beta-adrenergic agonists, and inhibitors of p38, JNK and PKC-delta 
pathways have been reported to regulate the stability of iNOS mRNA and 
subsequent iNOS expression and NO production in inflammatory conditions. 
After iNOS protein is produced, it may be directed to enhanced / reduced 
degradation. The calpain and proteasome pathways are the major 
proteolytic pathways recognized in the degradation of iNOS protein. For 
example, transforming growth factor-beta (TGF-beta) and agonists of 
peroxisome proliferator-activated receptor-alpha (PPAR-alpha) have been 
shown to inhibit NO production by enhancing iNOS protein degradation in 
chondrocytes and in macrophages. 
Based on many cellular and animal models, compounds that inhibit the 
activity or expression of iNOS have anti-inflammatory properties, and are 
likely to be useful in the treatment of inflammatory diseases which are 
complicated with excessive NO production through iNOS pathway. The 
basic research on the mechanisms how iNOS expression is regulated 
transcriptionally and post-transciptionally provides knowledge which can be 
utilized in the development of more selectively targeted medicines for 
inflammatory diseases.  
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Lisansüstü farmakoloji eğitimi 
[07.11.2009, SALON A, 11:30-12:30] 
Farmakolojide lisansüstü eğitim ve yeniden yapılanma 
Prof. Dr. Hakan S. Orer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
Türkiye’de lisansüstü farmakoloji eğitimi doktora ve uzmanlık olarak iki ayrı 
koldan yürütülmektedir. Uzmanlık eğitimine pratikte yalnızca hekimler 
kabul edilmektedir. Doktora eğitimine ise tıp yanında, eczacılık, diş 
hekimliği ve veteriner hekimlik gibi farklı programlardan gelen öğrenciler 
de girebilmektedir. Uzmanlık yönetmeliğinin gerektirdiği rotasyonlar ya da 
üniversitelerin TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ile atanan hekimlerin 
istihdamında getirdiği bazı düzenlemeler (acil servis nöbeti, vb.) dışında, 
doktora ve uzmanlık eğitim süreçleri benzerdir. Çünkü, bu eğitimlerin 
verildiği farklı tıp fakültesi anabilim dallarının yapılanması ve işleyişleri 
arasında temelde bir fark yoktur. Eczacılık fakültelerindeki farmakoloji 
anabilim dalları da tıp geleneğinden gelen bir araştırma kültürüne sahip 
olduklarından, yürütülen farmakoloji programları içerik bakımından tıp 
fakülteleri gibidir. Farmakoloji camiasında, doktora ve uzmanlık eğitimleri 
arasında kavramsal bakımdan bir fark olmadığı genel kabul görmüştür. Bu 
durum eşyanın tabiyatına da uygundur. Örneğin, TUS öncesi dönemde 
ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
uzmanlık, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ise doktora programları ile 
farmakoloji eğitimlerini sürdürmüştür. Birbirine komşu ve tarihleri de 
birbirinin içine geçmiş iki önemli kurum arasındaki bu farklılık, mezunların 
nitelikleri konusunda herhangi bir tereddüt yaratmamıştır. 
Sağlık Bakanlığı nezdinde temel tıp bilimlerinde uzmanlık-doktora 
tanımlarının yarattığı karışıklık daha çok tıp doktorlarını ilgilendirmektedir. 
Aslında, dünya genelinde lisansüstü eğitim, temel tıp bilimlerinde doktora 
programları ile, klinikle ilişkili rutin iş akışı olan dallarda ise daha çok 
“tecrübe” ve “beceri” kazandırma esasına dayalı olarak uzmanlık 
(residency) eğitimi ile verilmektedir. Doktora eğitimi, “akademik” bir 
ortamda, yani üniversitelerde ve mutlaka araştırma ortamı içinde 
gerçekleştirilir; gerek organizasyonu gerekse ders alma, ders geçme, 
yeterlilik sınavı ve tez savunma koşulları bakımından daha bir yapısal 
bütünlüğe ve dış denetime sahiptir. Formel bir eğitim programı olduğundan 
başarı ve çıktıların değerlendirilmesi nesnel ölçeklerle yapılabilmektedir. 
Halihazırda, doktora ve uzmanlık eğitimlerinin akademik mevzuatta 
birbirine denk olması, ancak Sağlık Bakanlığı mevzuatında bu denkliğin bir 
anlamda göz ardı edilmesi sözkonusudur. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda, 
araştırmaya dayalı temel tıp alanlarında doktora yapmış hekimlere, 
uzmanlar için sağlanan özlük hakları verilmemektedir. Bu nedenle, hekimler 
TUS sisteminin içinde kalmak adına, temel bilimlerde dünyada 
rastlanmayan şekilde bir uzmanlık programına yönlendirilmektedir. TUS ile 
merkezi yerleştirme yapıldığından, gelen adayların farmakoloji eğitiminden 
ne bekledikleri önceden bilinmemektedir. Çoğu kez, asıl tercihleri olan 
klinik dallara yerleştirilemeyen adaylar farmakolojiye gelmekte, bunlar da 
çoğunlukla programı bitirmeden ayrılmaktadır. Bu durum, bir bakıma 
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lisansüstü eğitiminin amacından uzaklaşmasına ve araştırıcı yetiştirme 
potansiyelinin kaybolmasına yol açmaktadır. 
Türkiye’de tıp biliminin gelişiminde sağlık bakanlığı ve tıp fakülteleri öncü 
rol oynamıştır. Tıp fakültelerinin az sayıda olduğu ve temel bilim dallarının 
henüz tam manasıyla kurulmadığı dönemlerde, hekimlerin akademik 
yükseltmelerinin uzmanlık süreci ile ilişkilendirilmesi ve uzmanlığın doktora 
derecesine eş kabul edilmesi, sadece farmakoloji alanında değil, diğer 
temel tıp bilimlerinde de uzmanlık programlarının yaygınlaşmasına sebep 
olmuştur. Üniversitelerin yurt sathına yayılması ve temel tıp bilimlerinde 
insan kaynaklarının gelişmesi ile 1980’li yıllardan itibaren gerek uzman, 
gerekse doktora programlarından mezun olanların sayısında önemli artışlar 
meydana gelmiştir. Öte yandan, ülkemizin de taraf olduğu Bologna Süreci 
ve Avrupa Araştırma Alanı gibi yapılanmalar, eğitim programlarının denkliği 
ve akreditasyonu bakımından sürekli yeni yükümlülükler getirmektedir. 
Ulusal ölçekte, tıp hizmetinin yanısıra tıbbi araştırmalar alanında da bir 
atılım yapabilmek için, genelde temel tıp bilimlerinde, özelde de farmakoloji 
alanında eğitim süreçlerinin eleştirel bir bakış açısı ile ele alınması ve 
yüksek kalitede insan gücünü çekebilecek şekilde yeniden yapılandırılması 
gerekmektedir. Bu amaçla, öğrencilere tıp eğitiminin erken dönemlerinden 
itibaren araştırıcılık niteliği kazandırmaya yönelik, tıp bilim doktoru 
bütünleşik programı (MD, PhD) gibi programların açılması gündeme 
gelmiştir. Ancak, bu tip programların aksamadan yürütülebilmesi için, 
Sağlık Bakanlığı’nın hekimlerin kazanabilecekleri niteliklere daha geniş bir 
perspektiften bakabilmesi gereklidir. Sağlık Bakanlığı ve YÖK gibi konuya 
müdahil olan kurumlar arasında ortak bir zemin oluşturabilmek için çaba 
gösterilmesi kritik bir önem kazanmıştır. Bologna Sürecinde ulusal 
yeterlilikler çerçevesinin hazırlandığı ve tıpta uzmanlık yönetmeliğinin 
yeniden düzenlendiği bir dönemde, bir meslek örgütü olarak Türk 
Farmakoloji Derneği’nin zaman kaybetmeden bir eylem planı geliştirmesi 
gereklidir. Uzmanlık-doktora karmaşasının giderilmesi, farmakoloji 
camiasının uluslararası bilim camiasına entegrasyonu açısından da önem 
taşımaktadır. 
Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir eğitim ve araştırma hastanesinde farmakoloji ya 
da anatomi-histoloji, fizyoloji gibi temel tıp programı (klinik ya da 
laboratuvar servisi) bulunmamaktadır. Buna karşın, uzmanlık eğitimini 
bitirenlerin zorunlu hizmete tabi olması, bu hekimlerin en azından bir süre, 
zorunlu olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilmeleri gerekliliğini 
getirmektedir. Bu süre boyunca akademik yönelimi olan yeni mezunlar, bir 
anlamda zamanlarını boşa geçirerek araştırma ortamından uzaklaşmakta ve 
araştırıcılık kariyerinden soğumaktadır. Esas yapılması gereken, temel tıp 
dallarının uzmanlık tüzüğünden çıkarılarak, bu alanlarda doktora eğitimine 
geçilmesi, bakanlık mevzuatında da gerekli değişiklikler yapılarak bu 
alanlardaki doktoralı hekimlerin uzmanlarla aynı statüde olmalarının 
sağlanmasıdır. 
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European standards for PhD education in biomedicine 
and health sciences (ORPHEUS activities 2004-2009) 
Zdravko Lacković 1 and Michael J. Mulvany 2 
1 ORPHEUS President, University of Zagreb Medical School, Zagreb, Croatia 
and 2 ORPHEUS EC, Aarhus Graduate School of Health Sciences, Aarhus 
University, Aarhus, Denmark 
The modern concept of a doctorate or a PhD as an original scientific work, 
attributed to Von Humbolt, was developed in the nineteenth century 
together with the conception of universities as places of development of 
new knowledge. This was in contrast to the medieval doctorate which was, 
to all intents and purposes, only a certificate of the highest level of 
learning. For a long time, until today’s Bologna process, PhDs were 
produced mostly through the interaction of two people, the mentor and the 
mentee. However, because of the notion of a PhD produced via the “third 
cycle” of higher education, the PhD programme becomes the universities’ 
responsibility and a part of their organised activities. 
Consequently, throughout Europe there is a growing emphasis on PhD 
education as the "third cycle" in the Bologna process. For the health 
sciences, this provides new opportunities for the advancement of clinical 
research as well as for strengthening basic research in the area. This is, 
however, dependent on the content and quality of the PhD degree, and it 
was for this reason that ORPHEUS was established (http://www.orpheus-
med.org). 
The “third cycle“ is, however, not only a new opportunity for the 
advancement and strengthening of science in Europe, but there are 
dangers as well. When the PhD programme was acknowledged as a “third 
cycle” of higher education this created pressure, and even a legally binding 
obligation in some countries, that all institutions of higher learning should 
have an organized PhD programme. Unfortunately, according to all 
scientometric research, the differences between European countries are 
tremendous. Even the simplest Public Medline search confirms this if we 
focus on a particular country in a defined time period. The insistence on 
creating PhD studies and programmes at universities lacking competitive 
setting, whose scientific tradition and visibility output is low can definitely 
be counterproductive and can only result in PhD holders with an even lower 
scientific competitiveness at an international level. Furthermore, the 
demand and desire for more PhDs could have a diametrically opposite 
effect; universities could cement themselves even harder in this unenviable 
situation or paradoxically make their poor scientific performance worse due 
to the growing number of scientifically uncompetitive PhDs. This is also one 
of the reasons that makes setting basic standards for PhD programmes in 
biomedicine crucial. 
The overall aim of a PhD is to produce a qualified researcher, evaluated by 
the PhD thesis and an oral defence of the scientific results. However, even 
now the PhD theses differ considerably across Europe.  



 138 

1. In German-speaking countries traditionally there is no PhD in clinical 
medicine (this is in the process of change now) 
2. In some of the former Warsaw-pact countries traditionally there are two 
kinds of PhD with highly divergent quality demands,  
3. In Scandinavian countries PhDs are based largely on research published 
in scientific journals (there are PhD thesis with more than 10 publications) 
4. In contrast to Scandinavia, in some other countries (for example, in the 
countries of South-East Europe) there is traditionally a considerable 
percentage of PhDs which do not result in any paper published in scientific 
journals.  
For these reasons it was necessary to achieve an international consensus 
on what a PhD is, which was accomplished in the so-called “ORPHEUS 
Zagreb declaration” in 2004. In the following conferences a number of very 
important issues was discussed and agreed upon: in Zagreb 2005 the 
organisation of doctoral studies, in Helsinki 2007 the clinical PhD to be 
summed up and integrated in the Aarhus 2009 position paper which 
represents the European standards for PhD education in biomedicine and 
health sciences. Consistent with the PhD being an international degree, and 
to promote mobility, it was important that the standard of the PhD in 
biomedicine and health sciences be defined. 
ORPHEUS (Organization for PhD Education in Health Sciences and 
Biomedicine in the European System) was initiated in 2005 with a view to 
defining this standard. ORPHEUS has held four conferences, and is now an 
associate member of the Council for doctoral education (CDE) of European 
University Association (EUA).  
The fourth meeting held in Aarhus, April 2009, extended the consensus 
statements from the previous conferences and produced a position paper: 
"Towards Standards for PhD Education in Biomedicine and Health 
Sciences". 
The position paper Aarhus describes the status of PhD programmes, 
identifies points of consensus, and makes recommendations. The paper is 
the result of extensive and fruitful consultation before, during and after the 
conference with the over 160 participants, from 72 faculties, and 33 
countries. Here we will review the main points of the position paper: 
Admission criteria. Admission to PhD programmes should normally be on 
the basis of a Masters' degree, or the expectation of obtaining this during 
the PhD programme. The candidate's qualifications should be such that he 
or she may be expected to complete the programme successfully. The 
project and the quality of the supervisors should be approved before 
admission. The resources for completing the project, including PhD student 
salary, should be available. Admission should be on the basis of a 
competitive and internationally open process, while allowing procedures 
which ensure a constructive supervisor-student relation. 
Requirements of the PhD programme. Programmes should be limited to 3-4 
years full time commitment. Clinical PhD programmes may be done part-
time, providing the net time for the PhD is 3-4 years. Such a limit prevents 
the standard of a PhD degree from escalating, provides a means for 
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ensuring effective utilization of time, and allows clear administrative 
structures to be implemented. The programme should consist of original 
research and scientific training where the PhD student performs hands-on 
research, including experience in methodology, experimental design, 
analysis and data presentation. Relevant courses of ~30 ECTS-points (6 
months) should be followed. These should include a substantial number of 
courses in transferable skills. The progress of the student should be 
regularly assessed by an independent panel.. 
Supervision. There should be more than one supervisor. Supervisors should 
be active scholars, have PhD degrees, have extensive national and 
international networks, and have some supervisor training. They should be 
available throughout the student's PhD programme. The supervisor-student 
relationship is the key to a successful PhD programme, and requires 
mutual respect, with planned and agreed shared responsibility. 
Thesis. It is recommended that the benchmark for the PhD thesis in 
biomedicine and health sciences should be the equivalent of at least three 
in extenso peer-reviewed papers published in international journals, 
together with a literature review and a full account of the project. The 
independent contribution of the student should be clearly delineated. To 
encourage internationalisation it is recommended that the thesis is written, 
and optimally also defended, in English. 
Evaluation of PhD theses. To maintain quality at international level, the 
thesis should be evaluated by independent persons external to and without 
connection to the student's milieu, and with at least one member from 
another country. The supervisor should not be a member of the committee. 
There should be clear criteria for the assessment of a PhD thesis. The 
standard for a clinical PhD is the same as for other PhDs. Theses should be 
evaluated within three months. If the thesis or the subsequent oral defence 
is not satisfactory, there should be the possibility for requiring the thesis to 
be rewritten or the defence to be repeated at a later date. 
Given the wide backing of the ORPHEUS position paper by representatives 
from almost all European countries, and ORPHEUS' associate membership 
in EUA-CDE, the position paper can provide support for graduate schools 
and faculties across Europe in their efforts to maintain and raise the 
standards of their PhD programmes. This process could be enhanced if 
ORPHEUS makes direct contact with national organizations to discuss the 
paper in depth in the context of local constraints. The accepted standards 
should help in defining the European and even global standards of doctoral 
education, an agreement reached between the World Federation for 
Medical Education (WFME), the Association of Medical Schools in Europe 
(AMSE) and the Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health 
Sciences in the European System (ORPHEUS). The standards accepted in 
Aarhus will be hard to implement for some countries. Namely, a PhD is a 
research degree and by considering PhD education as a “third cycle” of 
Bologna process, many faculties view themselves as incomplete without a 
PhD programme, disregarding their poor scientific facilities and output. The 
only way out of this situation is through national and international 
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cooperation of medical schools and this is what the Vienna conference in 
April 2010 will discuss in detail.  
The forthcoming fifth conference in Vienna, April 8-10, 2010, is entitled 
“The Advancement of European Biomedical and Health Science PhD 
Education by Cooperative Networking”. On this topic, keynote 
speakers will provide impulses that we will further discuss in workshops to 
elaborate guidelines and strategies on the following issues: 

• How to stimulate and improve joint PhD degrees between different 
countries? 

• How to stimulate a PhD education partnership between 
universities, research institutes and scientific societies? 

• How to stimulate and manage a PhD education partnership 
between academia and industry? 

• How to promote mobility of PhD candidates from less developed 
European countries? 

• How to promote “healthy” brain drain and brain gain to raise the 
scientific potential both in the more highly developed as well as in 
the less scientifically developed countries? etc. 

 

Türk Farmakoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Görüşleri 
Doç. Dr. Remzi Erdem  
Türk Farmakoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Başkanı 

Elimize konuşma özeti ulaşmadı. 
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Sözlü Bildiriler 
Kardiyovasküler Farmakoloji 
05.11.2009 Salon A, 16:00-17:30; S-01/S-05 
S-01 
ENDOTOKSEMİK SIÇANLARDA GELİŞEN KASPAZ-3 ARACILIKLI 
APOPTOZA VE OKSİDATİF STRESE MEK1/ERK1/2/İNOS YOLUNUN 
KATKISI 
Belma Korkmaz1, Tuba Cüez1, C. Kemal Buharalıoğlu1, A. Tuncay 
Demiryürek2, Seyhan Şahan Fırat1, Ayşe Nihal Sarı1, Bahar Tunçtan1 
1Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin 
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 

AMAÇ: Bu çalışmada, endotoksemik sıçanlarda apoptozun göstergelerinden 
biri olan kaspaz-3 etkinliği ile oksidatif stresin göstergelerinden olan toplam 
antioksidan etkinlik ve antioksidan enzimlerden süperoksit dizmutaz (SOD), 
glutatyon redüktaz ve glutatyon peroksidaz enzimlerinin etkinliği üzerinde 
mitojen ile etkinleştirilen protein kinaz kinaz-1 (MEK1)/ekstraselüler sinyal 
ile düzenlenen kinaz 1/2 (ERK1/2)/indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) 
yolunun katkısının olup olmadığı araştırılmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Erkek Wistar sıçanlara serum fizyolojik, endotoksin 
(Escherichia coli lipopolisakkaridi, O111:B4; 10 mg/kg, IP) ve/veya seçici 
iNOS inhibitörü (1,3-PBIT; 10 mg/kg, IP) ya da MEK1 tarafından ERK1/2 
fosforilasyonun seçici inhibitörü U0126 (5 mg/kg, IP) uygulandıktan dört 
saat sonra öldürülen sıçanlardan izole edilen endotel tabakası sağlam 
torasik aorta preparatlarında ve alınan kandan ayrılan serum örneklerinde 
toplam antioksidan etkinlik ile SOD, glutatyon redüktaz ve glutatyon 
peroksidaz enzimlerinin etkinliği ölçülmüştür.  

BULGULAR: Endotoksinin uygulanan sıçanların torasik aortalarında ölçülen 
kaspaz-3 etkinliği olduğu kadar, serumlarında ölçülen toplam antioksidan 
etkinlik ile SOD, glutatyon redüktaz ve glutatyon peroksidaz enzimlerinin 
etkinliğinde azalma gözlenmiştir. Endotoksinin neden olduğu bütün bu 
değişiklikler U0126 veya 1,3-PBIT ile önlenmiştir.  

SONUÇLAR: Bulgularımız, endotoksemik sıçanlarda MEK1/ERK1/2/iNOS 
yolundaki enzimlerin etkinliğindeki artmanın torasik aorta endotel ve/veya 
düz kas hücrelerinde kaspaz-3 etkinliğini azaltarak endotoksin ile 
gelişebilecek olan apoptozu önleyebileceğini, ayrıca antioksidan enzimlerin 
etkinliğindeki azalma sonucunda gelişen oksidatif strese 
MEK1/ERK1/2/iNOS yolunun katkıda bulunabileceğini göstermektedir.  

Bu çalışma MEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP-SBE-EMB-RBK-
2006-3DR ve BAP-SBE-EMB-TC-2008-6DR), Novartis Türkiye ve TÜBİTAK 
(SBAG-3508) tarafından alınan desteklerden yararlanılarak yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endotoksin, oksidatif stres, MEK1, ERK1/2, iNOS 
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S-02 
YAŞLANMA SÜRECİNDE SIÇAN AORTUNDA GELİŞEN ENDOTELYAL 
DİSFONKSİYONA SİKLOOKSİJENAZ ÜRÜNLERİNİN KATKISI 
Yasemin Eraç, Çiğdem Selli, Metiner Tosun 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 

AMAÇ: Çalışmanın amacını yaşlanma ile birlikte endotelyal disfonksiyonda 
değişen TRPC kanal ekspresyonlarının yanı sıra prostaglandinlerin olası 
katkısını incelemek oluşturmaktadır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Longitüdinal yaşlanma modelinde 2-4 aylık (genç ) ve 
16-20 aylık (yaşlı) Sprague Dawley sıçanların torasik aortaları ile organ 
banyosu deneyleri yapılmıştır. Her iki yaş grubundan izole edilen ve eşit 
etkin konsantrasyonlardaki fenilefrin ile kastırılmış aortik segmentlerde 
nonselektif COX (siklooksijenaz) inhibitörü indometazin ve selektif COX2 
inhibitörü NS398 varlığında ACh (asetilkolin) ve SERCA (sarkoplazmik 
retikulum Ca+2 ATPaz) inhibitörü CPA (siklopiazonik asit) ile kademeli 
endotel kaynaklı gevşeme yanıtları oluşturuldu. 

BULGULAR: Reseptör-bağımlı ve -bağımsız maksimum gevşeme yanıtları 
yaşlanma süresince azalmıştır (P<0.01). Genç ve yaşlı sıçanlarda tek 
başına ACh ve CPA ile alınan yanıtlara göre indometazin değişiklik 
oluşturmamıştır. Genç sıçanlarda NS398 kontrol ve indometazin inhibisyonu 
koşullarında alınan ACh ve CPA yanıtlarını azaltmıştır (P<0.01). Yaşlı 
sıçanlarda her iki COX inhibitörü de ACh yanıtlarını etkilemezken, CPA 
yanıtlarını azaltmıştır (P<0.01 kontrol ve NS398; P<0.05 IND ve NS398, 
n= 4-6).  

SONUÇLAR:  
• NS398’den farklı olarak her iki grupta ACh ve CPA yanıtlarında 
indometazinin etkisiz olmasının nedeni COX1 ürünü gevşeticilerin yanında 
vazokonstriktör prostanoidlerin sentezlerinin de inhibe edilmesi olabilir. 
• Genç sıçanlarda NS398’in ACh ve CPA yanıtlarını azaltması COX-2’nin 
esas olarak endotel-kaynaklı vazodilatör prostaglandinlerin sentezinden 
sorumlu olabileceğini düşündürmektedir. 
• Yaşlı sıçanlarda CPA yanıtlarının aksine ACh gevşeme yanıtlarında 
NS398’in etkisiz olması yaşlanma ile birlikte ACh gevşeme yanıtlarında 
prostaglandinlerin katkısının azalmış olabileceğini düşündürmektedir.  
• COX-2 inhibitörlerinin SERCA inhibisyonu oluşturmaları nedeniyle, NS398 
depo-kontrollü kanallarla damar düz kas hücresinde Ca+2 
konsantrasyonunu artırarak vazokonstriksiyona katkıda bulunabilir. 
TÜBİTAK (SBAG2735, MT), EÜ (BAP 04ECZ011, 05BİL016, MT) tarafından 
desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: endotelyal disfonksiyon, siklooksijenaz, torasik aorta, 
TRPC, yaşlanma, 
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S-03 
NAD(P)H OKSİDAZ İNHİBİTÖRÜ APOSİNİNLE TEDAVİNİN 
DİYABETİK SIÇAN AORTUNDA ENDOTEL DİSFONKSİYONUNA 
ETKİSİ 
Sibel Ülker1, Murat Olukman1, Cahide Elif Orhan2, Fatma Gül Çelenk1 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, İzmir 
2Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 

AMAÇ: Diyabette ateroskleroza katkıda bulunan endotel disfonksiyonunun 
nedenlerinden birisi hücrenin aşırı miktarlarda reaktif oksijen türlerine 
(ROT) maruz kaldığı oksidatif strestir. Memelilerde ROT’nin üretiminden 
sorumlu enzimlerden birisi olan NAD(P)H oksidaz, endotel hücrelerinde ve 
düz kasta eksprese edilmektedir; enzimi inhibe eden, uyarılmış ROT 
üretimini azaltan kimyasal ajanlar tanımlanmıştır. Bu çalışmada diabetik 
sıçanlarda NADPH oksidaz inhibitörü “aposinin”le tedavinin torasik 
aortadaki endotel disfonksiyonuna ve nitrik oksid sentazlar (NOS) ile 
NAD(P)H oksidazın ekspresyonuna etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: 4 haftalık streptozotosin-diyabetik sıçanlar 4 hafta 
aposininle (16 mg/kg/gün, oral) tedavi edildi; torasik aortta asetilkolin ve 
sodyum nitroprusid gevşeme yanıtları çalışıldı, L-NAME kasılması ile bazal 
NOS3 aktivitesi değerlendirildi. Aorttan protein ve total RNA ekstrakte 
edildi. NOS’ların ve NAD(P)H oksidazın protein ekspresyonu Western 
blotting, mRNA ekspresyonu RT-PCR yöntemiyle belirlendi.  

BULGULAR: Diyabette asetilkolin gevşeme ve L-NAME kasılma yanıtları 
azaldı, sodyum nitroprusid gevşemesi değişmedi. Aposinin tedavisi plazma 
glukoz düzeylerini değiştirmeden asetilkolin ve L-NAME yanıtlarındaki 
azalmayı önledi. Diyabetik aortada NOS3 protein ve mRNA ekspresyonu 
azaldı, NOS2 ekspresyonu arttı; NAD(P)H oksidazın p22phox ve gp91phox 
alt birimlerinin protein ve/veya mRNA ekspresyonu arttı. Aposinin tedavisi 
bu değişikliklerin tümünü önledi. 

SONUÇLAR: Diyabetik sıçan aortunda bazal NOS3 aktivitesi ve 
ekspresyonu azalmakta, bu azalmaya NAD(P)H oksidaz kaynaklı oksidatif 
stres katkıda bulunmaktadır. Bazal NOS3 aktivitesindeki azalmayı regüle 
etmek üzere ve oluşan oksidatif stresin etkisiyle dokuda artan NOS2 
ekspresyonu, endotel disfonksiyonunun devamlılığına katkıda 
bulunmaktadır. Aposinin tedavisinin NAD(P)H oksidazı etkili bir şekilde 
inhibe ederek bu değişiklikleri önlediği sonucuna varılmıştır. 

*Bu çalışma Ege Üniversitesi Araştırma Fonu ve Türk Diyabet Vakfı 
tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: endotel disfonksiyonu, diyabetes mellitus, oksidatif 
stres, protein ekspresyonu, vasküler kontraksiyon, vasküler relaksasyon 
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S-04 
NİTRİK OKSİT DONÖRÜ SODYUM NİTRİT TEDAVİSİ KARACİĞER 
İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINI AZALTIYOR 
Açelya Yalovaç1, Samiye Yabanoğlu1, Gülberk Uçar1, Petek Korkusuz2, 
Bülent Gümüşel3 
1Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 
Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 

Son çalışmalar iskemi veya hipoksi gibi durumlarda nitrik oksit sentaz 
(NOS) enziminden bağımsız NO kaynaklarının iskemik hasara karşı 
koruyucu etkiye aracılık edebileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda 
nitritin (NO2-) NO’nun dolaşımdaki ve dokularda depo edilmiş formunu 
temsil edebileceğini ve hipoksi/asidoz sırasında NO’ya indirgenebileceği 
bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı iskemi öncesinde farklı zamanlarda 
farklı derişimlerde uygulanan NO2- tedavisinin karaciğerde 
iskemi/reperfüzyon (İ/R) hasarına karşı sitoprotektif etki oluşturabilme 
hipotezini araştırmaktır. Kontrol grubu albino farelere karaciğer İ/R 
protokolü (45 dk İ, 5 saat R) uygulanırken çalışma grubuna İ/R protokolü 
uygulamasından 12 ve 24 saat önce 4 farklı derişimde (1.65, 16.5, 165, 
1650 µg/kg) sodyum nitrit (NaNO2, i.p.) uygulandı. Reperfüzyon sonrası 
kontrol ve NO2- gruplarında plazma alanin aminotransferaz (ALT), aspartat 
aminotransferaz (AST) düzeyleri; karaciğer homojenatlarında lipid 
peroksidasyon, glutatyon içeriği, antioksidan enzim düzeyleri tayin edildi, 
dokular histolojik olarak değerlendirildi. İ/R protokolü sonrası kontrol 
grubunda artan plazma ALT ve AST düzeylerinin NO2- grubunda azaldığı 
saptandı. Malondialdehit (MDA) seviyeleri NO2- grubunda kontrol grubuna 
oranla uygulanan NaNO2 derişimi ile ters orantılı olarak azalma gösterdi. 
NO2- grubunda doku redükte glutatyon (GSH) içeriği ve GSH/okside 
glutatyon (GSSG) oranının kontrol grubuna göre önemli derecede arttığı ve 
GSSG içeriğinin azaldığı görüldü. NO2- grubunda antioksidan enzim 
aktivitelerinin (katalaz, glutatyon-S-transferaz, glutatyon redüktaz, 
glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz) kontrol grubuna göre arttığı 
saptandı. Histolojik olarak karaciğerde NO2- ile değişen oranlarda koruyucu 
etkiye ait morfolojik bulgular not edildi. Sonuçlarımız İ/R’dan 12 ve 24 saat 
öncesi NO2- verilmesinin redükte glutatyon içeriği ve antioksidan enzim 
düzeylerini arttırarak oksidan hasarı azalttabileceğini, bu durumun 
karaciğer İ/R hasarına karşı korumada rol oynabileceğini 
düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: fare, karaciğer iskemi/reperfüzyon hasarı, sodyum 
nitrit, nitrik oksit 
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S-05 
KAYSERİ’DE PRATİSYEN HEKİMLERE VERİLEN AKILCI İLAÇ 
KULLANIMI EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hasan Basri Ulusoy, Tuncer Sumak, Serkan Şahin, Hülya Gültekin 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD 

AMAÇ: Aile Hekimliğine geçiş sürecinde Kayseride bir grup pratisyen 
hekime DSÖ Groningen Modeli ile verilen akılcı ilaç kullanımı eğitiminin 
değerlendirilmesi 

YÖNTEM-GEREÇLER: Eğitim 2 gün süre ile verildi. Eğitimin başında 
hekimlere bir “Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) ” uygulandı. 
Daha sonra Kişisel İlaç (K-İlaç) seçimi oturumları yapıldı. K-İlaç seçiminin 
ardından, taklit hastalar üzerinde tedavi düzenlenmesi ve reçete yazımı 
uygulaması yapıldı. Son olarak 2. bir OSCE uygulandı. Sunulan bu 
çalışmada 1) hekimlerin OSCE uygulamalarından aldıkları puanlar analiz 
edilmiştir, 2) bu sınavlar sırasında yazdıkları reçeteler incelenmiş, 
puanlanmış ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR: 2. OSCE'de hekimlerin aldıkları puanlar 1. OSCE'ye göre 
belirgin olarak yüksek bulunmuştur (Tablo 1). 2. OSCE'de yazılan 
reçetelerin ortalama puanı 1. OSCE'de yazılan reçetelerin ortalama puanına 
göre daha yüksek bulunmuştur (Tablo 1).  1.OSCE'de yazılan reçetelerin % 
62.5'inde uygun olmayan ilaç mevcutken 2.OSCE'de yazılan reçetelerde 
uygun olmayan ilaca rastlanılmamıştır. 1.OSCE'deki reçetelerin %37.5'i 
güçlükle okunabilirken 2. OSCE'de bu oran % 42'ye çıkmıştır. 

SONUÇLAR: DSÖ Groningen Modeli ile verilen bu eğitim 2 gün gibi kısa bir 
sürede yapılmasına rağmen hekimlerin ilaç seçiminde, tedavi 
yaklaşımlarında ve reçeteleme özelliklerinde belirgin iyileşmelere neden 
olmuştur. Sadece, okunaksız reçete yazımında iyileşme sağlanamamıştır. 
Bu tür eğitimlerin mezuniyet öncesinde olduğu gibi mezuniyet sonrasında 
da yaygınlaşması önemli yararlar sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akılcı İlaç Kullanımı, Pratisyen Hekim, DSÖ Groningen 
Modeli 
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1.OSCE ve 2. OSCE puanlarının ve reçete puanlarının karşılaştırılması 

 1. OSCE 2. OSCE 

Problemi Tanımlama 3,92 ± 0,33 4,67 ± 0,16 * 

K-İlacın Hastaya Uygunluğu 1,96 ± 0,77 13,13 ± 0,66 ** 

Farmakoterapinin Tanımlanması 11,33 ± 1,82 23,88 ± 0,46 ** 

Bilgi, Talimatlar, Uyarılar 6,58 ± 1,01 23,83 ± 0,57 ** 

İletişim Sitili 10,71 ±1,09 22,79 ± 0,75 ** 

Toplam OSCE Puanı 37,21± 4,11 92,38 ± 1,42 ** 

Reçete Puanı 51,42 ± 2,22 75,88 ± 2,46 ** 

*) p<0,05, eşleştirilmiş t testi, n=24 **) p<0.001, eşleştirilmiş t testi, 
n=24  
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Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 
05.11.2009 Salon B, 16:00-17:30; S-06/S-10 
S-06 
NÖROPATİK AĞRI MODELİNDE SİROLİMUSUN HİPERALJEZİ İLE 
ALLODİNİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BU ETKİDE SİTOKİNLERİN ROLÜ 
Cahide Elif Orhan1, Aytül Önal2, Sibel Göksel2 
1Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü, Gaziantep 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji A.D.,İzmir 

AMAÇ: Son dönem çalışmalarda, ağrı fizyopatolojisinde immün 
mekanizmaların sorumlu olduğu, nöropatik ağrıyı (NA) oluşturan periferik 
sinir bölgesinde, dorsal kök ganglionlarında ve medulla spinaliste T lenfosit 
sayısının arttığı gösterilmektedir. Aktive T lenfositlerde proinflamatuar 
sitokinler üretilmektedir. Sirolimus (SRL), T hücre proliferasyonunu inhibe 
eden bir immünosupresandır. Çeşitli enzim sinyalleme yolaklarında yer 
alarak, inhibitör etkisi ile sitokin mediatörlere verilen yanıtları ortadan 
kaldırmaktadır. Çalışmamızda NA modeli oluşturulan sıçanlarda, SRL’un 
hiperaljezi ve allodini üzerine etkisi ve bu etkinin TNF-α, IL-1β ve IL-6 ile 
olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Analjezimetre ve esteziometreyle ağrı eşiği ölçülen ve siyatik 
sinirleri bağlanan sıçanlara sinir bağlanmadan önce tek doz ve bağlandıktan 
sonra iki hafta boyunca haftada 3 gün ve günde bir doz olacak şekilde 
intraperitoneal yolla serum fizyolojik, SRL çözücüsü veya SRL (0,75 ve 1,5 
mg/kg) uygulandı. 15. gün ağrı testleri tekrarlandı; sitokinlerin plazma 
düzeyleri ELİSA, medulla spinalis lomber segment doku düzeyleri Western 
blot yöntemi ile belirlendi.  

BULGULAR: SRL her iki dozda analjezimetre ve esteziometrede ağrı eşiğini 
yükseltti. Serum sitokin düzeylerinde gruplar arasında fark gözlenmedi. 
NA’lı grupta doku TNF-α düzeylerinde artış saptandı, SRL iki dozda da TNF-
α düzeylerini azalttı. IL-1β ve IL-6 doku düzeylerinde değişiklik görülmedi. 

SONUÇ: SRL, sıçan NA modelinde antihiperaljezik ve antiallodinik etki 
göstermiş ve medulla spinaliste artmış TNF-α protein ekspresyonunu 
azaltmıştır. Bu bulgu T lenfositlerin NA’da merkezi rol oynadığı, ağrı 
oluşumu ve sürekliliğinde periferik süreçlerin yanında santral 
mekanizmaların da katkıda bulunduğu, T lenfositlerden salgılanan TNF-
α’nın ağrı oluşumunda etkin ve diğer pro-inflamatuar sitokinlerin 
salınımında regülatör görev yaptığı düşüncesini desteklemektedir. SRL’un 
NA tedavisinde alternatif bir ajan olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İmmün sistem, nöropatik ağrı, sirolimus, sitokin, T 
lenfosit 
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Şekil 1. Analjezimetre ile 
ağrı eşikleri ölçülen 
nöropatik ağrılı (NA) 
hayvanlarda kronik olarak 
uygulanan sirolimusun 
(SRL mg/kg) hiperaljezi 
üzerine etkisi (n=5-8). 
Kontrol grubu olarak 
çözücü (Ç) verilmiş NA 
hayvanlar kullanılmıştır. * 
p<0.05, **p<0.01 (Ç 
grubu ile 
karşılaştırıldığında). SF: 
serum fizyolojik. 
 

 

Şekil 2. Dinamik plantar 
test ile ağrı eşikleri ölçülen 
nöropatik ağrılı (NA) 
hayvanlarda kronik olarak 
uygulanan sirolimusun 
(SRL, mg/kg) allodini 
üzerine etkisi (n=7-12). 
Kontrol grubu olarak 
çözücü (Ç) verilmiş NA 
hayvanlar kullanılmıştır. 
**p<0.01 (Ç grubu ile 
karşılaştırıldığında). SF: 
serum fizyolojik. 

 

 

Şekil 3. Sirolimusun (SRL 
mg/kg) Western blot 
yöntemi ile 3-5. lomber 
segmentte TNF-a 
düzeylerine olan etkisinin 
gösterilmesi). * p<0.05, 
nöropatik ağrı (NA) 
oluşturulmamış, çözücü (Ç) 
verilen grup ile 
karşılaştırıldığında; # 
p<0.05 ve ## p<0.01, NA 
+ Ç grubu ile 
karşılaştırıldığında. 
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S-07 
ALZHEIMER ANAHTAR PROTEİNLERİ İLE TRANSFEKTE EDİLMİŞ 
P301L VE HTAU40 HÜCRELERİNDE İNSÜLİN REZİSTANSI VE 
MİTOKONDRİAL GLUKOZ METABOLİZMASI 
Mükerrem Betül Yerer1, Anne Eckert2, Ginette Baysang2, Fiedes Meier2 
1Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AD, Kayseri, Türkiye 
2Basel Üniversitesi, Psikiyatri Kliniği, Nöropsikofarmakoloji Laboratuvarı, 
Basel, İsviçre 

AMAÇ: Insülin metabolizmasında görev alan insülin-degrade edici enzim 
(IDE)’nin aynı zamanda beta-Amiloid plakları parçalayan enzim olması ile 
ilgili bulgular, Alzheimer patojenezi ile insülin rezistansı arasındaki ilişkinin 
önemini artırmıştır. Bu çalışmada, insan SH-SY5Y Neuroblastoma 
hücrelerinde ve Alzheimer anahtar proteinleri ile transfekte edilmiş P301L 
ve hTau40 hücrelerinde insulin rezistansı ve Alzheimer arasındaki ilişki 
mitokondrial glukoz metabolizması açısından incelenmiştir.  

GEREÇ-YÖNTEM: Hücre dizileri (SH-SY5Y, P301L, hTau40) insulin 
(5µg/ml)’in farklı glukoz düzeylerinde metabolizma üzerine etkisinin 
incelenebilmesi için 0-100mM glukoz içeren 5 farklı medium içerisinde 
kültür edilmiştir. Daha sonra ise bu hücre kültürlerinde mitokondrial ATP 
sentezi ve mitokondrial membran potansiyeli (MMP,ΔΨm) fluorormetrik ve 
luminometrik yöntemlerle ölçülmüştür. Ayrıca hücre dizilerinin floresan 
mikroskopla görüntülemesi yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde 
Mann Whitney U ve Student- T testleri kullanılmıştır.  

BULGULAR: Farklı glukoz konsantrasyonlarında hücre dizilerinin 1-3-6-12-
24 ve 48. saatlerdeki MMP ve ATP düzeyleri değerlendirilmiş ve insülin 
denemelerinde en uygun saat olan 24. saat kullanılmıştır. İnsülin’in SH-
SY5Y hücrelerinde bütün glukoz düzeylerinde ATP ve MMP’yi artırdığı 
bulunmuştur (p<0.05). Ancak insulin, transfekte P301L hücrelerinde düşük 
glukoz ortamında herhangi bir değişikliğe neden olmazken, sadece yüksek 
glukoz ortamında ATP ve MMP’yi artırmıştır (p<0.05). Transfekte hTau40 
hücrelerinde ise bunun aksine insulin, ATP sentezini düşük glukoz 
ortamında artırırken, yüksek glukoz ortamında azaltmıştır.  

SONUÇLAR: Diyabet gibi olgularda bu transportun bozulması durumunda 
nörodejeneratif hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Bu çalışmanın 
Alzheimer hastalığında düşük ve yüksek glukoz ortamında hücrelerin 
mitokondrial enerji metabolizmasında meydana gelen değişiklikleri 
göstermesi ve patolojideki insulin rezistansını yansıtması açısından yeni 
tedavi yaklaşımları açısından önemli olabileceği düşünülmektedir.  
Not: Bu çalışma TUBITAK-2219 bursu ve International Eli Lilly Foundation 
tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, insülin, insülin rezistansı, 
mitokondri, glukoz 



 150 

S-08 
[1H-[1,2,4]OKSADİAZOLE[4,3-A]QUİNOKSALİN-1-ONE] VE 
ANTİDEPRESAN İLAÇLARIN YÜZME TESTİNDEKİ SİNERJİSTİK 
ETKİLEŞİMİ: SEROTONERJİK YOLAĞIN OLASI ROLÜ 
Yusuf Ergün1, Fatma Özlem Orhan2, Ufuk Güney Özer3, Gökçe Gişli4 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
ABD, Kahramanmaraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, 
Kahramanmaraş 
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği 
ABD,Kahramanmaraş 
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon ABD, Kahramanmaraş 

AMAÇ: Tedaviye dirençli depresyon hastalarında klasik antidepresan 
ilaçların etkisini kombinasyon tedavileri ile arttırmak, önemli bir stratejidir. 
Bu çalışmada [1H-[1,2,4]Oksadiazole[4,3-a]quinoksalin-1-one] (ODQ) ve 
antidepresan ilaçların fare yüzme testindeki olası sinerjistik etkileşmeleri 
araştırıldı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Erkek Balb/c fareler Porsolt yüzme testi aracılığıyla İP 
olarak verilen ilaç ve ilaç kombinasyonlarına cevapları açısından 
değerlendirildi. Lokomotor aktivite testi negatif kontrol olarak kullanıldı.  

BULGULAR: 5 mg/kg İP imipramin, fluoksetin veya desipramin uygulaması 
yüzme testindeki hareketsizlik süresine etki etmezken (etkisiz doz), yüksek 
dozlar (sırasıyla 20, 10 ve 10 mg/kg) immobilite süresini azalttı (etkili doz). 
ODQ (15 mg/kg, etkisiz doz) ve imipramin (5 mg/kg) birlikte verildiklerinde 
immobilite süresinde, iki ilacın tek başlarına verildiklerinde elde edilen 
değerlere kıyasla, bir azalma mevcuttu. Benzer olarak imipraminin etkili 
dozuyla (20 mg/kg) görülen anti-depresan benzeri etki ODQ (15 mg/kg) 
kombinasyonuyla anlamlı olarak arttı. ODQ etkisiz dozuyla fluoksetinin hem 
etkisiz (5 mg/kg) hem de etkili (10 mg/kg) dozlarında tespit edilen 
immobilite sürelerini azalttı. Aksine ODQ ve desipramin kombinasyonlarında 
antidepresan benzeri etkilerde herhangi bir artış belirmedi. Lokomotor 
aktivite testinde gruplar arasında herhangi bir farklılık oluşmadı. 

SONUÇLAR: Bu bulgular imipramin/fluoksetin ve ODQ arasında sinerjistik 
bir etkileşme olduğunu ve bu etkileşimde noradrenerjik yolaktan ziyade 
serotonerjik yolağın rolü olduğunu ima etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İmipramin; Fluoksetin; Desipramin; Yüzme testi; 
[1H-[1,2,4]Oksadiazole[4,3-a]quinoksalin-1-one] 
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S-09 
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVREYE BAĞLI DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ 
VE SERTRALİNİN ETKİLERİ 
Kevser Erol1, Engin Yıldırım1, Emel Ulupınar2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 
Eskişehir 

AMAÇ: Deney hayvanlarında çevresel faktörlerin ve beyin fonksiyonları 
üzerine etkilerinin karmaşıklığı üzerinde durulmaktadır. Sosyal izolasyon 
uzun süreli bir stres kaynağıdır ve çevresel fakirlik olarak düşünülebilir. 
Depresyon, anksiyete, motor beceri ve öğrenme yeteneği çevresel yetişme 
koşullarından etkilenmektedir. Nörokimyasal düzeyde zengin çevrenin 
oluşturduğu plastisitede nörotrofinler ve noradrenalin, dopamin ve 
serotoninin gibi nörotransmiterlerin katkısı üzerinde durulmaktadır. Bu 
çalışmada zenginleştirilmiş çevre ve sosyal izolasyonun sıçanlarda motor 
aktivite, anksiyete, depresyon, motor koordinasyon, öğrenme ve bu 
davranışlar üzerine sertralinin etkileri değerlendirilmiştir.  

GEREÇ-YÖNTEM: Doğum sonrası 21. gün sütten kesilen Wistar sıçanlar, 
Standart, Zengin ve İzole gruplar halinde altı hafta boyunca farklı 
koşullarda barındırıldı. Bu süre sonunda hayvanlara aktivitemetre, 
+labirent, zorlu yüzdürme testi, rota rod, Grip testi, ve şeker tercih testleri 
uygulandı. Daha sonra hayvanlara 7 gün süreyle 10 mg/kg dozda i.p. 
sertralin uygulandıktan sonra testler tekrar edildi. 

BULGULAR: Zenginleştirilmiş çevre stereotipik hareketleri azaltmış, motor 
koordinasyon ve öğrenmeyi kolaylaştırmıştır. Depresyon ve anksiyete 
davranışlarında zenginleştirilmiş çevre ve sosyal izolasyon grupları arasında 
fark görülmemiştir. Ancak 10 mg/kg dozda 7 gün süreyle verilen sertralin 
stereotipik davranışlar üzerindeki gruplar arasında görülen değişimi ortadan 
kaldırmıştır; standart ve zenginleştirilmiş çevrede yaşayan hayvanlarda 
depresyonu düzeltirken, sosyal izolasyon grubunda anlamlı bir değişiklik 
yapmamıştır. Ayrıca sertralin zengin çevrede yaşayan hayvanlarda 
anksiyolitik etki gösterirken, sosyal izolasyon grubunda anksiyetenin 
artmasına yol açmıştır. Sosyal izolasyon grubu diğer gruplara göre daha 
yüksek miktarda şekerli su tercih etmiştir ve bunu sertralin daha da 
artırmıştır.  

SONUÇLAR: Yetişme koşulları hayvanların anksiyete, depresyon ve motor 
fonksiyonlarına yansımaktadır. Çeşitli davranış bozukluklarının tedavisinde 
kullanılan sertralin deney hayvanlarının yetişme koşullarına göre farklı 
yanıtların oluşmasına yol açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Davranış, Sertralin, Sosyal izolasyon, 
Zenginleştirilmiş çevre 
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S-10 
GENETİK ABSANS EPİLEPSİLİ SIÇANLARDA KORTİKAL ODAĞA 
UYGULANAN ETOSÜKSİMİT TEDAVİSİ İLE DİKEN-DALGA 
AKTİVİTESİNİN BASKILANMASININ KİNDLİNG GELİŞİMİNE ETKİSİ 
Kutluhan Tezcan1, Nihan Çarçak2, Eren Sakallı1, Rezzan Gülhan Aker1, Filiz 
Yılmaz Onat1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 

GİRİŞ: Genetik absans epilepsi modelleri üzerinde yapılan çalışmalarda, 
fokal limbik nöbetlerin sekonder jenaralizasyonuna direnç görüldüğü ve bu 
direncin absans epilepsisinin EEG bulgusu olan diken-dalga aktivitesinin 
ontojenik gelişimiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Yine bu çalışmalarda 
somato-sensoriyel korteksin peri-oral bölgesinin diken-dalga deşarjların 
ortaya çıkışından sorumlu kortikal odak olduğu ve bu bölgeye yapılan 
etosüksimit enjeksiyonları ile diken-dalga deşarjlarının baskılandığı 
gösterilmiştir. Çalışmamızda diken-dalga deşarj aktivitesinin kortikal odakta 
baskılanmasının kindling süreci üzerindeki etkisi, diken-dalga deşarj 
aktivitesi henüz tam olarak gelişmemiş olan postnatal 30 günlük (PN30) ve 
tam gelişmiş olan erişkin (>4 ay) genetik absans epilepsili “Genetic 
Absence Epilepsy Rats from Strasbourg” GAERS sıçanlarında araştırılmıştır. 

YÖNTEM: Erişkin erkek epileptik olmayan Wistar sıçanları ile GAERS’ lerin, 
sağ bazolateral amigdalalarına uyarı elektrodu, perioral kortikal fokus 
bölgesine bilateral enjeksiyon kanülleri ve kortikal kayıt elektrotları 
stereotaksik cerrahi ile yerleştirildi. İyileşme döneminden sonra kortikal 
odağa bilateral etosüksimit yada kontrol salin enjeksiyonları yapıldı ve 
enjeksiyon sonrası 30. dakikada kindling uyarıları başlandı. Uyarılara 
hayvanlar Racine’in skalasına göre 3 kez evre 5 nöbet geçirene ya da 
toplamda 36 uyarıya ulaşılana kadar devam edildi.  

BULGULAR: Wistar grubunda (PN30 ve erişkin) etosüksimit ve kontrol 
salin enjeksiyonu alan sıçanların hepsi evre 5 nöbet geçirirken, GAERS’ 
lerde PN30 kontrol salin grubunun %33'ü, erişkin kontrol salin grubunun 
%43'ü kindling’ e direnç göstermiştir. Etosüksimit uygulanan PN30 GAERS 
grununda kindling gelişimi PN30 Wistar grubu ile aynı bulunmuştur. 
Etosüksimit uygulanan erişkin GAERS’ ler de ise kindling gelişimi erişkin 
Wistar grubuna göre gecikme göstermiştir.  

SONUÇ: Bu bulgular genetik absans epilepsili sıçanlarda kindling gelişimine 
direncin diken-dalga aktivitesiyle ilişkili ancak bu aktivite ile sınırlı 
olmadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalogram, Etosüksimit, GAERS, Kindling 
direnci, Limbik epilepsi, 
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Farmakogenetik 
05.11.2009 Salon C, 16:00-17:30; S-11/S-15 
S-11 
POTASYUM ATP KANALI KİR6.2 GENİ E23K POLİMORFİZMİ VE 
KORONER KALP HASTALIĞI 
Necla Benlier1, Mustafa Erdoğan2, Oğuzhan Yıldız3, Mehtap Özkur1, 
Muradiye Nacak1, Birol Yamak4, A. Şükrü Aynacıoğlu1 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Özel Park Medical Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi, Gaziantep 
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
4Özel Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi, Gaziantep 

AMAÇ: ATP duyarlı potasyum kanalı Kir6.2 alt ünitesindeki G/A mutasyonu 
23. kodonda bir glutamat/lösin substitusyonu (E23K) ile sonuçlanır. Yapılan 
bazı çalışmalarda A alelinin tip2 diabet ve koroner kalp hastalığı (KKH)’na 
yakalanma riski ile ilişkili olabileceği bildirildiğinden söz konusu 
polimorfizmin Türk populasyonundaki sıklığı ve KKH’a yatkınlıkta bir artışa 
neden olup olmadığı araştırıldı. 

GEREÇ-YÖNTEM: Anjiografi sonucunda by-pass ameliyatına karar verilen 
toplam 340 hasta (257 erkek, 83 kadın) ve anjiyografi sonucu herhangi bir 
tıkanıklık saptanmayan 91 kontrol birey (46 kadın, 45 erkek) çalışmaya 
alındı. Her hastadan ve kontrol bireyden DNA izole edilerek, PCR-RFLP 
yöntemleri ile KATP kanal Kir 6.2 geni E23K polimorfizmine bakıldı. 

BULGULAR: Genotip sıklıkları KKH grubunda GG %35.9 ve GG+AA %64.1, 
kontrol grubunda ise GG %14.3 ve GA+AA %85.7 olarak bulundu (%95 CI 
(1.79-6.29), OR= 3.36, p<0.001). KKH grubunda G aleli (%58.2) ve A aleli 
(%41.8) sıklıkları da, kontrol grubuna göre (G ve A alel sıklıkları sırasıyla 
%47.8 ve %52.2) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı bulundu 
(%95 CI (1.10-2.11), OR=1.52, p=0.015). 

SONUÇLAR: Çalışmamızın verilerine göre KKH’a yatkınlık ile KATP kanalı 
Kir 6.2 geni E23K polimorfizmi arasında bir ilişki olabileceği ve A alelinin 
KKH’da koruyucu etkisinin bulunabileceği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: KKH, KATP kanalı Kir 6.2 geni E23K polimorfizmi Bu 
çalışma Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 
tarafından desteklenmiştir (BAPYB, TF-07/17, 2007). 
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S-12 
TÜRK TOPLUMUNDA ALDEHİT DEHİDROJENAZ 2 (ALDH2) *2 
POLİMORFİZMİNİN ALKOL BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ 
Teuta Zoto1, Mustafa Göktaş1, Ersin Gümüş1, Yavuz Ayhan2, Şeref Can 
Gürel2, Başaran Demir2, Berna Uluğ2, Ümit Yaşar1, Melih Önder Babaoğlu1, 
Atilla Bozkurt1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ: Alkol vücutta alkol dehidrojenaz (ADH) ve aldehit dehidrojenaz 
(ALDH) tarafından metabolize edilir. ALDH2 enzimini kodlayan gendeki 
polimorfizmlerin alkol bağımlılığı ile ilişkisi Uzak Doğu Asya toplumlarında 
gösterilmiştir. Asetaldehit, alkol metabolizmasının toksik olan ara 
maddesidir ve kızarma, bulantı ve baş dönmesi gibi yakınmalardan 
sorumludur. ALDH2*2 polimorfizmine bağlı olarak azalan asetaldehit 
klirensinin alkol kullanımının azalmasıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Türk 
toplumunda bu genlerin polimorfizmleri ile alkol bağımlılığı arasında bir 
ilişki olup olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, ALDH2*1 
(yabanıl tip) alelinin ve azalmış asetaldehit metabolizmasıyla ilişkili olan 
ALDH2*2 alelinin alkol bağımlısı olan bireylerde ve kontrol grubunda 
sıklığını saptamak ve bu polimorfizmin alkol bağımlılığı ile ilişkisini 
incelemektir. 

YÖNTEM VE METOD: DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, IV)’e göre alkol bağımlısı tanısı alan 119 birey ve benzer 
demografik özelliklerine göre eşleştirmiş 47 kontrol birey çalışmaya 
alınmıştır. Genotiplendirme polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon 
analizi (PCR-RFLP) yöntemiyle yapılmıştır. MboII restriksiyon enzimi, 
ALDH2*1 aleli varlığında 135 baz çifti (bp) uzunluğundaki PCR ürününü 126 
bp ve 9 bp uzunluğunda iki parçaya bölmektedir. ALDH2*2 polimorfizmi bu 
kesim noktasını ortadan kaldırmaktadır. 

BULGULAR: Toplumumuzda ALDH2*2 aleli alkol bağımlılarında ve kontrol 
grubundaki bireylerin hiç birinde gözlenmemiştir. Dolayısıyla alel sıklığı 
sıfıra yakındır. 

SONUÇ: Bu bulgulara göre ALDH2*2 polimorfizmi açısından Türk toplumu 
diğer beyaz ırk toplumlarına benzerlik gösterir. Uzak Doğu Asya 
toplumlarında %30 dolayında rastlanan ALDH2*2 varyantının 
toplumumuzda çok nadir olduğu gözlenmiştir.  

(Bu proje HÜ-Bilimsel Araştırmalar Birimi 04-01-101-102 projesi ve MB: 
TÜBA-GEBİP/2007-06 tarafından desteklenmiştir.) 

Anahtar Kelimeler: Aldehit dehidrojenaz 2, alkol bağımlılığı, genetik 
polimorfizm 
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S-13 
YENİDOĞANLARDA PREMATÜRE RETİNOPATİSİ İLE ENDOTELYAL 
NİTRİK OKSİT SENTAZ GENİ GLU298ASP VE VNTR 
POLİMORFİZMLERİNİN İLİŞKİSİ 
Ersin Gümüş1, Teuta Zoto1, Funda Tekkeşin2, Melih Önder Babaoğlu1, Sibel 
Kadayıfçılar3, Murat Yurdakök2, Atilla Bozkurt1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ: Prematüre retinopatisi, preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebekleri 
etkileyen, retinal damarlanmanın bozulmasıyla karakterize multifaktöriyel 
bir hastalıktır. Endotelyal nitrik oksit sentazın (eNOS), anjiyogenez ve 
vaskülogenez süreçlerinde katkısı olduğu gösterilmiştir. Bu enzimin genetik 
polimorfizmleri kardiyovasküler hastalıklarla ve tip 1 diyabete bağlı gelişen 
retinopati ile ilişkilidir.  

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, eNOS geni Glu298Asp (G894T) ve VNTR 
polimorfizmleri ile prematüre retinopatisi arasında ilişki olup olmadığını 
incelemektir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan 
veya gebeliğin 32. haftasından önce doğan, prematüre retinopatisi tanısı 
almış bebekler (n=74) ve hastalarla benzer özellikleri olan ancak 
prematüre retinopatisi olmayan bebekler (n=97) dahil edildi. Glu298Asp 
polimorfizminin saptanması için polimeraz zincir reaksiyonu ve enzim 
restriksiyonu (PCR-RFLP); VNTR polimorfizminin saptanması için PCR 
yapıldı. Genotip dağılımları ile alel frekansları hasta ve kontrol gruplarında 
ki-kare testi kullanılarak karşılaştırıldı.  

BULGULAR: Glu298Asp gen polimorfizmi açısından GG, GT ve TT 
genotiplerinin dağılımları hasta grubunda 46 (%62,2), 23 (%31,1) ve 5 
(%6,7), kontrol grubunda 55 (%56,7), 38 (%39,2) ve 4 (%4,1) olarak 
bulundu. VNTR polimorfizmi için bb, ba ve aa genotiplerinin dağılımları 
hasta grubunda 54 (%73), 17 (%23) ve 3 (%4) iken kontrol grubunda 71 
(%73,2), 24 (%24,7) ve 2 (%2,1) idi. Glu298Asp ve VNTR polimorfizmleri 
için gruplar arasında genotip dağılımları (sırasıyla, p=0.46 ve p=0.73) ve 
alel frekansları (sırasıyla, p=0.76 ve p=0.78) açısından istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmadı.  

SONUÇLAR: Bu çalışmada, prematüre retinopatisi ile eNOS Glu298Asp ve 
VNTR genetik polimorfizmleri arasında ilişki saptanmamıştır.  

(Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 08 D05 101 
013 projesi ve MB:TUBA-GEBİP/2007-06 tarafından desteklenmiştir.) 

Anahtar Kelimeler: Endotelyal nitrik oksit sentaz, genetik polimorfizm, 
prematüre retinopatisi 
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S-14 
YENİ TANI ALMIŞ HİPERTANSİYON HASTALARINDA CYP2C9 
GENETİK POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mustafa Tuğrul Göktaş1, Funda Pepedil2, Gülay Sain Güven2, Banu Çakır3, 
Melih Önder Babaoğlu1, Ümit Yaşar1, Atilla Bozkurt1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ: Hipertansiyon en yaygın görülen kardiyovasküler hastalık olup 
sistemik arteriyel kan basıncının yükselmesi ile kendini gösterir. Selektif 
anjiyotensin reseptör blokörü olan losartan hipertansiyon tedavisinde tek 
başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılabilir ve sitokrom 
P450 2C9 (CYP2C9) enzimi tarafından aktif metaboliti olan E-3174’e 
dönüştürülür. CYP2C9 enzimi genetik olarak polimorfik bir enzim olup 
CYP2C9’un *2 (Arg144-Cys144) ve *3 (Ile359-Leu359) varyantları beyaz 
ırkta genetik varyasyonların %95’ini oluşturur. Özellikle *3 varyantı taşıyan 
bireylerde E-3174 oluşum hızı belirgin derecede azalmaktadır.  

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ilk defa hipertansiyon tanısı almış ve losartan 
ile tedavi edilen hastalarda CYP2C9 genetik polimorfizminin 
değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM-GEREÇLER: Klinik olarak ilk defa hipertansiyon tanısı almış 75 
hasta çalışmaya dahil edildi. DNA izolasyonu hastalardan alınan kan 
örneklerinden yapıldı. Genotipleme uygun primerler kullanılarak PCR-RFLP 
yöntemi ile gerçekleştirildi. PCR sonrası CYP2C9*3 için NsiI, CYP2C9*2 için 
AvaII restriksiyon enzimleri kullanıldı.  

BULGULAR: Bireylerin CYP2C9 *1*1, *1*2, *1*3, *2*3 ve *3*3 
genotiplerinin frekansları sırasıyla %57,3 (n=43), %21,3 (n=16), %16,0 
(n=12), %2,7 (n=2) ve %2,7 (n=2) olarak bulundu. CYP2C9*1, CYP2C9*2 
ve CYP2C9*3 alel frekansları (%95 güvenlik aralığı) ise sırasıyla 0.76 
(0.85-0.69), 0.12 (0.17-0.07) ve 0.12 (0.17-0.07) olarak bulundu. 

SONUÇLAR: Bu çalışmada elde edilen CYP2C9 genotip sıklıkları sağlıklı 
bireylerden oluşan önceki çalışmalarda yayınlanan oranlara benzerlik 
göstermektedir. Yeni tanı almış 75 hipertansiyon hastasında CYP2C9 gen 
polimorfizmleri ile losartan tedavisine alınan yanıt arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi ileri çalışmalar gerektirmektedir (Çalışma “Hacettepe 
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi” tarafından desteklenmiştir). 

Anahtar Kelimeler: CYP2C9 genetik polimorfizmi, hipertansiyon, losartan 
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S-15 
DİABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA RHO-KİNAZ (ROCK) GEN 
POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ 

Abdullah Tuncay Demiryürek1, İbrahim Erbağcı2, Serdar Öztuzcu3, Belgin 
Alaşehirli1, Esma Özkara3, Mehmet Şeker4, Ayhan Sönmez4, Müge Özsan5, 
Celalettin Camcı6 
1Gaziantep Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Gaziantep 
3Gaziantep Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim 
Dalı, Gaziantep 
4SEV Amerikan Hastanesi, Diabet Polikliniği, Gaziantep 
5Gaziantep Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gaziantep 
6Gaziantep Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Onkoloji 
Bilim Dalı, Gaziantep 

AMAÇ: Diabetik retinopati, retinadaki prekapiller arteriolleri, kapiller ve 
venülleri etkileyen bir mikroanjiopatidir ve mikrovasküler oklüzyon ile 
sızıntıya bağlı olarak gelişmektedir. Diabetik retinopati, hastalığın erken 
döneminde görülen nonproliferatif ve ilerlemiş döneminde görülen 
proliferatif şekli olmak üzere başlıca iki şekli bulunur. Deneysel 
araştırmalarda, retinal mikrodamarlarda Rho-kinazın (ROCK) RhoA ile 
kolokalize olduğu, diabet ile aktive edildiği ve intravitreal Rho-kinaz 
inhibitörünün vasküler endotelyumu koruduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, 
Türk toplumunda ROCK2 gen polimorfizmi ile diabetik retinopati arasındaki 
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya yaş ortalaması 54.6±12.0 olan 81 
nonproliferatif retinopatili ve yaş ortalaması 54.7±10.0 olan 74 proliferatif 
retinopatili diabet hastası ile benzer yaş (53.7±14.0) ve cinsiyetteki 60 
retinopatisi ve diabeti olmayan sağlıklı birey kontrol grubu olarak alınmıştır. 
Periferik lökositlerden genomik DNA izole edilmiş ve ROCK2 geni 
Thr431Asn (ekzon 10) ve Arg83Lys (ekzon 3) polimorfizmleri Light-Cycler 
(Roche Diagnostics) cihazı kullanılarak real-time PCR ile belirlenmiştir.  

BULGULAR: Nonproliferatif retinopatili ve proliferatif retinopatili hastalarda 
Thr431Asn polimorfizmi için genotip dağılımı sırasıyla Thr/Thr için %27.2 ve 
%24.3, Thr/Asn için %46.9 ve %51.4, Asn/Asn için %25.9 ve %24.3 
olarak bulunmuştur. Bu dağılımlar kontrol grubuyla (Thr/Thr için %23.33, 
Thr/Asn için %48.33, Asn/Asn için %28.33) karşılaştırıldığında anlamlı bir 
ilişki saptanmamıştır. Ayrıca allel frekansları arasında da anlamlı ilişki 
bulunmamaktadır. Benzer şekilde, diabetik retinopatili hastalardaki 
Arg83Lys polimorfizmi genotip ve allel dağılımları da kontrole göre anlamlı 
farklılık göstermemiştir.  

SONUÇLAR: Bu çalışmanın sonuçları Türk toplumunda diabetik retinopati 
ile ROCK2 geni Thr431Asn ve Arg83Lys polimorfizmleri arasında ilişkinin 
bulunmadığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Diabetik retinopati, polimorfizm, Rho-kinaz, ROCK2 
geni 
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Kardiyovasküler Farmakoloji / Klinik Toksikoloji 
06.11.2009 Salon A, 16:00-17:30; S-16/S-20 
S-16 
İKİ FARKLI İZOLASYON TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN İNTERNAL 
TORASİK ARTER PREPARATLARINDA VASKÜLER YANITLARIN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Cahit Nacitarhan1, Zeliha Bayram1, Ozan Erdem2, Ozan Erbasan2, Ümit 
Arslan2, Sadi Özdem1, İlhan Gölbaşı2 , Cengiz Türkay2, Atalay Mete2, Ömer 
Bayezid2 
1Akdeniz Üniversitesi Farmakoloji AbD 
2Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi AbD 

AMAÇ: İnternal Torasik Arter (İTA)’in myokard revaskülarizasyonunun da 
kullanılmak için hazırlanması sırasında kullanılan teknik İTA preparatının 
yanıtlarını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada iki farklı teknik kullanılarak 
hazırlanmış İTA preparatlarının fizyolojik yanıtları karşılaştırılmıştır.  

GEREÇ-YÖNTEM: Kasılma ve gevşeme yanıtları yandaş veni proksimalden 
bağlı(YVB+) ve bağlı olmayan (YVB-) İTA halkalarının organ banyosuna 
asılması sonrasında KCl, fenilefrin-asetilkolin ve fenilefrin-sodyum 
nitroprussid (SNP) veya L-arginin inkübasyonu sonrasında alınan fenilefrin-
asetilkolin yanıtları değerlendirilmiştir. Duyarlılık maksimum yanıtın 
%50’sini oluşturan agonist konsantrasyonunun eksi logaritması olan pD2 ile 
değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz tek yönlü varyans analizi ve 
Student’s t-test’leriyle yapılmıştır. 

BULGULAR: YVB- İTA halkaları bağlı olana göre 80mM’lık KCI solüsyonuna 
daha fazla kasılma yanıtı vermiştir (p=0,0013). pD2 değerleri ((YVB- pD2 
= 6,01 ± 0,23) (YVB+ pD2 = 5,52 ± 0,18)) karşılaştırıldığında ACh’e 
duyarlılığın YVB-‘da daha fazla olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde SNP’ye 
duyarlılığın YDB- grubunda ((YVB-pD2 = 7,88 ± 0,12) (YVB+pD2 = 7,58 ± 
0,12)) daha fazla olduğu bulunmuştur. Dokunun L-arginin ile 
inkübasyonundan sonra ACh ile elde edilen gevşeme yanıtları 
karşılaştırıldığında YVB- grubunun (pD2 = 6,52 ± 0.15) YVB+ grubuna göre 
(pD2 = 6,37 ± 0,48) duyarlılığı daha fazla bulunmuştur. 

SONUÇLAR: İki grup arasında KCI ile kasılmanın YVB- grupta daha fazla 
olması ve YVB- grupta ACh’ye ve SNP’ye duyarlılığın ve oluşan maksimum 
gevşeme yanıtlarının daha fazla olması, ayrıca L-arginin inkübasyonunun 
sonrasında ACh’ya yanıtın yeterince düzelmemesi YVB+ dokularda NO 
aracılı gevşeme yolağının zarar gördüğünü, bu bozulmanın kısmen endotel 
üzerinden NO üretim sürecini, kısmen de düz kas tabakasının kasılma-
gevşeme mekanizmalarını etkilediğini düşündürmektedir. Bu çalışma İTA 
preparatı izole edilirken kullanılan tekniğin, greftin fizyolojik yanıtlarını 
değiştirebileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: bypass cerrahisi, endotel, internal torasik arter 
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S-17 
PREEKLAMPSİNİN İNSAN UMBİLİKAL VENİNDE 
VAZOKONSTRİKTÖR ETKİLİ PROSTANOİDLERİN SALIVERİLMESİ VE 
RESEPTÖRLERİNİN EKSPRESYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ 
Gökçe Topal1, Nabil Foudi2, Altay Gezer3, Sönmez Birsen Uydeş Doğan1, 
Rıza Madazlı3, Osman Özdemir1, Xavier Norel2 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul  
2Paris 7 Tıp Fakültesi, Bichat Hastanesi, INSERM U698, Paris 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul 

AMAÇ: Preeklampsi gebelikte görülen hipertansiyon ve proteinüri ile 
karakterize olan bir sendromdur. Hipertansiyon, trombosit agregasyonu ve 
azalmış uteroplasental kan akımı gibi başlıca klinik semptomlarının 
prostonoidlerle ilişkileri birçok çalışmada araştırılmış olmasına rağmen, 
preeklampsi patogenezinde prostanoid reseptörlerinin rolü incelenmemiştir. 
Çalışmamızda, preeklampsinin insan umbilikal veninde vazokonstriksiyona 
aracılık eden FP, TP ve EP3 prostanoid reseptörlerinin ekspresyonları ayrıca 
da PGF2alfa ve tromboksan (TxA2) gibi vazokonstriktör prostanoidlerin 
salıverilmesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ-YÖNTEM: FP, TP ve EP3 prostanoid reseptörlerinin ekspresyonları 
insan umbilikal veni homojenatlarında Western blot yöntemiyle incelendi. 
İnsan umbilikal veninde PGF2alfa ve TxA2 salıverilmesinin ölçümü için 
dokular Krebs solüsyonu içeren izole organ banyosuna asıldı ve 0.1mM 
Araşidonik asitle 30 dakika inkübe edildi. Krebs solüsyonlarındaki 13,14-
dihidro-15-keto-PGF2alfa, PGF2alfanın stabil metaboliti ve TxB2, TxA2’nin 
stabil metaboliti düzeyleri Enzim immunoessey yöntemiyle ölçüldü. 
İstatistiksel değerlendirmeler için ANOVA ve post-hoc Bonferonni testi ve 
gerektiğinde de Student’s t-testi kullanıldı.  

BULGULAR: İnsan umbilikal veninde FP, TP ve EP3 reseptörlerinin 
eksprese oldukları tespit edilerek, preeklamptik gebelerden elde edilen 
umbilikal vende ise bu reseptörlerin ekspresyonlarınının kontrole oranla 
anlamlı düzeyde azaldığı saptanmıştır. Ayrıca, preeklamptik umbilikal 
venden kontrol gruplarına oranla da PGF2alfa ve TxA2 salıverilmesinde 
sırasıyla % 63,05 ve % 70,83 (p<0.05) oranlarında bir artış olduğu da 
belirlenmiştir.  

SONUÇLAR: Bulgularımız, insan umbilikal veninin tonusunun 
düzenlenmesinde FP, TP ve EP3 gibi vazokonstriksiyondan sorumlu 
prostonoid reseptörlerinin yer aldığını ancak preeklampside umbilikal 
venden PGF2alfa ve TxA2 salıverilmesinin artmasına rağmen bu patolojide 
gözlenen fetal perfüzyonu azaltan umbilikal vazospazımın oluşumunda FP 
TP ve EP3 reseptörlerinin yer almadıklarını önermektedir.  

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu tarafından 
desteklenmiştir. Proje no: 490/05052006. 

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, prostanoidler, prostanoid reseptörleri, 
umbilikal ven 
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S-18 
İZOLE SIÇAN MEZENTERİK ARTERİNDE İZOMETRİK KASILMALARLA 
SALIVERİLEN NİTRİK OKSİDİN DAMAR DÜZ KAS TONUSU VE 
MEMBRAN POTANSİYELİ ÜZERİNDEKİ MODÜLATÖR ROLÜ. 

Olcay Ergürhan Kıroğlu1, Özlem Yorulmaz Özü1, Mustafa Emre2, Ata 
Seçilmiş1, Engin Şingirik1 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Adana 

AMAÇ.: İzometrik kasılmanın aort ve mezenterik arterlerde, nitrik oksid 
sentaz (NOS) enzimini hücre içi kalsiyum artışına bağlı olmaksızın aktive 
ederek nitrik oksid (NO)’in sentez ve salınımını uyardığı bilinmektedir. 
Çalışmamızda izometrik kasılma yoluyla sentezlenen NO’ nun sıçan 
mezenterik damarlarında tonusuna ve membran voltajına olası katkıları 
araştırıldı.  
GEREÇ-YÖNTEM:  
a) Organ banyosu çalışmaları: Wistar albino sıçanların halotan anestezisi 
altında süperior mezenterik arterler ringler halinde Krebs solüsyonu içeren 
organ banyosuna izometrik olarak 400-500 mg gerim altında asıldı. 
Dokulara NOS inhibitörleri L-nitro arginin (L-NA, 100 µM), L-nitro arginin 
metil ester (L-NAME, 300 µM) ve NO yıkıcıları olan hidroksokobalamin (100 
µM) ve karboksi-PTIO (100 µM) varlığında ve yokluğunda bir α1-
adrenoseptör agonist olan fenilefrin (0.01- 100 µM) uygulandı.  
b) Elektrofizyolojik çalışmalar: Süperior mezenterik arterler 2 mm’lik ringler 
halinde izole edildi. Bu dokular şerit haline getirilip, Krebs solüsyonu içeren 
organ banyosu ortamında sirküler yönde iki iğne arasında gerilerek, 
mikroelektrod aracılığıyla düz kas membran potansiyeli kaydedildi. Daha 
sonra, yukarda adı geçen NOS inhibitörleri, NO yıkıcıları ve kalsiyum-
kalmodulin inhibitörü kalmidazolyum uygulandı.  
BULGULAR: Fonksiyonel çalışmalarda, mezenterik damarlarda elde edilen 
fenilefrin kasılmaları L-NA ve L-NAME tarafından artırıldı. Bu maddelerin 
varlığında, hidroksokobalamin ve karboksi-PTIO, kasılmaların daha da 
güçlenmesine neden oldu. Elektrofizyolojik çalışmalarda, fenilefrin 
uygulamasıyla oluşan depolarizasyon L-NA ve L-NAME tarafından artırıldı. 
Bu maddelerin varlığında hidroksokobalamin ve karboksi-PTIO 
depolarizasyonda ilave artışlar sağladı. Kalmidazolyum bu artışları 
etkilemedi. 
SONUÇLAR: Bulgular, izole sıçan mezenterik damarlarında izometrik 
kasılmalarla kalsiyumdan bağımsız sentezlenip, salınan nitrik oksidin ve 
onun NOS inhibitörlerine dirençli komponentinin, damar düz kas tonusu ve 
membran potansiyeli üzerinde önemli bir modülatör rolünün olabileceğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İzometrik kasılma, Nitrik oksid, membran potansiyeli, 
mezenter arter. 
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S-19 
SIÇANLARDA AMİTRİPTİLİN ZEHİRLENMESİNDE ADENOZİN 
ARACILI KARDİYOVASKÜLER TOKSİSİTE 
Şule Kalkan, Nil Hocaoğlu Aksay, Kubilay Oransay, Müjgan Büyükdeligöz, 
Yeşim Tunçok 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 

AMAÇ: Amitriptilin zehirlenmesinde oluşan kardiyovasküler toksik etkilerin 
mekanizmasında endojen adenozinin rolünün araştırılması ve amitriptilinin 
plazma adenozin düzeyi üzerine etkisinin gösterilmesidir.  

GEREÇ-YÖNTEM: Sıçanlar üç gruba randomize edildi. Grup 1 (kontrol)’e 
amitriptilin infüze edilmeden (0.94 mg/kg/dk-60 dk) 1 saat önce %5 
dekstroz intraperitoneal (i.p) olarak verildi. Grup 2 ve grup 3’e ilaç 
infüzyonuna başlamadan 1 saat önce EHNA (10 mg/kg i.p, adenozin 
deaminaz inhibitörü) ve NBTI (1mg/kg i.p, adenozin transport 
inhibitörü)verildi. Takiben grup 2’ye %5 dekstroz, grup 3’e amitriptilin 60 
dk. boyunca infüze edildi. Ortalama arteriyel basınç (OAB), kalp atım hızı 
(KAH), QRS ve QT süresi kaydedildi. Plazma adenozin düzeyi HPLC ile 
ölçüldü. İstatistiksel analizde grup içinde tekrarlayan ölçümlerde ANOVA, 
gruplar arasında ANOVA kullanıldı (TÜBİTAK 107S251).  

BULGULAR: Amitriptilin infüze edilen kontrol grubunda (p<0.05) ve 
EHNA/NBTI verilen gruplarda plazma adenozin düzeyleri istatistiksel olarak 
anlamlı artış oluşturdu (p<0.001). Amitriptilin infüzyonu OAB ve KAH da 
istatistiksel olarak anlamlı azalma QRS ve QT süresinde uzama oluşturdu 
(10.dk dan itabaren p<0.001). Endojen adenozin etkinliğinin 
değerlendirildiği EHNA/NBTI verilen grupta; OAB ve KAH da istatistiksel 
olarak anlamlı azalma (p<0.05), QRS süresinde uzama görüldü (sadece 
60.dk da, p<0.01) EHNA/NBTI verilen gruplarda; amitriptilin infüzyonunun 
oluşturduğu OAB ve KAH’ daki azalma ve QRS süresindeki uzama, dekstroz 
infüzyonuna göre istatistiksel olarak daha anlamlı bulundu (p<0.05).  

SONUÇLAR: Sıçan amitriptilin zehirlenme modelinde amitriptilin infüzyonu 
plazma adenozin düzeyini artırdı. Ayrıca endojen adenozin artışının 
oluşturduğu kardiyovasküler etkiler amitriptilin tarafından potansiyalize 
edildi. Bu bulgular amitriptilin zehirlenmesinde oluşan kardiyovasküler 
toksik etkilerin mekanizmasında endojen adenozin düzeylerindeki artışın ve 
sinerjistik moleküler mekanizmaların rol oynadığını düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Amitriptilin, endojen adenozin, hipotansiyon, QRS 
uzaması. 
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S-20 
KARABAŞ OTU (LAVANDULA STOECHAS) EKSTRESİNİN 
KOLESTEROLLE BESLENEN SIÇANLARDA SERUM LİPİD PROFİLİ VE 
ENDOTELE-BAĞIMLI GEVŞEME YANITLARI ÜZERİNE ETKİSİ 
Ercüment Ölmez1, Kamil Vural1, Şule Gök1, Hüsniye Kayalar2, Alper Durmuş 
Sönmez1 
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Manisa 
2Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İzmir 

AMAÇ: Karabaş otu (Lavandula stoechas), halk arasında kolesterol 
düşürücü ve damar açıcı özellikleri olduğu düşüncesiyle oldukça yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Ancak bilimsel literatürde, Karabaş otunun 
kolesterol düzeyi ya da ateroskleroz üzerine etkisi ile ilgili bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, yüksek kolesterollü diyet ile beslenen 
sıçanlarda, Karabaş otu ekstresinin, ateroskleroz patogenezindeki önemi 
kabul edilen serum lipid profili ve endotele-bağımlı gevşeme yanıtları 
üzerine etkilerinin incelemesi hedeflenmiştir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Karabaş otu ekstresi, kurutulmuş bitkinin açıkta kalan 
bölümlerinin %70’lik metanol içinde ekstraksiyonu ile elde edilmiştir. 
Çalışmaya alınan 250-300 g ağırlığında erkek albino sıçanlara, 8 hafta 
süreyle kolesterollü ya da standart yem ile beslenirken, oragastrik kanül ile 
her gün 100 ya da 500 mg/kg ekstre veya 20 mg/kg atorvastatin ya da 
izotonik sodyum klorür (kontrol) verilmiştir. 8 haftanın sonunda sıçanlar 
öldürülerek serum lipid profilleri ve torasik aortalarında endotele-bağımlı 
gevşeme yanıtları değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Kolesterollü yem ile beslenen sıçanların kontrol grubunda total 
kolesterol ve LDL-kolesterol değerleri diğer grupların tamamından anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur. Bu değerler, atorvastatin ve Karabaş otu 
ekstresinin her iki dozunun uygulanması sonucu anlamlı olarak düşmüştür. 
HDL-kolesterol ve trigliserid düzeyleri bakımından ise, gruplar arası farklılık 
bulunmamıştır. İzole damar çalışmalarında ise, asetilkolinin 10-8 ve 10-7 
mol/l konsantrasyonlarındaki gevşeme yanıtları, kolesterollü yem ile 
beslenen sıçanların kontrol grubunda, standart yem grubuna göre anlamlı 
olarak düşük bulunmuştur. Atorvastatin ve Karabaş otu ekstresinin her iki 
dozu ile yapılan uygulamalar sonrasında ise bu farklılık ortadan kalkmıştır.  

SONUÇLAR: Karabaş otu ekstresi, kolesterolle beslenen sıçanlarda serum 
lipid profili ve damarlardaki endotele-bağımlı gevşeme yanıtları üzerine 
olumlu etki göstermiş olup, ateroskleroz gelişiminin önlenmesinde yararı 
olabilir.  

TÜBİTAK 108S082 no.lu proje ile desteklenmiştir 

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, Karabaş otu, kolesterol, sıçan, statin 
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S-21 
DENEYSEL PREMATÜR EJAKÜLASYON ARAŞTIRMALARI İÇİN BİR 
SIÇAN MODELİ ÖNERİSİ 
Remzi Erdem1, Kemal Öztürk2, Şebnem Kosdak1, Levent Peşkircioğlu2 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara 

AMAÇ: Prematür ejakülasyon (PE) en yaygın erkek cinsel 
disfonksiyonudur. Hastalığın etiyopatogenezinde mekanistik süreç henüz 
tam olarak aydınlatılmamıştır. Bu alandaki davranış deneyleri yeterince 
nesnel değildir. Seminal vezikül basıncı ise anestezi altında 
ölçülebildiğinden mevcut deneysel hayvan modelleri fizyolojik süreci 
yansıtmaktan uzaktır. Bu çalışmada, seminal veziküle yerleştirilen kalıcı 
kateter aracılığıyla, bilinci açık sıçanlarda kaydedilen vezikül içi basınç 
değerleri üzerine görsel-kokusal uyaranların ve koitusun etkisinin 
araştırılması, ejakülasyon sürecinin ve bu süreç üzerine klinikte PE 
tedavisinde kullanılan fluoksetin ile süreçte bilinen bir rolü olmayan 5-HT3 
reseptörlerinin antagonisti ondansetronun etkilerinin fizyolojik koşullar 
altında incelenmesi amaçlandı.  

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmada 18 erişkin erkek (288,3±20,4 g) ve üç adet 
erişkin dişi Wistar albino sıçanlar kullanıldı. Anestezi (ketamin/ksilazin; 
50/10 mg/kg, i.p.) altında seminal vezikül içine yerleştirilen kateter cilt 
altından ilerletilerek sırtta interskapuler bölgeden yüzeye çıkarılıp 
sabitlendi. Sıçanlar rasgele 3 eşit gruba ayrıldı; Kontrol (1 ml/kg/gün su), 
Fluoksetin (1 mg/kg/gün) ve Ondansetron (1 mg/kg/gün) grupları. 
Uygulamalar 15 gün boyunca orogastrik gavaj ile yapıldı. Seminal vezikül 
basınçlarının bazal ve tedavi sonrası değerleri, koitus öncesinde, esnasında 
ve sonrasında olmak üzere ölçüldü. Latans (ilk koitusa kadar geçen süre), 
koitus sayısı, ortalama koitus süresi de değerlendirildi. Veriler 
(ortalama±OSH) iki yönlü ANOVA ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Tedavi dönemi sonrasında kontrol grubunda ortalama koitus 
süresi %43,7 kısalırken, diğer gruplarda değişmedi. Koitus esnasındaki 
vezikül içi basınç fluoksetin grubunda 6 kat artarken (14,86 mmHg), diğer 
gruplarda değişmedi. Tedaviler latans değerlerini değiştirmedi. 
SONUÇ: Önerilen deneysel model, sıçanlarda ejakülasyon sürecine 
mekanistik açıklamalar getirmeye ve nesnel, güvenilir, tekrarlanabilir 
bulgular sağlamaya elverişlidir. Model, PE etiyopatogenezine ve tedavisine 
ışık tutacak deneysel çalışmalarda kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Prematür ejakülasyon, fluoksetin, ondansetron, 
seminal vezikül 
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S-22 
UZUN SÜRELİ FLUOKSETİN UYGULAMASININ İZOLE TAVŞAN 
KORPUS KAVERNOZUM DÜZ KASININ FONKSİYONEL YANITLARI 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
Semil Selcen Göçmez1, Tijen Utkan2, Nejat Gacar2, Yusuf Sarıoğlu3 
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Tekirdağ 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 

AMAÇ: Korpus kavernozum düz kasının gevşeme mekanizmalarının 
bozulmasının erektil disfonksiyona neden olduğu iyi bilinmektedir. Selektif 
serotonin gerialım inhibitörü antidepresan ilaçların klinikte kullanımları 
sırasında ereksiyon bozukluğuna yol açtığı gözlenmiştir. Ancak bu 
bozukluğun altında yatan mekanizma tam olarak açıklanamamıştır. Bu 
nedenle bu çalışmada selektif serotonin gerialım inhibitörü bir antidepresan 
olan fluoksetinin tavşan korpus kavernozum düz kas yanıtları üzerindeki 
etkileri araştırıldı. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada erişkin erkek tavşanlar kullanıldı. Tavşanlar 2 
gruba ayrıldı. Tavşanlara 21 gün boyunca intraperitoneal injeksiyon yoluyla 
serum fizyolojik veya fluoksetin (20 mg/kg) uygulandı. Bu sürenin sonunda 
izole korpus kavernozum düz kas preparatları organ banyosuna izometrik 
ölçümler için yerleştirildi. Asetilkolin (10-8-10-4 M), elektriksel alan uyarısı 
(EAU)(10 V, 0.5 ms, 10 s, 1-32 Hz) ve sodyum nitroprussiyat (10-10-10-4 
M) gevşeme ve 124 mM KCl kasılma yanıtları elde edildi.  

BULGULAR: Fluoksetin uygulanan grupta KCl ve sodyum nitroprussiyat 
yanıtlarında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmazken, 
asetilkolin ve elektriksel alan uyarısı ile elde edilen gevşeme yanıtlarının 
kontrollerine göre anlamlı olarak azaldığı bulundu (p<0.05).  

SONUÇLAR: Çalışmamızda fluoksetin uygulanan tavşanların korpus 
kavernozum düz kasında nörojenik ve endotelyal gevşeme yanıtlarının 
bozulduğu gösterildi. Bu bulgulara dayanılarak gevşeme yanıtlarındaki bu 
değişimin fluoksetinin erektil disfonksiyon yapıcı etkisine katkısının 
olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, Fluoksetin, Korpus kavernozum 
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S-23 
SIÇANLARDA HİPERLİPİDEMİ VE EREKTİL DİSFONKSİYON 
İLİŞKİSİNİN SERUM ADMA DÜZEYİ VE KAVERNÖZ DOKU ENOS GEN 
EKSPRESYONU İLE İRDELENMESİ 
Nergis Murat1, Aslı Toylu2, Sinem Evcim3, Ömer Demir4, Neşe Atabey2, 
Sedef Gidener3, Adil Esen4 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu,İzmir 
2Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı 
3Farmakoloji Ana Bilim Dalı 
4Üroloji Ana Bilim Dalı 

Hiperlipidemi varlığında okside LDL miktarındaki artış, endotelyal nitrik 
oksid sentetazın (eNOS) kompetetif inhibitörü ADMA’nın kan düzeyinin 
yükselmesine neden olur. Bu artış vasküler yatakta nitrik oksid (NO) 
miktarının azalmasına ve buna bağlı olarak endotelyal disfonksiyon 
oluşmasına neden olur. Vasküler bir yapı olarak kabul edilen kavernöz 
dokuda NO azalmasına bağlı gelişen endotelyal disfonksiyon ise erkeklerde 
erektil disfonksiyona neden olmaktadır. Bu çalışmada LDL’ye bağlı olarak 
gelişen serum ADMA düzeyindeki değişikliklerin kavernozal dokudaki eNOS 
ekspresyonu ile ilişkisini araştırma amaçlanmıştır. Çalışmamızda, Wistar 
cinsi erkek sıçanlarda 4mg/kg native LDL (nLDL) enjeksiyonu ile 
hiperlipidemi oluşturulup; denekler; kontrol, 72. saat, 2. hafta ve 8.hafta 
olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. Her bir grupta serum ADMA düzeyleri 
ölçülmüş, kavernöz dokuda ise eNOS mRNA miktarı değerlendirilmiştir. 
Sonuçlarımıza göre; serum ADMA düzeyinde 2. haftadan itibaren yükselme 
gözlenmekle birlikte kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık 8.haftada bulunmuştur. Kontrol grubunda kavernöz doku eNOS 
mRNA düzeyi zaman bağlı olarak azalma göstermiş, 8. haftadaki değerler 
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede az bulunmuştur. 
Bulgularımıza göre, LDL artışının serum ADMA düzeyini artırması erken 
dönemden ziyade ileri dönemlerde gelişmektedir. Sonuç olarak, 
hiperlipidemi varlığında NO miktarında meydana gelen azalmaya bağlı 
gelişen vaskülojenik erektil disfonksiyondan serum ADMA düzeyindeki 
artışın sorumlu olabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: LDL, nitrik oksid, ADMA, endotelyal disfonksiyon, 
erektil disfonksiyon 



 166 

S-24 
KARACİĞER KANSERİ HÜCRELERİNDE TRPC1 GENİNE SPESİFİK 
VEKTÖR ARACILI POST-TRANSKRİPSİYONEL GEN SUSTURMA VE 
HÜCRE İÇİ KALSİYUM DİNAMİKLERİ 
Çiğdem Selli1, Yasemin Eraç1, Buket Kosova2, Esra Erdal3, Metiner Tosun1 
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 

AMAÇ: Önceki çalışmalarımızda SOC (store-operated Ca2+, depo-kontrollü 
Ca+2) kanalının bileşimine katıldığı düşünülen TRPC1 proteininin 
ekspresyon düzeylerinin baskılandığı A7r5 hücrelerinde TRPC6 düzeyleri ve 
SOC girişinin anlamlı düzeyde arttığı gözlenmişti¹. TRPC6’nın 
proliferasyonda işlevsel olduğu² ve TRPC1’in apoptoz ile ilişkili olduğu³ 
bildirilmiştir. TRPC proteinlerinin ve SOC girişinin kanserleşme sürecindeki 
yerinin belirlenmesi ayrımsal ilaç hedeflerinin tanımlanmasında önem 
taşımaktadır. Bu çalışmada progenitör özellikteki Huh-7 hücrelerinde, 
TRPC1 düzeylerinin geleneksel inhibitörleri bulunmaması nedeniyle RNA 
interferans (RNAi) gen susturma yöntemi kullanılarak baskılanması ve SOC 
girişindeki değişikliklerin izlenmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ-YÖNTEM: Huh-7 hücreleri %10 FBS içeren DMEM/Ham’s F-12 ile 
kültüre edilmiştir. TRPC1 ekspresyonunu baskılamak amacıyla içine 
shTRPC1 dizisi yerleştirdiğimiz pSUPERIOR.retro.neo+gfp vektörü 
kullanılmıştır. Vektör hücrelere FugeneHD transfeksiyon ajanı kullanılarak 
transfekte edilmiş ve transfeksiyon etkinliği GFP ekspresyonu 
gözlemlenerek belirlenmiştir. Selektif sarkoplazmik retikulum Ca+2 ATPaz 
inhibitörü siklopiazonik asit ile aktive edilen SOC girişi fura-2 yüklenmiş 
hücrelerde spektrofluorometre ile gerçek zamanlı olarak belirlenmiştir.  

BULGULAR: GFP sinyali taşıyan hücrelerin oranı bakımından transfeksiyon 
etkinliği ~ %40 olarak belirlenmiştir. SOC girişi susturma vektörü taşıyan 
hücrelerde kontrol hücrelere oranla anlamlı değişiklik göstermemiştir.  

SONUÇLAR: SOC girişinde anlamlı değişiklik gözlenmemesi 1) 
transfeksiyonun yetersizliğine, 2) TRPC1’in yeterli düzeyde 
baskılanmamasına veya 3) azalan TRPC1 düzeylerinin kompanse 
edilmesine bağlı olabilir. İndüklenebilir vektör ile RNAi etkinliği ayarlanarak 
susturma düzeylerinin ve SOC yanıtlarının kantitatif olarak izlenmesi daha 
akılcı gözükmektedir.  

TÜBİTAK (108S072, MT; BİDEB-2211, CS) ve EÜ (BAP 08ECZ018, MT) 
tarafından desteklenmiştir. 

¹Selli ve ark. Vascul Pharmacol. 2009;51:96-100. 
²Thebault ve ark. Cancer Res. 2006;66:2038-2047. 
³Pani ve ark. Mol Biol Cell. 2006;17:4446-4458. 

Anahtar Kelimeler: fura-2, shRNA, transient receptor potential 



 167 

S-25 
SUNULMADI 
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Diğer Konular 
05.11.2009 Salon C, 16:00-17:30; S-01/S-05 
S-26 
DENEYSEL DİYABETİN SIÇAN OVER VE TESTİS DOKULARINDA 
AROMATAZ PROTEİNİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Nihan Burul Bozkurt, Can Pekiner, Pelin Kelicen 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D. Ankara 

AMAÇ: Diyabetin dişi ve erkeklerde üreme fonksiyonlarında bozulmaya 
neden olduğu bilinmekle beraber buna neden olan moleküler mekanizmalar 
henüz aydınlatılamamıştır. Estrojenlerin üreme fonksiyonları üzerinde 
önemli rolleri bulunmaktadır. Esas olarak beyin, over, testis, karaciğer ve 
yağ dokusunda eksprese edilen ve estrojen üretimi için gerekli olan 
aromataz enzimi androjenlerden estrojen biyosentezini katalizler. İnsülinin 
aromataz aktivitesi üzerinde düzenleyici rolü bulunmaktadır. Çalışmamızın 
amacı deneysel diyabetin over ve testis dokularındaki aromataz enzimi 
üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Dişi ve erkek Sprague-Dawley sıçanlara streptozotosin 
enjekte edilerek deneysel diyabet oluşturuldu. Bir grup sıçana 
streptozotosin enjeksiyonundan sonra insülin tedavisi uygulandı. 4- ve 12-
hafta sonunda öldürülen sıçanların over ve testis doku homojenatları 
hazırlanarak western blot yöntemi ile aromataz proteini açısından 
değerlendirildi. Serum estradiol düzeyleri kit aracılığıyla ölçüldü.  

BULGULAR: Over homojenatlarında aromataz protein seviyeleri hem 4- 
hem de 12-hafta diyabette anlamlı derecede azalırken testis 
homojenatlarında yalnızca 12-hafta diyabette anlamlı azalma gözlendi. 
Dişilerde serum estradiol düzeyleri diyabette azalırken erkekte herhangi bir 
değişiklik saptanmadı. İnsülin tedavisi diyabetin neden olduğu değişiklikleri 
engelledi. 

SONUÇLAR: Deneysel diyabet over ve testis dokularında aromataz 
ekspresyon seviyelerinde anlamlı azalmaya neden olmaktadır. Over 
aromataz ekspresyonundaki azalma serum estradiol düzeylerine yansırken, 
testisteki azalma serum estradiol düzeylerini etkilememektedir. Bunun 
nedeni testiste aromataz ekspresyonu azalırken aktivitesinin artması ya da 
diğer dokular tarafından testiste meydana gelen bu azalmanın kompanse 
ediliyor olması olabilir. Aromataz diyabete sekonder olarak gelişen seksüel 
disfonksiyonda önemli bir hedef molekül olabilir. 

Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 
desteklenmiştir (Projeno:06D05301001) 

Anahtar Kelimeler: Aromataz, diyabet, over, sıçan, testis 
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S-27 
İNSAN ERİTROSİTLERİNDE RHO/RHO-KİNAZ SİNYAL İLETİ 
MEKANİZMASININ FONKSİYONEL ÖNEMİ 
Rukiye Nalan Tiftik1, Oğuz Kerim Başkurt2, Seval Kul3, Kansu Büyükafşar1 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD 

AMAÇ: Eritrositlerin mikrokapiller dolaşımda oksijenin taşıyabilmeleri 
onların şekil değiştirebilme (deformabilite) yetenekleri sayesinde 
olmaktadır. L-arginin/NO yolağının, sAMP ve sGMP ve çeşitli protein 
kinazlar eritrosit deformabilitesine katkı yapmaktadır. Ancak düz kas ve kas 
olmayan hücrelerde hücre şekil değişiklikleri, sitokinez ve migrasyon, aktin 
hücre iskeleti reorganizasyonu gibi hücresel olaylara katkısı olan Rho/Rho-
kinaz yolağının eritrositlerdeki fonksiyonel önemi tam olarak ortaya 
konmamıştır. Bu amaçla biz, eritrositler Rho/Rho-kinaz sinyal ileti 
mekanizmasının fonksiyonel önemini inceledik. 

YÖNTEM-GEREÇLER: Sağlıklı donör eritrositlerinde, RhoA ve Rho-kinaz 
(ROCK-2) enzim ekspresyonları Western-blot yöntemi ile araştırıldı. 
Lizofosfatidik asit (LPA, 10-5 M) ve sfingozin 1 fosfat (S1P, 10-6 M) 
varlığında ve yokluğunda, basal ve mekanik stress ile indüklenmiş şartlarda 
Rho-kinaz enzim inhibitörleri Y-27632 ve fasudil’in (10-7-10-4 M) 
eritrositlerin deformabiliteleri üzerine etkisi LORCA ektasitometre ile 
değerlendirildi. İlaveten, lizofosfatidik asit ve mekanik stress deneylerinde 
RhoA aktivasyonları, RhoA G-LISA aktivasyon kiti ile ölçüldü.  

BULGULAR: Western-blot analizi eritrositlerin Rho-A ve ROCK-2 
proteinlerini eksprese edebildiğini gösterdi. LPA (10-5 M) eritrosit 
deformabilitesini bozarken, GTP-RhoA düzeylerini azalttı. ROCK enzim 
inhibitörleri, Y-27632 ve fasudil (10-7-10-4 M), ise tek başlarına 
deformabiliteyi bozmakla birlikte, LPA’in deformabilite bozucu etkisine ilave 
bir katkı yapmadı. Bir başka membran lipidi olan S1P (10-6 M) eritrosit 
deformabilitesini değiştirmedi. Subhemolitik mekanik stres, eritrosit 
deformabilitesini ve RhoA protein aktivasyonlarını azalttı. Ancak mekanik 
stres ve ROCK inhibitörleri kombinasyonu ilave bir bozukluk 
oluşturmamıştır. 
SONUÇLAR: Bulgularımız, indirekt olmakla beraber, Rho/Rho-kinaz 
yolağının insan eritrositlerinde deformabiliteye katkı sağlayabileceğine 
işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eritrosit, Rho/Rho-kinaz sinyal ileti yolağı, 
deformabilte 
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S-28 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TERATOJENİTE BİLGİ SERVİSİ’NE 
BAŞVURAN GEBELERDE İLAÇ KULLANIMININ GEBELİK 
SONUÇLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ömer Demir1, Aylin Arıcı1, Yücel Demiral2, Yeşim Tunçok1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Klinik 
Toksikoloji Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İzmir 

AMAÇ: Çalışmamızda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) 
Teratojenite Bilgi Servisi’ne (TBS) gebelikleri sırasında ilaç kullanımı 
nedeniyle başvuran gebelerin gebelik sonuçları ve teratojenik riskinin 
değerlendirmesinde kullanılan FDA (Food and Drug Administration), TERIS 
(Teratogen Information System) ve ADEC (Australian Drug Evaluation 
Committee's) sınıflandırmalarının tutarlılıkları araştırıldı.  

YÖNTEM: Çalışmamızın kapsamına, TBS’ne 01.01.2005-30.06.2007 
tarihleri arasında başvuran gebelerin verileri alındı. Demografik veriler, 
kullanılan ilaçlar, ilaçların kategorileri, gebelik sonuçları değerlendirildi. Veri 
çözümlemesinde Student t testi, ki-kare ve lojistik regresyon yöntemleri 
kullanıldı. Gebelik risk sınıflandırmalarına göre ilaçların tutarlılığı Kappa 
tutarlılık katsayıları hesaplanarak değerlendirildi. 

BULGULAR: Araştırmadaki 220 gebenin %78.2’si 20–34 yaşları 
arasındaydı (Ortalaması 29.1±5.5 en küçük ve en büyük 15–43 yaş), 
başvuru sırasında ortalama gebelik haftası 8.2±4.4 idi (3–28 hafta). 
Gebelerin %29.1’i (n=64) maruz kalınan etken FDA gebelik risk 
sınıflandırmasına göre yüksek riskli grupta idi. Gebeliklerin %74.1’i 
(n=163) doğumla, %17.3’ü (n=38) isteğe bağlı ya da tıbbi gebelik 
sonlandırılması ile sonuçlandı. Gebelerin %1.8’i (n=4) anomalili bebek 
doğurdu. FDA Risk Sınıflandırmasına göre yüksek riskli ilaç kullanan 
gebelerde isteğe bağlı ya da tıbbi gebelik sonlandırılması, düşük riskli ilaç 
kullananlara göre yüksekti (OR:2.32, GA:1.13–4.77, p=0.032, Tablo 1). En 
sık kullanılan ilaçlar antienfektif (%24.6) ve merkezi sinir sistemi (%24.1) 
ilaçlarıydı. FDA-ADEC, TERIS-ADEC ve TERIS-FDA gebelik risk 
sınıflandırmalarının birbirleriyle tutarlılıkları; sırasıyla 0.379, 0.454 ve 0.221 
idi. 

SONUÇ: İlaçlara maruz kalan gebelerde FDA gebelik risk sınıflandırmasına 
göre riskli grupta olmak, gebeliğin tıbbi ya da isteğe bağlı olarak 
sonlandırılma oranını artırmaktadır. Gebelik risk kategorilerinin birbirleriyle 
tutarlılıklarının düşük olması nedeniyle gebelik sonlandırılması kararını 
verirken ilgili ilacın gebelikte kullanımı ile ilgili bilimsel araştırma sonuçları 
da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: ADEC, FDA, ilaç, gebelik, teratojenite, teratojenite 
bilgi servisi (TBS), TERIS 
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Tablo 1. FDA kategorilerine göre isteğe bağlı ya da tıbbi gebelik tahliyesi 
dağılımı 
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S-29 
HEMATOLOJİK NEOPLAZİ ALANINDA, “RUHSATLI ENDİKASYONU 
DIŞINDA İLAÇ KULLANIMI” TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Filiz Özyiğit, Rabia Kahveci, Mahmut Tokaç, Akif Akbulat, Halil Akar, Hanefi 
Özbek 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 

Sağlık Bakanlığı’na hematolojik neoplazi alanında yapılmış “ruhsatlı 
endikasyonu dışında”ilaç uygulama talepleri değerlendirildi. 

2008 yılı Ocak-Aralık ve 2009 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında yapılan ve 
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM)’ndeki komisyonca değerlendirilen 
ruhsatlı endikasyonu dışında ilaç uygulama talepleri incelendi. Başvurular 
Akut ve Kronik lösemiler (ALL, AML, KLL ve KML) olarak sınıflandırıldı, hasta 
başvuru sayısı ve talep edilen ilaçlardan ilk yedisi (Fludarabin fosfat, 
Rituksimab, Mikofenolat mofetil, Takrolimus, Alemtuzumab, Anti insan T 
lenfosit serumu, İnterferon alfa 2a) değerlendirildi. 

2008 yılında İEGM’ye ALL, AML, KLL ve KML tanılarıyla 473 adet başvuru 
yapılmış, bu başvuruların 448’i uygun bulunurken, 25’inin uygun 
olmadığına karar verilmiştir. En çok Fludarabin fosfat ve Rituksimab için 
talepte bulunulmuş; talep sayısının Haziran, Temmuz ve Kasım aylarında 
pik yaptığı, Ocak ve Şubat aylarında azaldığı saptanmıştır. 2009 yılında 483 
adet başvuru yapılmış, 371’i uygun bulunmuş, 112’sinin uygun olmadığına 
karar verilmiştir. Bu başvuruların 166’sı Rituximab için yapılmış, çoğunluğu 
son aylarda yapılan başvurular olmak üzere 67 başvuru uygun 
bulunmamıştır. En çok Rituximab, Fludarabin fosfat, Mikofenolat mofetil için 
talepte bulunulmuş; talep sayısı Şubat, Haziran ve Temmuz aylarında pik 
yapmış, Ocak ayında azalmıştır. Rituksimab’ın ciddi advers etkisi nedeniyle, 
Bakanlıkça bir “doktor mektubu” yayınlanarak 4 Haziran 2009’dan itibaren 
Rituksimab başvuruları reddedilmiştir. 

Ruhsatlı endikasyonu dışında ilaç uygulama taleplerinin 2009 yılının ilk yedi 
ayında 2008 yılının tümünde yapılandan daha fazla olduğu saptanmıştır. 
Başvuru sayısındaki bu artışın nedenleri farklı yönlerden araştırılabilir. 
Yetkili otoritenin endikasyon dışı kullanım taleplerini uygun veya uygun 
değildir şeklinde değerlendirmesinde; etkinlik verileri kadar güvenlik 
verilerinin de etkili olduğu, hatta etkinlik verilerinin önüne geçtiği 
Rituksimab örneğinde görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: hematolojik neoplazi, ruhsatlı endikasyonu dışında 
ilaç kullanımı 



 173 

S-30 
BİR GÖZLEMSEL AVRUPA ÇALIŞMASINDA YÖNETSEL 
KARMAŞIKLIKLAR 
Sinem Ezgi Gülmez, Séverine Lignot Maleyran, Sophie Micon, Fatima 
Hamoud, Patrick Blin, Nicholas Moore 
Victor Segalen Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Bordeaux, Fransa 

GİRİŞ: Avrupa’da farmakoepidemiyolojinin gelişmesi, özellikle Avrupa İlaç 
Ajansı (European Medicines Agency, EMEA) tarafından kuvvetle 
desteklenmektedir. Ancak bu gelişme için, daha fazla çokuluslu geriye 
dönük çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. Verilere ulaşmak, 1995 Avrupa 
Birliği (AB) Veri Koruma Yönergesinde de (95/46/EC)) öngörüldüğü gibi 
yalnızca Veri Koruma Komiteleri’nin onayını gerektirmektedir. Oysa, 7 
ülkeyi kapsayan çokuluslu gözlemsel bir çalışmadan edinilen deneyim, 
bunun hiç de böyle olmadığını göstermektedir.  

YÖNTEM-BULGULAR: Çalışmaya katılan 2 ülkede, tek bir Ulusal Veri 
Koruma Komitesi’nin onayı yeterliydi. 3 ülkede ise, Ulusal Etik Kurul (UEK) 
onayı yeterli iken, bazı hastaneler Yerel Etik Kurul (YEK) onayında ısrarcı 
oldular. Diğer 2 ülkeye gelince, birinde UEK yoktu, birinde de UEK onayı 
YEK onayından sonra geliyordu. Öte yandan, YEK’lerden kimileri 
değerlendirme için ücret istemezken, kimileri henüz değerlendirme bile 
yapılmadan ücret ödenmesi isteğinde bulundular. Ayrıca, sunulacak ek 
belgeler de, aynı ülke içinde farklılıklar gösteriyordu. 

SONUÇ: Yalnızca 7 AB üyesini kapsayan basit bir geriye dönük gözlemsel 
çalışmada, bir yandan çalışmanın gerçekleştirilmesini güçleştiren ve 
geciktiren, öte yandan da öngörülen bütçesinin artmasına yol açan 
karmaşalara ve ulusal düzeydeki uyumsuzluklara rastlanmıştır. Oysa, 
amacı ulusal düzenlemeler arasında birörneklik sağlamak olan Avrupa 
Direktifi uyarınca, bu tür uyumsuzlukların giderilmesi zorunludur. Buradaki 
öncelikli sorun, Direktiflerin değiştirilmesi değil, yürürlükte olanların 
gerçekten uygulanması sorunudur. Direktifleri düzenleyen ve 
uygulanmasını denetleyen kişilerin, benzer çalışmalar yapılırken, hem bu 
tür zaman alıcı, pahalı ve gereksiz karmaşıklıkları bilmesi ve gözönünde 
bulundurması, hem de bunları çalışma süresine ve bütçesine eklemeyi 
düşünmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Direktifleri, Etik Kurullar, farmakoepidemioloji 
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Poster Sunuları 
Posterler tüm kongre boyunca asılacaklardır. Belirlenen zamanlarda, poster 
sahiplerinin posterlerinin başında beklemeleri gerekmektedir. 

Solunum Sistemi Farmakolojisi 
05.11.2009, P-001/P-004 
[P-001] 
PULMONER HİPERTANSİF SIÇANLARIN PULMONER ARTERİNDE 
FOSFODİESTERAZ ENZİM İNHİBİTÖRLERİ SİLDENAFİL, TADALAFİL 
VE VARDENAFİL’İN GEVŞETİCİ ETKİSİNDE NİTRİK OKSİD / SİKLİK 
GUANOZİN MONOFOSFAT YOLAĞININ ROLÜ 
Edibe Minareci, Gülay Şadan 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
AMAÇ: Bu çalışmada klinik önemi nedeniyle selektif fosfodiesteraz enzim-5 
(PDE-5) inhibitörleri sildenafil, tadalafil ve vardenafil’in monokrotalin ile 
oluşturulan pulmoner hipertansiyon modelinde sıçan pulmoner arter 
halkalarındaki gevşetici etkisi ve bu etkide nitrik oksid / siklik guanozin 
monofosfat (NO/sGMP) yolağının rolünün araştırılması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Pulmoner hipertansiyon hayvanlara tek doz 
monokrotalin’in (60mg/kg) intraperitoneal uygulanması ile oluşturulmuş, 
bu durum 21 gün sonra Fulton indeksi (sağ ventrikül ağırlığı/sol ventrikül + 
septum) ve histopatolojik değerlendirme ile doğrulanmıştır. Deney 
protokolünde fenilefrin ile kasılmış pulmoner arter halkalarında sildenafil, 
tadalafil ve vardenafil’in gevşetici etkisi ve bu etkide nitrik oksid sentaz 
inhibitörü L-NAME (10-4 M), guanilat siklaz inhibitörü ODQ (10-5 M) ve NO 
süpürücüsü karboksi-PTIO (10-4 M) inkübasyonunun rolü 
değerlendirilmiştir 
BULGULAR: Çalışmada kontrol ve monokrotalin uygulaması ile pulmoner 
hipertansiyon oluşturulan sıçanların fenilefrin (10-6M) ile önceden kasılmış 
pulmoner arter halkalarında kümülatif olarak uygulanan PDE-5 inhibitörleri 
(10-10-10-5M) kontrol grubunda daha belirgin olmak üzere konsantrasyon 
bağımlı gevşeme yanıtı oluşturmuştur. Pulmoner hipertansiyon grubunda 
sildenafil ve tadalafil’e alınan maksimum yanıtların azaldığı vardenafil 
yanıtlarının ise değişmediği gözlenmiştir. Dokuların 20 dakika süreyle L-
NAME, ODQ ve karboksi-PTIO ile inkübasyonu her üç ajanın uygulandığı 
konsantrasyonlarda oluşturduğu gevşeme yanıtlarında anlamlı bir azalmaya 
neden olurken vardenafil’in yüksek konsantrasyonlarında her iki grupta da 
bu azalma izlenmemiştir. 
SONUÇLAR: Bu çalışmada sıçan pulmoner arter preparatlarında PDE-5 
inhibitörlerinin gevşetici etkisinde NO-sGMP yolağının rolü olduğu, ancak 
vardenafil’in diğerlerinden farklı olarak bu yolak dışında farklı başka bir 
mekanizma aracılığı ile de etki gösterebileceği ve dolayısıyla klinikde 
pulmoner hipertansiyon tedavisinde sildenafil ve tadalafil’e göre daha 
yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, sildenafil, tadalafil, 
vardenafil, nitrik oksid 



 175 

[P-002] 
OVALBUMİN İLE DUYARLILAŞTIRILMIŞ KOBAY TRAKEA 
DOKULARINDA NO/CGMP YOLAĞININ VE RESEPTÖR ARACILI 
KASILMA YANITLARININ İN VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI 
Ahmet Parlak1, Şahin Yıldırım2, İhsan Bağcivan2, Nedim Durmuş2 
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Çalışmamızda ovalbumin ile duyarlaştırılarak astım oluşturulan 
kobaylardan izole edilen trakea preperatlarında in vitro olarak NO/cGMP 
yolağının nasıl etkilendiği araştırıldı.  
GEREÇ-YÖNTEM: Kobaylar kontrol ve ovalbumin duyarlı olarak iki gruba 
ayrıldı. Deney grubuna ovalbumin, kontrol grubuna salin enjeksiyonu 
yapıldı. Trakea Dokuları Krebs–Henseleit solüsyonu içeren 10 ml’lik organ 
banyosuna kasıcı ve gevşetici maddeler ile elektriksel alan uyarısına (EAU) 
maruz bırakılmak için asıldı ve elde edilen yanıtlar karşılaştırıldı. Trakea 
dokularında cGMP düzeyleri ölçüldü. 
BULGULAR: Deney grubunda, nitrik oksit donörleri (NOC-12 ve NOR-4), 
YC-1, fosfodiesteraz 5 enzim inhibitörü T-0156 maddeleriyle ve EAU ile 
oluşan gevşeme cevapları anlamlı derecede azaldı (p<0.05). Ayrıca her iki 
grupta NO donörleri ve YC-1 maddesi gevşeme yanıtları, guanilat siklaz 
inhibitörü ODQ varlığında anlamlı derecede azaldı (p<0.05). EAU’na bağlı 
her iki gurupta meydana gelen gevşeme yanıtları, nitrik oksit sentaz (NOS) 
inhibitörü L-NAME varlığında anlamlı derecede azalırken, ortama L-arginin 
ilave edilmesi bu yanıtları geriye döndürdü. Deney grubunda EAU, 
karbakol, NO donörleri, YC-1, T-0156 uygulanan ve ilaçsız dokudan elde 
edilen cGMP miktarları, kontrol grubu düzeylerine göre anlamlı derecede 
azaldı (p<0.05). Her iki grupta da NO donörleri ve YC-1 ilaç uygulamaları 
sonucu ölçülen cGMP düzeyleri, ODQ varlığında anlamlı derecede azaldı 
(p<0.05). Yine her iki grupta EAU+L-NAME sonucunda ölçülen cGMP 
düzeyleri yalnız EAU sonucu ölçülen cGMP düzeylerine göre anlamlı 
derecede azaldı (p<0.05).  
SONUÇLAR: Bu bulgular astımda aktivitesi artan inflamatuvar NOS’a bağlı 
olarak fazla miktarda oluşan NO’nun, yapısal NOS’u inhibe etmesine ve 
bunun sonucunda endojen NO’nun azalmasına ve/veya guanil siklaz enzim 
miktar ve/veya aktivasyonundaki azalmaya bağlı olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Astım, kobay, trakea, NO/cGMP, in vitro 
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[P-003] 
SIÇANLARDA OLUŞTURULAN AKUT AKCİĞER HASARINDA 
TEZOSENTANIN ETKİSİ 
Figen Atalay, Gamze Yurdakan, Emine Yılmaz Sipahi 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 
AMAÇ: Alpha-naphthylthiourea (ANTU) akciğer mikrovasküler yatağındaki 
permeabilite değişikliklerine sekonder pulmoner ödem ve plevral efüzyon 
ile karakterize doz ve zaman bağımlı inflamatuvar reaksiyon 
oluşturmaktadır. ANTU’nun akciğer hasar mekanizmasındaki hedefin 
kapiller endotel hücresi olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın amacı, ANTU ile 
sıçanlarda oluşturulan akciğer hasarı üzerine, çeşitli akciğer patolojilerinde 
aktive olduğu bilinen endotelin peptidlerin rolünü incelemek üzere, 
endotelin A ve B reseptör antagonisti tezosentanın akut etkilerini 
araştırmaktır.  
YÖNTEM: ANTU sıçanlara i.p. olarak 10 mg/kg dozunda verilmiş, 4 saat 
içinde maksimum düzeye ulaşan, akciğer ağırlığı/vücut ağırlığı oranındaki 
(AA/VA) artış ve plevral efüzyonla (PE) karakterize akut akciğer hasarı 
modeli oluşturulmuştur. Tezosentan ANTU’dan 30 dakika önce subkutan (2, 
10, 30 mg/kg) ve 60 dakika önce intraperitoneal (2, 10, 30 mg/kg) olarak 
uygulanmış ve akciğer hasarı üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Plevral 
efüzyon volümetrik olarak ölçülmüş, AA/VA ve PE/VA oranları 
hesaplanmıştır.  
BULGULAR: Tezosentanın ANTU’dan 30 dakika önce s.c. verilen dozlarında 
akciğer ödemi ve plevral efüzyon üzerinde istatistiksel anlamlı bir koruyucu 
etkisi gözlenmemiştir. ANTU’dan 60 dakika önce i.p. verilen dozlarında ise 
istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, 30 mg/kg dozunda en iyi 
düzeyde olmak üzere, ANTU’nun yaptığı inflamasyon, hemoraji ve ödemde 
hafif düzeyde azalma gözlenmiştir. Tezosentanın ANTU’dan 60 dakika önce 
i.p. verilen dozlarında, plevral efüzyonu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
azalttığı saptanmıştır.  
SONUÇ: Bu sonuçlar, non-selektif endotelin reseptör antagonisti 
tezosentanın, sıçanlarda ANTU ile oluşturulan akut akciğer hasarı 
modelinde, akciğer parankim doku hasarı üzerinde anlamlı bir koruyuculuk 
sağlamadığını, histopatolojik incelemede inflamasyon, hemoraji ve ödem 
üzerinde hafif düzeyde bir azalmaya neden olduğunu; efüzyon oluşumu 
üzerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir gerilemeye neden olduğunu 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Alpha-naphthylthiourea, akut akciğer hasarı, 
endotelin peptidler, tezosentan 
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[P-004] 
SIÇANLARDA OLUŞTURULAN AKUT AKCİĞER HASARI DENEY 
MODELİNDE ANESTEZİK MADDELERİN ETKİLERİ 
Kıvanç Erdem1, Gamze Yurdakan2, Emine Yılmaz Sipahi1 
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 
AMAÇ: Alpha-naphthylthiourea (ANTU) sıçanlarda doz bağımlı olarak 
pulmoner endotel hasarı, pulmoner ödem ve plevral efüzyon 
oluşturmaktadır. Pulmoner vasküler yataktan veya hava yollarından 
kaynaklanan vazoaktif maddelerin, ANTU aracılı hasar mekanizmalarında 
rol oynadığı düşünülmektedir. Pek çok anestezik maddenin vasküler 
endotel ve kas fonksiyonlarını etkileyerek akciğer inflamatuvar cevaplarını 
modüle ettiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, ANTU ile oluşturulan 
deneysel akut akciğer hasarı deney modelinde, ketamin, midazolam ve 
ksilazinin akut etkilerini araştırmaktır.  
GEREÇ-YÖNTEM: ANTU sıçanlara i.p. olarak 10 mg/kg dozunda verilerek, 
4 saat içinde maksimum düzeye ulaşan, plevral efüzyon (PE) ve akciğer 
ağırlığı/vücut ağırlığı oranındaki (AA/VA) artışla karakterize akut akciğer 
hasarı geliştirilmiştir. Ketamin (7.5, 15, and 50 mg/kg, i.p.), midazolam (2 
and 4 mg/kg, i.p.), and ketamin/ksilazin (50/10 mg/kg, i.p.) ANTU’dan 30 
dakika once uygulanmış ve akciğer hasarı üzerine olan etkileri 
araştırılmıştır. Plevral efüzyon volümetrik olarak ölçülmüş, AA/VA ve PE/VA 
oranları hesaplanmıştır. 
BULGULAR: Ketamin, midazolam ve ksilazin uygulamaları AA/VA 
oranlarında anlamlı bir azalma sağlamamıştır. Histopatolojik incelemede, 
yalnız ketalar 15 ve 50 mg/kg dozunda, istatistiksel anlamlı olmamakla 
beraber ANTU aracılı inflamasyon, hemoraji ve ödemde azalma tespit 
edilmiştir. Ketamin, midazolam ve ksilazin uygulamaları ANTU aracılı oluşan 
plevral efüzyonda (PE/VA oranlarında) istatistiksel anlamlı bir azalmaya 
neden olmuştur.  
SONUÇLAR: Ketamin, midazolam ve ksilazin ANTU aracılı parankim 
hasarında koruyucu etki göstermemekte fakat plevral efüzyonu anlamlı 
oranda azaltmaktadır. Bu sonuçlar anestezik maddelerin akciğer hasarında 
önemli rol oynayan patofizyolojik mekanizmaları etkileyebileceğini 
göstermektedir. Bundan dolayı, klinik ve deneysel kullanım alanlarında, 
anestezik maddelerin biyolojik sistemler üzerine olan potansiyel etkileri göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Alpha-naphthylthiourea, akut akciğer hasarı, ketamin, 
ksilazin, midazolam 
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İskelet Kası ve Düz Kas Farmakolojisi 
05.11.2009, P-005/P-011 
[P-005] 
ÇİNKO ASPARTATIN SIÇAN ÇİZGİLİ KASINDA OLUŞTURULAN UZUN 
SÜRELİ İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNDEKİ KORUYUCU 
ETKİSİ 
Erhan Atahan1, Yusuf Ergün2, Ergül Belge Kurutaş3, Tuğrul Alıcı4 
1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi ABD, Sivas 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
ABD, Kahramanmaraş 
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, 
Kahramanmaraş 
4Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, İstanbul 
AMAÇ: Serbest oksijen radikalleri iskemi-reperfüzyon hasarının 
etyolojisinde merkezi bir rol oynadığından potansiyel bir antioksidan olan 
çinkonun çizgili kas hasarında etkisi araştırıldı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Deneyler Sprague-Dawley sıçanlar üzerinde anestezi 
altında in vivo olarak yapıldı. Deney grupları şöyleydi: (I) sham-kontrol, 
(II) sham-kontrol+çinko aspartate (50 mg/kg, İP), (III) sol alt bacağı 
turnike uygulanarak iskemi-reperfüzyon hasarı (İRH) oluşturulan grup ve 
(IV) İRH+çinko aspartate (50 mg/kg, İP). Malondialdehid (MDA), 
superoksit dismutaz (SOD), katalaz (KAT), glutayon (GSH) ve nitrik oksit 
(NO) çizgili kas dokusunda spektrofotometre vasıtasıyla ölçüldü.  
BULGULAR: Sol gastrocnemius kasında grup I’e kıyaslandığında MDA 
değerleri grup II’de düşük grup III’de ise yüksek bulundu. Ancak çinko 
aspartat (grup IV) grup III’deki yükselmiş MDA düzeylerini tamamıyla 
normale çevirdi. SOD aktivitesi grup I ile karşılaştırıldığında grup II’de 
yükselmişti; öte yandan grup I ile III arasında fark yoktu ve çinko 
uygulaması (grup IV) SOD aktivitesini arttırdı. Grup I ile II arasında KAT 
değerleri açısından fark yokken, grup III ve IV’de anlamlı artışlar 
gözlemlendi. Grup III ve IV’deki GSH değerleri benzer bir şekilde grup I ve 
II’ye göre yüksekti ancak sadece grup IV’deki değerler istatistiksel olarak 
anlamlıydı. Grup II’deki NO düzeyleri grup I’den düşüktü; grup I ve III 
arasında ise fark yoktu. Tam olarak aynı olmasa da sağ kasta da benzer 
bulgular tespit edildi. 
SONUÇLAR: Neticede, çinko çizgili kas iskemi-reperfüzyon hasarında 
faydalı durmaktadır. Bu etkisini temel olarak serbest oksijen radikalleri ile 
etkileşerek yapması muhtemeldir. 
Anahtar Kelimeler: Çinko; iskemi-reperfüzyon hasarı; antioksidanlar; 
çizgili kas; nitrik oksit 
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[P-006] 
ÇİZGİLİ KAS İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI: SUB-ANESTETİK 
DOZDA VERİLEN KETAMİN, PROPOFOL VE ETOMİDATIN 
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Yusuf Ergün1, Hafize Öksüz2, Yalçın Atlı3, Metin Kılınç3, Sacide Darendeli2 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
ABD, Kahramanmaraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon ABD, Kahramanmaraş 
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, 
Kahramanmaraş 
AMAÇ: Anestetik ilaçların iskemi-reperfüzyon hasarı (İRH) üzerine etkileri 
yakın zamanlarda ilgi uyandıran bir konu olmuştur. Bu nedenle ketamin, 
propofol ve etomidatın sub-anestetik dozlarının çizgili kas İRH modeli 
üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlandı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Sıçanlarda İRH turnike metoduyla uygulandı. Tiopental 
anestezisi altında 5 deneysel grup oluşturuldu: 1) Sham-kontrol, 2) İRH, 3) 
İRH+Ketamin, 4) İRH+Propofol ve 5) İRH+Etomidat. Malondialdehid 
(MDA), superoksit dismutaz (SOD), katalaz (KAT) ve glutayon peroksidaz 
(GPO) çizgili kas dokusunda spektrofotometre vasıtasıyla ölçüldü. Çinko, 
demir ve bakır spektrofotometrik atomik absorbsiyon cihazıyla ölçüldü. 
BULGULAR: Sham-kontrol grubuyla karşılaştırıldığında İRH grubundaki 
MDA değerleri yüksek, GPO değerleri ise düşük bulundu; öte yandan SOD 
ve KAT aktiviteleri benzerdi. Çinko düzeyleri İRH grubunda azalma 
gösterirken demir ve bakır düzeylerinde bir değişiklik görülmedi. Sub-
anestezik dozlarda ketamin verilen sıçanlarda, İRH grubundaki artmış MDA 
düzeyleri kontrol seviyelerine döndü. Ketaminin her 3 dozunun SOD 
aktivitesini İRH ile kıyaslandığında azalttığı görülürken, sadece 3 mg/kg 
ketamin verilen sıçanlarda KAT aktivitesinde bir azalma tespit edildi. İRH 
grubunda azalmış olan GPO aktivitesi ketaminin tüm dozlarıyla normale 
çevrildi. İRH grubuyla ketamin verilen gruplar arasında çinko, demir ve 
bakır düzeyleri açısından bir fark yoktu. Benzer bulgulara propofol ve 
etomidate verilen deneylerde de ulaşıldı. 
SONUÇLAR: Neticede sub-anestezik dozlardaki ketamin, propofol ve 
etomidate İRH’da koruyucu etkiler göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: İskemi-reperfüzyon hasarı; çizgili kas; ketamin; 
propofol; etomidat 
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[P-007] 
ÇİZGİLİ KAS İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI: ANESTETİK DOZDA 
VERİLEN KETAMİN, PROPOFOL VE ETOMİDATIN ETKİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Yusuf Ergün1, Sacide Darendeli2, Seçil Şimşek İmrek3, Metin Kılınç3, Hafize 
Öksüz2 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
ABD, Kahramanmaraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon ABD, Kahramanmaraş 
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, 
Kahramanmaraş 
AMAÇ: İskemi-reperfüzyon hasarı (İRH)’na maruz kalınan birçok klinik 
durumun belirli bir kısmının anestezi altındayken görülmesi araştırmacıların 
anestetik ilaçların bu olaya etkisini incelemesine yol açmıştır. Bundan dolayı 
bu çalışmada değişik ilaçlarla anestezi altına alınan sıçanlarda İRH 
açısından bir farklılık olup olmadığını araştırmak amaçlandı. 
METHODS: Turnike İRH metodu kullanıldı ve 2 deneysel grup oluşturuldu: 
Sham-kontrol ve İRH grupları. Her bir gruptaki sıçanlar sırasıyla tiopental, 
ketamin, propofol ve etomidate ile anestezi altına alındı. Malondialdehid 
(MDA), superoksit dismutaz (SOD), katalaz (KAT) ve glutayon peroksidaz 
(GPO) çizgili kas dokusunda spektrofotometre vasıtasıyla ölçüldü. Çinko, 
demir ve bakır spektrofotometrik atomik absorbsiyon cihazıyla ölçüldü. 
BULGULAR: Tiopental (40 mg/kg, IP) ile anestezi altına alınan sıçanlarda, 
sham-kontrole göre İRH grubundaki MDA düzeyleri yüksek GPO aktivitesi 
ise düşük bulundu. Ancak SOD ve KAT aktiviteleri benzerdi. Öte yandan 
İRH’daki çinko düzeyleri düşükken demir ve bakır düzeylerinde bir farklılık 
tespit edilmedi. Ketamin (60 mg/kg), propofol (100 mg/kg) veya etomidat 
(20 mg/kg) ile anestezi altına alınan sıçanlarda MDA değerleri açısından 
sham-kontrol ile İRH grubu arasında bir fark oluşmadı. Bu ilaçlara SOD, 
KAT, GPO, demir ve bakır düzeyleri açısından bir fark yaratmazken, İRH 
grubundaki çinko düzeyleri sham-kontrole göre düşüktü. 
SONUÇLAR: Neticede ketamin, propofol ve etomidat, anestetik dozları ile, 
İRH üzerinde koruyucu etki gösterdiler; bu nedenle İRH riski olan 
ameliyatlarda bu ilaçlar ileride tercih edilebilir. 
Anahtar Kelimeler: İskemi-reperfüzyon hasarı; çizgili kas; ketamin; 
propofol; etomidat 
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[P-008] 
L-KARNİTİN ÖN TEDAVİSİNİN YAVAŞ KASILAN SIÇAN İSKELET 
KASLARINDA İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINA KARŞI KORUYUCU 
ETKİSİ 
Mert Ertunç1, Yıldırım Sara1, Mert Demirel2, Rüştü Onur1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi Ab.D., 
Ankara 
AMAÇ: İskemi-reperfüzyon (I/R) hasarı, travmatoloji ve rekonstrüktif 
cerrahide morbiditenin en önemli nedenidir ve ileri derecede travmaya 
uğramış veya ampüte olmuş ekstremitelerin tedaviye yanıtlarını azaltır 
(Urbaniak JR et al., 1994). Bu çalışmada, kronik L-karnitin tedavisinin I/R 
hasarı sonrasında yavaş (soleus; SOL) ve hızlı (ekstensor digitorum longus; 
EDL) kas liflerinin kontraktil özellikleri üzerine koruyucu etkileri araştırıldı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Sıçanlar 4 gruba ayrıldılar: I) Serum fizyolojik II) L-
karnitin III) I/R- serum fizyolojik IV) I/R-L-karnitin. I/R, hayvanların 
anestezi altında sağ arka ayaklarına 4 saat tunike uygulanması ve 2 saat 
turnikenin açılması ile gerçekleştirildi. Her gruptan EDL ve SOL kaslarında 
“twitch” ve tetanik kasılmaları ve kas yorgunluğuna dirençleri incelendi. 
BULGULAR: I/R uygulanan tüm kaslarda “twitch” ve tetanik kasılma 
amplitüdleri azaldı (P<0.01). L-karnitin ön uygulaması, SOL kaslarında I/R 
ile indüklenen tetanik kontraktilite azalmasını tamamiyle geri çevirdi 
(P<0.01), ancak EDL kaslarında belirgin bir düzelme yaratmadı. Kronik L-
karnitin uygulamasından sonra gruplar arasında SOL ve EDL kaslarının 
yorgunluk cevapları arasında belirgin bir farklılık saptanmadı. 
SONUÇLAR: Bu çalışmada, kronik L-karnitin tedavisinin seçici olarak 
yavaş-kasılan kasları I/R ile indüklenen hasara karşı koruduğu gösterildi. 
Kaynak: Urbaniak JR, Richards RR, Dicke T. Complications in microvascular 
surgery, In: Epps CH Jr, editor. Complications in orthopedic surgery. 
Philedelphia: J.B. Lippincott; 1994., 791-804. 
Anahtar Kelimeler: Ekstensor digitorum longus, iskemi-reperfüzyon, kas 
yorgunluğu, L-karnitin, soleus 
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[P-009] 
İNSAN İNTERNAL TORASİK ARTER HALKALARINDA 
ADRENOMEDULLİN’İN ETKİLERİ: SİKLOOKSİJENAZ, NİTRİK OKSİD 
SENTAZ VE POTASYUM KANALLARININ ROLÜ 
Zeliha Bayram1, İlhan Gölbaşı2, Sadi Özdem1 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Antalya 
AMAÇ: Adrenomedullin’in (ADM) insan internal torasik arter (ITA) 
halkalarında etkileri ve bu etkilerde siklooksijenaz, nitrik oksid (NO) sentaz 
(NOS), ve potasyum kanallarının rolleri araştırıldı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Koroner arter bypass operasyonu sırasında elde edilen 
ITA örnekleri 3-4 mm’lik genişliğinde halkalar halinde organ banyolarına 
asıldı. İzometrik gerilim transdüserler aracılığıyla kaydedildi. İstatiksel 
analizler Student t-testi, tekrarlayan ölçümler için ANOVA ve posthoc 
testler kullanılarak yapıldı. 
BULGULAR: ADM (10-10-10-7 M), fenilefrin (10-6 M) ile kasılan ITA 
preparatlarında konsantrasyon bağımlı gevşeme yanıtları oluşturdu. ADM’ye 
gevşeme yanıtları endoteli sağlam halkalarda, zedelenmiş halkalara göre 
anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Siklooksijenaz inhibitörü indometazin 
(10-5 M, 20 dak.) inkübasyonu ADM’ye gevşeme yanıtlarında anlamlı bir 
değişik oluşturmazken, NOS blokörü L-NAME (10-4 M) (p<0.05) ile 
inkübasyon, ADM’ye gevşeme yanıtlarında anlamlı bir azalmayla 
sonuçlandı. Spesifik guanilat siklaz inhibitörü ODQ (5x10-5 M) (p<0.05) ve 
putatif ADM reseptör antagonisti ADM(22-52) (10-7 M) (p<0.01) ADM’ye 
gevşeme yanıtlarında anlamlı bir azalma oluşturdu. ADM’nin gevşetici 
etkisi, dokunun voltajla aktive edilen potasyum kanal blokörü 4-AP (5 mM, 
10 dak.) veya ATP’ye duyarlı potasyum kanal blokörü glibenklamid (10-5 
M, 30 dak.) ile inkübasyonu ile anlamlı bir değişikliğe uğramazken, büyük 
kondüktanslı Ca+2 ile aktive edilen potasyum kanal blokörü karibdotoksin 
(10-7 M) (p<0.05) veya küçük kondüktanslı Ca+2 ile aktive edilen 
potasyum kanal blokörü apamin (10-7 M) (p<0.05) inkübasyonu ile anlamlı 
olarak azaldı.  
SONUÇLAR: Bu çalışmada ADM’nin insan ITA preparatında fonksiyonel 
gevşetici etkisine yönelik farmakolojik kanıt sağlandı. Ayrıca, insan ITA 
preparatlarında ADM’nin gevşetici etkisinde hem kalsiyumla aktive edilen 
potasyum kanallarının hem de NO salıverilmesi aracılığı ile endotel’in rol 
oynadığı gösterildi. 
Anahtar Kelimeler: Adrenomedullin, insan internal torasik arteri, nitrik 
oksid, potasyum kanalları, vazodilatasyon 
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[P-010] 
PERMEABİLİZE KOBAY TENİA ÇEKUMUNDA KARBAKOL İLE 
İNDÜKLENEN KASILMA YANITLARI ÜZERİNE HİDROJEN SÜLFÜRÜN 
ETKİSİ 
Merve Denizaltı, Nezahat Tuğba Durlu Kandilci, Turgut Emrah Bozkurt, İnci 
Şahin Erdemli 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
AMAÇ: Hidrojen sülfür, damar ve damar-dışı düz kaslarda güçlü gevşetici 
etki gösterir. Bu etkiden damar düz kaslarında ATP’ye duyarlı potasyum 
kanalları sorumlu iken diğer düz kaslardaki mekanizma bilinmemektedir. 
Ayrıca, hidrojen sülfürün sitotoksik etki gösterdiği ve bu etkiye reaktif 
oksijen türevlerinin aracılık ettiği öne sürülmektedir1,2,3. Bu çalışmanın 
amacı permeabilize kobay tenia çekum kasının karbakol aracılı 
kasılmalarının hidrojen sülfüre bağlı hücre içi değişiminin incelenmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Kobaylardan izole edilen tenia çekum 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 80 µM beta-eskin ile 30 dakika permeabilize edildi ve kasılma 
yanıtları hassas transdusırlar kullanılarak kaydedildi. 
BULGULAR: Hidrojen sülfür donörü NaHS (3x10-4 M) permeabilize tenia 
çekum kasında karbakol (50 µM) ile indüklenen kasılma yanıtını azalttı. 
NaHS ile oluşan bu azalmayı hidrojen peroksit süpürücüsü katalaz geri 
döndürürken, süperoksit anyonu ile hidroksil radikalinin süpürücüleri olan 
süperoksit dismutaz ve N-asetil sistein etkilemedi. Sarkoplazmik retikulum 
kalsiyum-ATPaz pompası inhibitörü siklopiazonik asit ve mitokondri proton 
pompası blokörü karbonil siyanid p-triflorometoksifenilhidrazon (FCCP) 
karbakol ile indüklenen kasılma yanıtını azalttı. Siklopiazonik asit varlığında 
ortama eklenen NaHS azalmış kasılma yanıtını daha fazla inhibe ederken, 
FCCP varlığında banyoya eklenen NaHS azalmış kasılma yanıtını 
değiştirmedi.  
SONUÇLAR: Hidrojen sülfürün permeabilize kobay tenia çekumunda 
karbakol kasılmasını azaltması ve bu azalmanın katalaz ve FCCP ile 
önlenmesi bu etkide hücre içi hidrojen peroksit oluşumunun ve kalsiyum 
deposu mitokondrinin rolünün olduğunu düşündürmektedir.  
Bu çalışma HÜBAB tarafından desteklenmiştir.  
REFERANSLAR:  
1.Ann.Rev.Pharmacol.Toxic. 1992;32:109–134. 
2.Toxicology 2004;203:69–76. 
3.Drug Metab.Rev. 2006;38(4):733-744. 
Anahtar Kelimeler: Hidrojen sülfür, mitokondri, permeabilizasyon, reaktif 
oksijen türevleri, tenia çekum 



 184 

[P-011] 
KETİAPİN, OLANZAPİN VE RİSPERİDONUN SIÇAN İSKELET KASI VE 
SİNİR-KAS KAVŞAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 
İsmail Burak Bal, Mert Ertunç, Yıldırım Sara, Rüştü Onur 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
Sıçan frenik sinir-diyafragma preparatında son plak potansiyelleri (SPP), 
minyatür son plak potansiyelleri (MSPP), istirahat membran potansiyeli 
(İMP), aksiyon potansiyeli (AP) ve indirekt stimülasyon ile elde edilen 
kasılmalar incelenerek ketiapin, olanzapin ve risperidonun sinaptik aşırım 
üzerine etkilerinin aydınlatılması amaçlandı. Ketiapin, olanzapin ve 
risperidon d-tübokürarin ile kısmen bloke edilmiş indirekt kasılmaları doz-
bağımlı olarak inhibe etti. Her üç ilaç da kas membranında 1.5-2.0 mV’luk 
hiperpolarizasyona neden oldu. Ketiapin (15 μM) AP amplitüdünü 
değiştirmedi, “overshoot”u azalttı. Aksiyon potansiyelinin yükselme süresi 
(YS), iniş süresi (İS) ve devam süresi (APD50) kısaldı; yükselme hızı (YH) 
ve iniş hızı (İH) değişmedi. Olanzapin (15 μM), AP amplitüdünü ve 
“overshoot”unu değiştirmedi. 10-90 YS, ½ İS ve APD50 kısaldı, YH ve İH 
arttı. Risperidon (10 μM), AP amplitüdünü ve “overshoot”unu artırdı. 10-90 
YS kısalırken YH arttı. ½ İS, APD50 ve İH değişmedi. İlaçlar SPP 
amplitüdünü ve ortalama kuvantum miktarını değiştirmedi. Ketiapin (15 
μM), SPP’lerin YS, İS ve devam süresini kısaltırken; risperidon (10 μM) YS, 
İS ve SPP devam süresini uzattı. Olanzapin (15 μM), MSPP amplitüdünü ve 
frekansını değiştirmedi; MSPP devam süresini %4.1 artırdı. Ketiapin (15 
μM), ve risperidon (10 μM) MSPP frekansını artırdı (sırasıyla %23.7, %53); 
her iki ilaç da MSPP amplitüdünü değiştirmedi. Ketiapin MSPP devam 
süresini %6.2 azalttı. Risperidon MSPP devam süresini %10.6 artırdı. 
Ketiapin ve risperidon MSPP amplitüdlerinin dağılımını sola kaydırdı, 
olanzapin ile değişiklik gözlenmedi. Bu bulgular ketiapin, olanzapin ve 
risperidonun sıçanda kas tipi nikotinik asetilkolin reseptörlerinin kompetitif 
antagonisti olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu çalışma, incelenen 
antipsikotiklerin membran eksitabilitesinde rol alan Na+ ve K+ kanalları ile 
de etkileştiğini ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Ketiapin, olanzapin, risperidon, sıçan, sinir-kas 
kavşağı 
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Enflamasyon 
05.11.2009, P-012/P-015 
[P-012] 
SIÇANLARDA KARRAGENİN İLE OLUŞTURULAN AKUT 
ENFLAMASYON MODELİNDE ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM 
(ADE) İNHİBİTÖRLERİ VE ANGİOTENSİN RESEPTÖR 
BLOKÖRLERİNİN (ARB) ETKİSİ 
Fulden Işıkdemir, Zekiye Nur Banoğlu 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Zonguldak 
AMAÇ: ADE anjiotensin II oluşumunu sağlarken aynı zamanda başta 
bradikinin olmak üzere plazma kininlerinin yıkımında da rol alır; “kininaz” 
enzimi olarak da bilinir. Bu çalışmanın amacı kimyasal yapı, metabolizasyon 
ile kuşak farkı gösteren kaptopril, enalapril ve lizinopril olmak üzere üç 
ADEİ’rü ve bir AT1 reseptör blokörinin (losartan) akut enflamasyon 
üzerindeki etkilerini, karragenin pençe testi ile araştırmaktır.  
GEREÇ-YÖNTEM: 6 erkek sıçandan oluşan gruplara ADEİ’leri ve losartan 3 
farklı dozda ( kaptopril 1, 10 ve 100 mg/kg, enalapril 5, 10 ve 20 mg/kg, 
lisinopril 10, 20 ve 50 mg/kg ve losartan 1, 10 ve 50 mg/kg) ip olarak 
uygulandı. 30 dakika sonra sağ arka pençelerine injekte edilen 0,1 ml % 
1’lik karrageninin oluşturduğu pençe hacim artışı 1. saatten başlayarak 6 
saat boyunca hidropletismometre ile ölçüldü. Sonuçlar aynı uygulamaya 
tabi tutulan 25 mg/kg diklofenak grubu ile karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Kaptopril düşük dozları ile ödemi etkilemezlerken lizinopril ve 
enalapril tam tersine ödemi artırmış, artan dozlar ile enflamatuvar etki 
önemli düzeyde artmıştır. Anjiyotensin AT1 reseptör blokörü losartan 
diklofenak’a yakın derecede antiinflamatuvar etki yaparak ödemi 
azaltmıştır. Losartan artan dozlarda özellikle ilk periyotlarda daha bariz 
görülmek üzere diklofenak’tan daha fazla antiinflamatuvar etki 
göstermiştir. Losartan hem bradikinin düzeyini etkilemediği için hem de 
anjiotensinin inflamatuar etkisinde rol oynadığı bilinen AT1 reseptörlerini 
bloke ettiği için güçlü antiinflamatuvar etki göstermiştir. 
SONUÇ: ADEİ’ lerin aralarında nicel farklar göstermekle birlikte akut 
enflamasyonu artırdığı saptanmıştır. Bradikinin düzeyini etkilemeyen ARB 
losartan ise diklofenaktan daha güçlü bir antiinflamatuvar etki göstermiştir. 
Aynı çalışmayı kronik bir inflamasyon modelinde denemek gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kaptopril, Enalapril, Lizinopril, Losartan, Enflamasyon, 
Karragenin, Pençe testi 
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Şekil: ADE İnhibitörleri ve Losartan’ın karragenin ile oluşturulan pençe 
ödeminde kullanılan en yüksek doz düzeyinde etkileri ve Diklofenak ile 
karşılaştırılması.  
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[P-013] 
ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM (ADE) İNHİBİTÖRLERİ VE 
ANGİOTENSİN RESEPTÖR BLOKÖRLERİNİN (ARB) SIÇANDA KOTON 
PELLET KRONİK ENFLAMASYON MODELİNDE ETKİSİ 
Fulden Işıkdemir, Zekiye Nur Banoğlu 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Zonguldak 
AMAÇ: Amacımız kimyasal yapı, metabolizasyon ve kuşak farkı gösteren 
kaptopril, enalapril ve lizinopril olmak üzere üç ADEİ ve bir AT1 reseptör 
blokörü losartan'ın kronik enflamasyon üzerindeki etkilerini, koton pellet 
granüloma testi ile araştırmaktır.  
GEREÇ-YÖNTEM: 6 erkek sıçandan oluşan 7 gruba 10 ± 1 mg ağırlığındaki 
pamuk bilyeler, interskapüler bölgeye s.c.yerleştirildi. Kontrol distile su, 
kaptopril 100 mg/kg, enalapril 20 mg/kg, lisinopril 50 mg/kg ve losartan 50 
mg/kg, diklofenek 25 mg/kg, prednizolon10 mg/kg ip olarak 7 gün, tek doz 
uygulandı. Sekizinci gün pamuk bilyeler çıkarılarak nemli ve kuru olarak 
tartıldı.  
BULGULAR: Kaptopril’in diklofenak ve prednizolon’a oranla daha az ama 
kontrole oranla önemli derecede antiproliferatif etki yapmış, enalapril yaş 
ağırlığı kaptopril’e oranla daha az ama kuru ağırlığı kaptopril’den fazla 
azaltmıştır. Lizinopril de bir miktar antiproliferatif etki yapmış ama bu yaş 
ağırlıkta anlamsız, kuru ağırlıkta ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur  
Akut inflamasyonda güçlü antiinflamatuar etki gösteren losartan, kronik 
modelde de yaş ve kuru bilya ağırlığını önemli derecede azaltmış ama bu 
azalmanın kaptopril ve enalapril’e oranla daha az olduğu gözlenmiştir.  
SONUÇ: Akut inflamasyonda farklı etki gösteren ADEİ ve ARB’lerin kronik 
kullanımda aynı şekilde etki göstererek önemli ölçüde antienflamatuvar 
etkili oldukları saptanmıştır. Buradan hareketle kardiyovasküler 
etkinliklerini de damar endoteli, myokard, böbrek ve benzeri etkin oldukları 
hücrelerdeki lokal antiinflamatuvar etkileri ile açıklamak olasıdır. Ayrıca bir 
başka çıkarım da, kardiyovasküler endikasyonlarda kullanılırken, bir ilaçla 
iki endikasyon prensibinden hareketle beraberinde inflamatuvar hastalıkları 
olanlarda, seçici kullanım sağlayacağı gibi inflamasyon gelişiminine 
profilaktik etki yapıyor olmaları da etkin ve değerli bir ilaç grubu olarak 
uzun yıllar tedavide kalacaklarının bir göstergesidir. 
Anahtar Kelimeler: Kaptopril, Enalapril, Lizinopril, Losartan, Kronik 
İnflamasyon, Koton pellet, 
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[P-014] 
METİROZİNİN RATLARDAKİ ANTİÜLSER VE ANTİİNFLAMATUVAR 
AKTİVİTESİ 
Abdulmecit Albayrak1, Beyzagül Polat1, Elif Çadırcı1, Ahmet Hacımüftüoğlu1, 
Zekai Halıcı1, Mine Gülapoğlu2, Fatih Albayrak3, Halis Süleyman1 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum 
AMAÇ: Bu çalışmada selektif tirozin hidroksilaz inhibitörü olan metirozinin 
antiülser ve antiinflamatuvar etkileri araştırılması amaçlanmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Ülser deneylerinde indometazin ve etanol ile oluşturulan 
gastrik ülser test modelleri kullanıldı. Bu amaçla gruplara ayrılan sıçanlar 
24 saat aç bırakıldı. Bu gruplara metirozin (50, 100 ve 200 mg/kg) ve 
ranitidin (25 mg/kg) uygulandı. Daha sonra indometazin ile oluşturulan 
ülser gruplarına 25 mg/kg indometazin, etanolle oluşturulan ülser 
gruplarına ise %50 etanol verildi. İnflamasyon deneylerinde ise karragenin 
(%1) ile oluşturulmuş pençe ödemi testi kullanıldı. Ayrıca metirozinin 
antiinflamatuvar etki mekanizmasını aydınlatmak için inflamasyonlu 
pençede COX aktivitesinin ölçümü yapıldı.  
BULGULAR: Deney sonuçları metirozinin uygulanan bütün dozlarda (50, 
100 ve 200 mg/kg) hem indometazin hem de etanol ülserinde önemli bir 
antiülser etki oluşturduğunu göstermiştir. Metirozinin 100 ve 200 mg/kg 
dozları (özellikle 200 mg/kg) karrageninle oluşturulan pençe ödemi testinde 
indometazinden daha etkili olmuştur. Ayrıca metirozinin çalışılan bütün 
dozları COX-2 aktivitesini inhibe etmiştir. COX-2 enziminin inhibisyonu 
antiinflamatuvar etkideki artışa paraleldir.  
SONUÇLAR: Metirozinin indometazinden daha güçlü antiinflamatuvar bir 
etkiye sahip olduğu ve bu etkisini COX–2 enzimini selektif olarak inhibe 
ederek oluşturduğu gözlenmiştir. Metirozinin antiülser etkisinden ise 
adrenalin seviyesindeki azalmanın sorumlu olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: metirozin; adrenalin; inflamasyon; ülser; sıçan 



 190 

[P-015] 
BAZI NON-STEROİDAL ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇLARIN ANALJEZİK 
ETKİ MEKANİZMASINDA Β-2 ADRENERJİK RESEPTÖRLERİN 
İNDİREKT ROLÜ 
Elif Çadırcı, Halis Süleyman, Ahmet Hacımüftüoğlu, Zekai Halıcı 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum 
AMAÇ: NSAİİ’lerin antiinflamatuvar etki mekanizmasında böbreküstü bezi 
hormonlarının rolünün olduğu gösterilmiştir. Bu NSAİİ’lerin analjezik etki 
mekanizmasında da böbreküstü bezi hormonlarının rolünün olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu çalışmada indometazin, diklofenak sodyum, aspirin 
ve nimesulidin (İDAN) analjezik etkilerinin böbreküstü bezi hormonlarına 
bağlı olup olmadığı araştırıldı ve ayrıca analjezik etkide rolü tespit edilen 
hormonların analjezik etki mekanizması incelendi.  
GEREÇ-YÖNTEM: İDAN’ların analjezik etkileri, adrenalektomisiz ve 
adrenalektomili sıçanlarda karrageninle oluşturulan pençe ağrı modelinde 
test edildi. Ayrıca İDAN’ların analjezik etkilerinin adrenalektomili sıçanlara 
kortizol ve adrenalin verilerek tekrar değerlendirildi. Daha sonra 
prednizolon ve adrenalinin, adrenerjik α ve β reseptörler üzerinden 
analjezik etki oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla önceden 
fenoksibenzamin (non selektif α reseptör blokörü), propranolol (non selektif 
β reseptör blokörü) ve metoprolol (selektif β-1 reseptör blokörü) verilmiş 
adrenalektomili hayvanlarda ağrı testi yapıldı. 
BULGULAR: İDAN’ların adrenalektomili hayvanlarda analjezik etkileri 
kayboldu. İDAN’ların analjezik etkisi adrenalektomi ile kaybolduğu halde, 
prednizolon ve adrenalin verilen adrenalektomili sıçanlarda, anlamlı analjezi 
oluşturdu. Deneyde prednizolon ve adrenalinin, fenoksibenzamin alan sıçan 
gruplarında anlamlı analjezi oluşturduğu görüldü. Prednizolon ve adrenalin 
metoprolol, verilen adrenalektomili sıçanlarda karrageninle indüklenen 
pençe ağrısını önlerken, propranolol verilenlerde önleyemedi.  
SONUÇLAR: Çalışmamızda kullanılan NSAİİ’lerin analjezik etki 
mekanizmasında adrenalin ve kortizolun önemli roller üstlendiğini 
gösterdik. Gerek adrenalinden gerekse prednizolondan kaynaklanan 
analjezik etkinin α-1, α-2 ve β-1 blokerler ile engellenemediğini, ancak β-2 
reseptörler bloke edildiğinde analjezik etkilerinin kaybolduğunu gösterdik. 
Sonuç olarak, çalışmamızda İDAN’ların analjezik etkilerinin endojen 
adrenalin ve kortizole bağlı olduğu gösterildi. Ayrıca adrenalin ve 
prednizolonun β-2 adrenerjik reseptörler üzerinden direkt analjezik etki 
oluşturdukları, İDAN’ların analjezik etki mekanizmasında ise, bu 
reseptörlerin doğrudan rolünün olmadığı öğrenildi. 
Anahtar Kelimeler: Adrenalin; Analjezik Etki; β-2 Adrenerjik Reseptör; 
Karragenin; NSAİİ 
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Farmakogenetik 
05.11.2009, P-016/P-021 
[P-016] 
TÜRK TOPLUMUNDA ALKOL DEHİDROGENAZ 1C GENOTİP VE ALEL 
SIKLIKLARI VE BAŞ-BOYUN TÜMÖRÜ RİSKİ 
Selim Kortunay1, Aylin Köseler2, Cüneyt Orhan Kara3, Bülent Topuz3, Erol 
Ömer Atalay2 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, 
Denizli. 
AMAÇ: Alkolle ilişkili baş boyun tümörü olgularında alkol dehidrogenaz 1C 
(ADH1C) polimorfizmin patogenezdeki olası rolünün aydınlatılmasıdır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Baş boyun tümörü (Epidermoid Ca) olgularından (n=50) 
ve kontrol grubundan (n=100) kan örnekleri toplandı. Lökositlerden DNA 
izolasyonu yapıldı.  
Alellerin sıklıklarını saptamak amacıyla PCR sonrasında endonükleaz 
restriksiyonu yöntemi kullanıldı(1).  
Genotip ve alel frekanslarının karşılaştırılmasında Fisher exact test 
kullanıldı. P<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. 
BULGULAR: Hasta grubunda. genotip sıklıkları ADH1C*1/*1,ADH1C*1/*2 
ve ADH1C*2/*2 için sırasıyla %58 (Güven aralığı(GA)=50-
65),%38(GA=32-44) ve %4(GA=2-6) idi. ADH1C*1 ve ADH1C*2 alel 
frekansları sırasıyla %77(GA=0,71-0,83) ve %23(GA=0,17-0,29) olarak 
saptandı. Kontrol grubunda ise ADH1C*1/*1 ve ADH1C*1/*2 için sırasıyla 
%77(Güven aralığı (GA)=71-84) ve %23(GA=17-28) idi. ADH1C*1 ve 
ADH1C*2 alel frekansları ise sırasıyla %89(GA= 0,84-0,91) ve 
%11(GA=0,07-0,14) olarak saptandı.ADH1C*1/*2 genotip sıklıkları için 
bulunamazken (P=0.08),ADH1C*1/*1 genotip sıklıkları için iki grup 
arasında anlamlı farklılık bulundu(P=0.02). ADH1C*1 ve ADH1C*2 alel 
frekansları bakımından iki grupta anlamlı farklılık bulundu(P=0.01).Yine 
kontrol grubuna ait ADH1C genotip ve alel frekansları daha önce 
toplumuzda sağlıklı gönüllülerde yapılan bir populasyon çalışmasındaki 
sonuçlardan(2) farklıdır. 
SONUÇLAR: Çalışmaya göre hızlı metabolizmadan sorumlu olan ADH1C*1 
aleli hastalığın patogenezinde önemli rol oynamaz. Bu durum literatürle de 
uyumludur(3). Ancak ADH3 ile ilgili bir etkileşmeyi–eğer varsa-ortaya 
koyabilmek için daha geniş bir hasta grubuna gereksinim vardır. Yine 
çalışmamız ülkemizde ADH1C genotip ve alel sıklıklarının bölgesel farklılık 
gösterdiğini ortaya koymuştur.  
Kaynaklar: 
(1)Groppi A et al. Clin Chem 1990; 36/10, 1765-1768. 
(2)Kortunay et al. Methods Find Exp Clin Pharmacol, 2006, 28, 229-31. 
(3)Tamara L et al. Nicotine and Tobacco Res 2007; 9 (suppl.3):459-474. 
*Bu çalışma PAÜTF Araştırma Birimi Başkanlığı’nca (2007TPF001) 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: ADH1C genetik polimorfizmi, alkolle ilişkili tümörler, 
Türk toplumu 
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[P-017] 
TESTOSTERONUN VAZORELAKSAN ETKİSİ İLE ANDROJEN 
RESEPTÖR GENİ CAG TEKRARI VE POTASYUM ATP KANALI KİR6.2 
GENİ E23K POLİMORFİZİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Necla Benlier1, Mustafa Erdoğan2, Oğuzhan Yıldız3, Melik Seyrek3, Cunay 
Ülkü3, Mehtap Özkur1, Muradiye Nacak1, Birol Yamak4, A. Şükrü Aynacıoğlu1 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Özel Park Medical Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi, Gaziantep 
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Farmakoloji Anabili Dalı, Ankara 
4Özel Sani Konukoğlu Tıp Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi, Gaziantep 
AMAÇ: Testosteronun oluşturduğu vazodilatasyonun, endotele bağımlı 
mekanizmaların yanısıra potasyum (K+) kanalları (KATP: ATP duyarlı K+ 
kanalları ve BKca+2: kalsiyumla aktive olan K+ kanalları) ve membrana 
bağlı androjen reseptörleri (AR) aracılığıyla gerçekleştirdiği 
düşünülmektedir. AR geninin ekson 1 bölgesinde değişken sayıda CAG 
tekrarı ve KATP kanalı Kir 6.2 alt birimini kodlayan gende E23K 
polimorfizmi tanımlanmıştır. Çalışmamızda, koroner arter hastalığı (KAH) 
nedeniyle by-pass cerrahisi uygulanan hastalardan alınan internal meme 
arterlerinde (İMA) testosteronun oluşturduğu gevşeme yanıtları ile KATP 
kanalı Kir 6.2 geni E23K ve AR geni CAG tekrar polimorfizmleri arasında bir 
ilişki olup olmadığını araştırdık. 
GEREÇ-YÖNTEM: By-pass ameliyatı geçiren toplam 63 hastadan alınan 
İMA’larda, in vitro ortamda testosteronun artan konsantrasyonları (10-7- 
10-3.5 M) ile oluşan gevşeme yanıtları değerlendirildi. Ayrıca bu 
hastalardan DNA izole edilerek PCR-RFLP yöntemleri ile KATP kanalı Kir 6.2 
geni E23K polimorfizmi ve Gene-Scan analizi ile de AR geni CAG tekrar 
polimorfizmlerine bakıldı.  
BULGULAR: KATP kanalı Kir 6.2 geni E23K genotipleri (GG ve GA+AA) ve 
AR geni CAG tekrar uzunlukları (tekrar sayısı 17’den az olanlar kısa, 17 ve 
daha fazla olanlar ise uzun olarak kabul edildi) ile testosteronun 10-7, 10-
6, 10-5.5, 10-5, 10-4.5, 10-4, 10-3.5 M konsantrasyonlarda İMA 
damarlarında oluşturduğu gevşeme yanıtları ve testosteronun EC50 
değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmadı 
(Student t testi, p >0.05).  
SONUÇLAR: KATP kanalı Kir 6.2 geni E23K ve AR geni CAG tekrar uzunluk 
polimorfizmlerinin, testosteronun İMA’larda oluşturduğu gevşeme 
yanıtlarındaki değişkenlikle bir ilişkisinin olmadığı sonucuna varıldı. 
Çalışmanın devamında BKca+2: kalsiyumla aktive olan K+ kanalları 
polmorfizmi çalışılması planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: KAH, testosteron, androjen reseptörü, KATP kanalı, 
polimorfizm. Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi 
tarafından desteklenmiştir (BAP, TF-07/17, 2007). 
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[P-018] 
ESRAR (KANNABİNOİD) BAĞIMLILARINDA SANTRAL 
KANNABİNOİD RESEPTÖR 1 (CNR1) GENİ 1359(G/A) 
POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ 
Muradiye Nacak1, Aysun Baransel Isır2, Sibel Oğuzkan Balcı3, Sacide 
Pehlivan3, A. Şükrü Aynacıoğlu1, Necla Benlier1 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
AMAÇ: Esrar, bağımlılık yapıcı özelliği olan ve dünyada en yaygın kötüye 
kullanılan yasadışı maddedir. Esrarın pekiştirici etkilerden sorumlu olan 
esas madde Δ9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC)’dur. Δ9-THC’ ın santral 
etkilerine “santral kannabinoid reseptörü (CNR1)” aracılık etmektedir. CNR1 
agonistleri nucleus accumbens’ teki dopamin (DA) nörotransmisyonunu 
selektif olarak arttırmakta, bu da ilaçların bağımlılık oluşturucu etkilerinde 
çok önemli rol oynamaktadır. CNR1 reseptörünün geni, 6q14–q15 
kromozomunda lokalizedir. Bu genin 1359. pozisyonunda nokta mutasyonu 
(1359G/A; Thr453Thr) olduğu tespit edilmiştir. Fakat Türkiye’de bu 
polimorfizmin allel ve genotip frekansları ne sağlıklı popülasyonda, ne de 
hastalıklarla olan ilişkisi açısından henüz çalışılmamıştır. Bu yüzden 
araştırmamızda CNR1 geni 1359(G/A) polimorfizminin esrar bağımlılığına 
yatkınlığı etkileyip etkilemediği incelendi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmamızda 90 esrar bağımlısı ve 140 sağlıklı bireyin 
venöz kanlarından tuz çöktürme yöntemiyle DNA izole edildi. CNR1 genine 
uygun primerler kullanılarak 111 baz çiftlik PCR ürünü elde edildi. PCR 
ürünleri MspI restriksiyon enzimi ile kesildi ve agaroz jel elektroforezine 
tabi tutularak değerlendirildi.  
BULGULAR: CNR1 geni 1359(G/A) polimorfizminin GG, AG ve AA genotip 
dağılımları esrar bağımlılılarında sırasıyla %78.9, %15.5 ve %5.6; kontrol 
grubunda ise %76.4, %20.0 ve %3.6 olarak bulundu. G ve A allel 
dağılımları ise esrar bağımlılarında ve kontrol grubunda sırasıyla %86.7, 
%13.3 ve %86.4, %13.6 olarak tespit edildi. Genotip ve allel sıklıkları 
bakımından esrar bağımlıları ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki bulunamamıştır (p>0.05). 
SONUÇLAR: Çalışmamız CNR1 geni 1359(G/A) polimorfizminin Türk 
popülasyonundaki dağılımını gösteren ilk çalışmadır. Bulgularımız beyaz 
ırkta rastlanan oranlara uygunluk göstermektedir. Sonuçlarımız aynı 
zamanda bu polimorfizmin esrar bağımlılığına yatkınlığı etkilemediğini 
göstermektedir. 
Bu çalışma GAZÜ BAP tarafından desteklenmiştir (BAP, TF.08.14, 2008). 
Anahtar Kelimeler: esrar, kannabinoid reseptör geni, polimorfizm 
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[P-019] 
ENDOTELYAL NİTRİK OKSİT (ENOS) GLU298ASP POLİMORFİZMİ VE 
ESRAR (CANNABİNOİD) BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Sibel Oğuzkan Balcı1, Muradiye Nacak2, Aysun Baransel Isır3, Sacide 
Pehlivan1, Tuğçe Sever1, A. Şükrü Aynacıoğlu2 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep 
AMAÇ: Madde bağımlılığı çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak 
gelişmekte ve bu maddelerden biri olan esrar, adölesanlar ve genç 
yetişkinler tarafından en sık kullanılan yasadışı maddedir. Bağımlılık yapıcı 
madde kullanımı ile antisosyal kişilik arasında yakın ilişki olduğu 
gösterilmiştir. SSS’ deki vasküler eNOS oldukça selektif bir şekilde davranış 
biçimlerini etkileyebilmektedir. eNOS eksik farelerde agresif davranışların 
azaldığı, anksiyete oluşumunun arttığı tespit edilmiştir. eNOS geni 
polimorfizmlerinin madde bağımlılarında analiz edildiği bir çalışma 
bulunmamaktadır. Araştırmamızda eNOS’un esrar bağımlılığına yatkınlıkta 
olası etkisini incelemek için eNOS geni intron 4 VNTR ve Glu298Asp 
(G894T) polimorfizmleri analiz edildi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada 94 esrar bağımlısı ve 100 sağlıklı bireyin 
venöz kanlarından DNA elde edildi. eNOS geni intron 4’te bulunan 27 
nükleotidlik tekrar sayısı PCR ve agaroz jel ile analiz edildi. Kodlayıcı 
bölgede bulunan G894T nükleotid değişiminin tespiti için PCR-RFLP yöntemi 
kullanıldı. 
BULGULAR: eNOS geni VNTR polimorfizminin genotip dağılımları ve allel 
sıklıkları esrar bağımlılarında %59, %28 ve %13; A=0.729, B=0.271; 
kontrol grubunda %72, %25 ve %3; A=0.845, B=0.155 olarak bulundu. 
Genotip ve allel sıklıkları bakımından gruplar arasındaki ilişki istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu (p=0.008, p=0.006). 
eNOS geni Glu298Asp polimorfizminin, genotip dağılımları ve allel sıklıkları 
esrar bağımlılarında %46, %40 ve %14; G=0.660, T=0.340; kontrol 
grubunda ise %65, %35 ve %0; G=0.825, T=0.175 olarak bulundu. 
Genotip ve allel sıklıkları iki grup arasında istatistiksel olarak farklı bulundu 
(p=0.03, p=0.0001). 
SONUÇLAR: Esrar bağımlılarında eNOS geni polimorfizmlerinin ilk defa 
analiz edildiği çalışmamızda; bu genin esrar bağımlılığı ile ilişkili olduğu 
bulunmuştur. NO seviyesini etkileyen bu polimorfizmler ile esrar bağımlılığı 
arasındaki ilişkinin bağımlılık tedavisine yeni açılımlar getirebileceği 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: endotelyal nitrik oksit, esrar, polimorfizm 
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[P-020] 
ENDOTELİYAL NİTRİK OKSİT SENTAZ VNTR GENETİK 
POLİMORFİZMİNİN ERİTROSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. 
Teuta Zoto1, Melih Önder Babaoğlu1, Ersin Gümüş1, Mustafa Göktaş1, 
Nurten Seringeç2, Esin İleri2, Neslihan Hacer Dikmenoğlu2, Ümit Yaşar1, 
Atilla Bozkurt1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
GİRİŞ: Nitrik oksit (NO) dolaşım homeostazında önemli bir yere sahiptir. 
NO’in bazı etkileri damar duvarı üzerindedir. Bunun yanısıra endotelyal 
nitrik oksit sentaz (eNOS) enzimi kan hücrelerinde de fonksiyoneldir ve 
insan eritrositleri NO sentezleyebilir. eNOS genetik varyantlarıyla dolaşım 
bozuklukları arasındaki ilişki ve eNOS polimorfizmlerinin vasküler yanıtlar 
üzerine etkisi incelenmiştir. Ancak eNOS genetik varyantlarının insan 
eritrosit fonksiyonları üzerindeki etkisi bilinmemektedir.  
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı ve sigara içmeyen gönüllülerde eNOS 
VNTR (“variable number tandem repeat”) polimorfizminin eritrosit 
deformabilitesi ve agregasyon üzerindeki etkisini incelemektir.  
YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 63 birey alındı. eNOS genotipleri 
polimeraz zincir reaksiyonuyla (PCR) belirlendi. Hemoreolojik değişkenler 
laser-assisted optical rotational cell analyser (LORCA) ile ölçüldü. Mekanik 
etkenlere karşı hücrelerin biçim değiştirme yeteneğini yansıtan 
deformabilite artan kesme kuvvetleri (0,95-30 Pa) altında ölçüldü. Eritrosit 
agregasyonu, agregasyonun büyüklüğüyle doğru orantılı değişen 
agregasyon indeksi (Aİ) ve ters orantılı olarak değişen agregasyon 
formasyonu yarı-ömrü (T1/2) kullanılarak değerlendirildi.  
BULGULAR: Genotiplere göre bireylerin (n) dağılımı bb (43), ab (17), aa 
(3) şeklindeydi. Agregasyon indeksleri eNOS a aleli taşıyan bireylerde 
ortalama %58.7 ± 1.1 iken bb genotipli bireylerde %63.7 ± 1.2 idi 
(P=0.011). T1/2 değerleri a aleli taşıyan bireylerde 2.86 ± 0.16 saniye (s) 
iken bb genotipli bireylerde 2.20 ± 0.13 s olarak ölçüldü (P=0.016). ab ve 
aa genotiplerinde eritrosit agregasyonunun büyüklüğü ve hızı bb genotipine 
göre anlamlı olarak daha düşüktü. 
SONUÇ: Bu bulgular eNOS VNTR polimorfizminin sağlıklı bireylerde eritrosit 
agregasyonuyla ilişkili olduğunu göstermektedir. eNOS genetik varyantları 
eritrosit fonksiyonlarını değiştirerek mikrovasküler bozukluklarının 
patogenezine katkıda bulunabilir.  
(Bu proje H.Ü.Bilimsel Araştirmalar Birimi 04-D10-101-002 projesi ve MB: 
TÜBA-GEBİP/2007-06 tarafından desteklenmiştir.) 
Anahtar Kelimeler: endotelyal nitrik oksit sentaz, eritrosit agregasyonu, 
genetik polimorfizm, 
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[P-021] 
AURALI VE AURASIZ MİGREN HASTALARINDA NNOS GENİ C276T 
POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI 
Belgin Alaşehirli1, Aylin Akçalı2, A. Tuncay Demiryürek1, Ayşe Özel1, M. 
Emin Erdal3, Münife Neyal2 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Gaziantep 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, Mersin 
AMAÇ: Nörolojik ve non-nörolojik belirtilerle karakterize birincil bir baş 
ağrısı sendromu olan migren genetik faktörlerin de arasında bulunduğu 
oldukça karmaşık bir etiyopatogeneze sahiptir. Nitrik oksid (NO) 
vazodilatasyon, nörojenik inflamasyon ve nosisepsiyonda rol oynaması 
nedeniyle migren etiyopatogenezine katkıda bulunan olası moleküllerden 
birisidir. eNOS (endotelyal NO sentaz) aktivitesinde azalmaya neden olan 
eNOS geni Glu298Asp polimorfizminin Asp298 homozigot genotipin auralı 
migren için bağımsız bir risk faktörü olduğu ileri sürülmektedir. nNOS 
(nöronal NO sentaz) geni C276T polimorfizminin NO’nun bazal salınımında 
herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığına dair literatür bilgisi 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, migren tanısı almış olan hastalarda nNOS 
ekson 29 C276T polimorfizminin araştırılması hedeflenmiştir.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 
Polikliniğinde ICHD-II (Headache Classification Subcommittee of the 
International Headache Society) kriterlerine göre migren tanısı almış olan 
120 hasta ve 185 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Hasta ve kontrol 
grubundan alınan periferik lökositlerden genomik DNA izolasyonunu takiben 
PCR/RFLP uygulanmış ve sonuçlar χ2 testi ile değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: nNOS C276T genotip ve allel dağılımı hasta ve kontrol grupları 
arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. Ayrıca, migrenin klinik olarak 
auralı ve aurasız oluşu, hastalığın başlama yaşı ve atak sıklığının da genotip 
dağılımı ile anlamlı ilişkili olmadığı saptanmıştır (Tablo 1). 
SONUÇLAR: Bu çalışma nNOS C276T polimorfizmi ile migren arasındaki 
ilişkinin araştırıldığı literatürdeki ilk çalışmadır ve bu polimorfizm ile migren 
arasında herhangi bir ilişki saptanamamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Aura, migren,, nNOS, polimorfizm 

 
Tablo 1 

Genotip 
Aurasız  
(n) (%) 

Auralı 
(n) (%) 

Toplam 
(n) (%) 

Kontrol 
(n) (%) 

CC 
26 
(%33.3) 

12 
(%28.6) 

38 
(%31.7) 

53 
(%29) 

TC 
31 
(%39,7) 

23 
(%54.8) 

54 
(%45.0) 

78 
(%42) 

TT 
21 
(%26.9) 

7 
(%16.7) 

28 
(%23.3) 

54 
(%29) 

Toplam 
78 
(%100) 

42 
(%100) 

120 
(%100) 

185 
(%100) 

Auralı ve aurasız migrenliler ve kontrol grubunda nNOS C276T polimorfizmi 
genotip dağılımı 
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Kronofarmakoloji 
05.11.2009, P-022/P-023 
[P-022] 
VENLAFAKSİN KULLANAN DEPRESYON HASTALARINDA 
FARMAKOKİNETİK, KLİNİK ETKİ VE ADVERS ETKİLERDE ZAMAN 
BAĞIMLI DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ 
Nazan Cerit1, Berna Yücel1, Selçuk Aslan2, Nevzat Yüksel2, Hakan Zengil1, 
Canan Uluoğlu1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ:  
Çalışmanın amacı, venlafaksinin uygulanma zamanına bağlı olarak (1) ilacın 
farmakokinetik özelliklerinin ve ilaç etkililiğinin değişip değişmediğini tayin 
etmek, (2) venlafaksin plazma konsantrasyonu ile klinik yanıt ve yan etki 
görülme sıklığı arasındaki olası ilişkileri araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM:  
Çalışmaya major depresyon tanısı almış 13 hasta alınmıştır. Venlafaksinin 
sabah ve akşam kullanımı sonrası elde edilen Cmax, Tmax ve EAA değerleri 
karşılaştırılmıştır. Hastaların plazma venlafaksin düzeyleri HPLC yöntemi ile, 
klinik yanıt Montgomery Asberg Depresyon Skalası (MADRS) ve Klinik 
Global İzlenim Ölçeği (KGI) ile, yan etkiler ise yan etki ölçeği (UKU ) ile 
değerlendirilmiştir. 
BULGULAR:  
Major depresyonu olan hastalarda, venlafaksinin sabah ve akşam kullanımı 
sonrası elde edilen Cmax, Tmax ve EAA değerleri karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. Ancak 2 hasta ilacın akşam dozunu 
yan etkilerden dolayı iyi tolere edememiş ve sabah dozu ile devam ettikleri 
için çalışma dışı bırakılmışlardır. 
SONUÇLAR:  
Araştırma sonuçları, klinik testlerle ilaca yanıt veren/ vermeyenler ve yan 
etki görülen/görülmeyen hastalarda, venlafaksin sabah/akşam 
uygulamalarının EAA ve Cmax değerleri açısından karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak bir fark bulunmadığını göstermektedir. 
Az sayıdaki bu ilk verilerden yola çıkarak major depresyonu olan hastalarda 
venlafaksin tedavisinde, ilacın sabah ya da akşam kullanımında kararın 
hasta–hekim tercihine göre belirlenebileceği, her iki seçeneğin de etkili ve 
güvenli bir tedavi seçeneği olabileceği düşünülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Venlafaksin, kronofarmakoloji, farmakokinetik, major 
depresyon 
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[P-023] 
İZOLE SIÇAN AORTUNDA RHO-KİNAZ EKSPRESYONU VE 
AKTİVASYONUNUN GÜNİÇİ RİTMİNİN İNCELENMESİ 
Ebru Hiçdurmaz, Sevtap Han, Mustafa Ark, Orhan Uludağ, Abacıoğlu 
Nurettin 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 06330 Etiler-
ANKARA 
AMAÇ: Kan basıncının güniçi ritim gösterdiği bilinmektedir. Kan basıncı 
düzenlenmesinde rol oynayan hücresel mekanizmaların bu ritim profilleri ile 
ilişkisinin incelenmesi, tedavi yaklaşımı açısından önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada düz kas kasılması ve ilgili sorumlulardan biri olan Rho-kinaz 
(ROCK) ekspresyonu ve aktivasyonunun sirkadiyan ritminin olup olmadığı 
incelenmiştir. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmada 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık 
siklusunda senkronize edilmiş erkek Wistar albino sıçanlar kullanılmıştır. 
Deneyler günün altı değişik saatinde (09:00, 13:00, 17:00, 21:00, 01.00, 
05:00) gerçekleştirilmiştir. Anesteziden önce tüm sıçanların kan basınçları 
noninvaziv yöntem (Tail-Cuff) ile ölçülerek güniçi kan basıncı profili 
çıkartılmıştır. Daha sonra aynı saatlerde anesteziye edilen sıçanların torasik 
aortları izole edilerek yarısında; Wetern-Blot tekniği ile ROCK ve fosfo-
miyozin fosfataz (pMYPT) ekspresyonları belirlenmiş, diğer yarısı ise; 
endotelli damar halkaları şeklinde organ banyosuna takılarak, fenilefrin % 
kasılma yanıtları ile Y27632 (ROCK inhibitörü) varlığındaki yanıtlar 
karşılaştırılmış, Y27632 % gevşeme yanıtları incelenmiştir. 
BULGULAR: Karanlık periyotta sıçanların kan basınçlarının daha yüksek 
olduğu gözlenmiştir. Kan basıncı ortalamalarının pik yaptığı Saat 05:00 
değerleri ile çukur yaptığı saat 09:00 değerleri arasında istatistik fark 
bulunmuştur. Fenilefrin Emax’ları karşılaştırıldığında saat 05:00’de en 
yüksek, 17:00’de en düşük olduğu izlenmiştir. Y27632’nin fenilefrin 
Emax’larının sirkadiyan ritim profilini değiştirmeden tüm saatlerde anlamlı 
olarak azalttığı bulunmuştur. Y27632 gevşeme yanıtlarının güniçinde 
anlamlı farklı olmadığı tesbit edilmiştir. Özellikle saat 17:00’de ROCK II 
ekpresyonunun ve aktivasyonunun daha yüksek olduğu gözlenmekle 
birlikte istatistik anlamlılık belirlenememiştir. 
SONUÇLAR: Bu çalışmadaki verilere dayanarak; sıçan kan basıncının 
güniçi ritim gösterdiği ancak, kan basıncının düzenlenmesinde önemli rol 
oynadığı bilinen Rho-kinaz enziminin ekspresyon ve aktivasyonunun 
güniçinde anlamlı değişmediği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Kan Basıncı, Ritim, ROCK, Western-Blot, Sıçan 
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Farmakoepidemiyoloji 
05.11.2009, P-024/P-027 
[P-024] 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REÇETELİ VE REÇETESİZ İLAÇ 
KULLANIMI ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ 
Dilek Demircan1, Ahmet Akıcı1, Berk Çanga2, Melek Gün2, Çağrı Ünal2, İdris 
Önem2 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı,İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Sınıf Öğrencisi, İstanbul 
AMAÇ: Türkiye’de gençlerde ilaç kullanımı çalışmaları daha çok ilaçların 
kötüye kullanımını araştırmaya yönelik yapılmıştır. Sağlık gereksinimleri 
için gençlerin reçeteli/reçetesiz ilaç kullanım alışkanlarının araştırılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada lisans düzeyinde sağlıkla ilgili 
fakültelerdeki (SFÖ) ile diğer fakültelerdeki öğrencilerin (DÖ) ilaç kullanımı 
bilgi ve deneyimlerinin araştırılması amaçlandı.  
YÖNTEM: Veriler, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi’nde halen 
lisans eğitimi gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden, 120’si SFÖ ve 
85’i DÖ, toplam 205 öğrenciye uygulanan anketle elde edildi. Ankette, 
öğrencilerin bazı sosyodemografik özellikleri ve ilaç kullanımına ilişkin bilgi 
ve deneyimleri araştırıldı.  
BULGULAR: Yaş ortalaması 20.6 ± 1.5, %58.5’si kız öğrenci olan 
katılımcıların %87.3’ünün sosyal güvencesinin olduğu saptandı. 
Öğrencilerin %15.7’sinin kronik hastalığının (ilk sıralarda; sinüzit ve alerjik 
hastalıklar) olduğu, %66.3’ünün son 1 yılda sağlık sorunu nedeniyle 
hekime başvurmuş olduğu, %71.7’sinin bu nedenle ilaç kullanmış olduğu, 
%59.5’inin ise kullanmış oldukları ilaçları kullanmaları gereken süreden 
önce bırakmış oldukları saptandı. Öğrencilerin yarısı reçetesiz ilaç 
kullandığını, %31’i ise kendi kullandığı/bildiği ilaçları kullanması için 
yakınlarına tavsiye ettiğini bildirdi. Öğrencilerin %24.2’si oral yoldan 
kullandıkları ilaçları susuz/su dışı içecekle aldıklarını, %16.6’sı ise son 1 yıl 
içinde advers etkiyle karşılaştığını ifade etti. SFÖ ile DÖ verilerinin 
karşılaştırılması neticesinde, genel olarak grupların birbirine benzer 
özellikler taşıdığı saptandı. 
SONUÇLAR: Üniversite öğrencilerinin ilaç kullanımı konusunda bazı 
olumsuz davranışlarının olduğu göze çarpmaktadır. Üstelik SFÖ’nin bu 
davranışları bakımından DÖ’den daha iyi durumda olmadıkları 
görülmektedir. Bu tespitler, toplumda eğitim düzeyi bakımından üst 
sıralarda yer alan üniversiteli gençlerin (SFÖ olsalar dahi) ilaç kullanımı 
konusunda yeterli donanıma sahip olmadıklarını düşündürmektedir. 
Üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlere yönelik sağlık/eğitim 
politikaları oluşturulurken, bu tespitlerden mutlaka yararlanılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: İlaç kullanımı, Reçeteli, Reçetesiz, Üniversite 
öğrencileri 
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[P-025] 
HASTANEYE BAŞVURAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ 
TEDAVİSİNDE BAŞVURU ÖNCESİ İLAÇ KULLANIM 
ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ahmet Akıcı1, Tamay Özkozacı2, Ömer Ceran2, Zehra Sucuoğlu3, Gözde 
Hanedar3, Emine Özdemir3, Zehra Baydaş3, Narin Akıcı2 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı,İstanbul 
2S.B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi IV. Sınıf Öğrencisi, İstanbul 
AMAÇ: Çocuklarda sık karşılaşılan hastalıkların tedavilerinde kullanılan 
ilaçların/destekleyici tıbbi ürünlerin hekime başvuru öncesi veya sonrası 
kullanımı özel dikkat gerektirir. Çocuklarda akılcı ilaç kullanımının gereği 
gibi sağlanabilmesinde, ebeveynlerin bu konudaki tutum ve davranışları en 
az sağlık mensuplarınınki kadar önem taşımaktadır. Araştırma hedefimiz, 
ebeveynlerin hastaneye başvuru öncesi çocuklarının tedavisinde 
ilaç/destekleyici tıbbi ürün kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesi, 
ilaca/ürüne bağlı yaşamış olabilecekleri sorunların değerlendirilmesidir. 
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada Haydarpaşa Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinin poliklinik ve 
acil servisine 2009 yılı ilk çeyreği içerisinde çocuklarının tedavisi için 
başvurmuş olan 500 ebeveyne yüz yüze görüşme yöntemiyle anket 
yapılmıştır.  
BULGULAR: Ankete katılanların %85,2’si çocukların annesi, %5,8’i babası, 
%9’u diğer ebeveynlerden oluşmaktaydı. Hastaların %64’ünün ilk olarak 
hastaneye, %10,4’ünün ise sağlık ocağına başvurduğu saptandı. 
Ebeveynlerin sadece %24’ü çocuklarına düzenli sağlık kontrolü yaptırdığını 
belirtti. Çocukların %46,3’ünün mevcut şikâyetleri başladığında doktora 
gelmeden önce ilaç kullandığı (ortalama 1,54±0,76 adet) ve bu ilaçların 
büyük bölümünün analjezik (199 adet) ve antibiyotik (44 adet) olduğu 
tespit edildi. Çocukların %25’inin mevcut şikâyeti başladığında ilaç dışı 
tedavi kullandığı (ortalama 1,49±0,83 adet) ve bu ilaç dışı tedaviler içinde 
en sık kullanılan tedavinin bitki çayları (90 adet) olduğu tespit edildi. 
Çocukların %6,2’sinde son 1 ay içinde kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler 
gözlenmiştir. Çocukların anne ve babalarının %72,5’i prospektüsleri 
okuduğunu belirtti. 
SONUÇLAR: Ebeveynlerin ortalama yarısı doktora başvurmadan önce ilaç 
kullanmakta ve bu ilaçların büyük çoğunluğunu analjezik ve antibiyotikler 
oluşturmaktadır. Bu durum, çocuklarının tedavisinde ebeveynlerin yeterince 
rasyonel davranış sergilemediklerini düşündürmektedir. Sağlık hizmeti 
sunulurken ve çocuk sağlığına yönelik ebeveynlerin bilinçlendirilmesi ile 
ilgili yapılacak faaliyetlerde bu tespitten yararlanılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: İlaç kullanımı, Tıbbi ürün, Çocuklar, Ebeveynler 
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[P-026] 
NONSTEROİDAL ANTİ-İNFLAMATUVAR İLAÇLAR (NSAİİ), FRANSIZ 
YAŞLI TOPLUMUNDA UYGUN REÇETELENİYOR MU? CADEUS 
KOHORTUNDAN SONUÇLAR 
Sinem Ezgi Gülmez, Cécile Droz Perroteau, Régis Lassalle, Nicholas Moore, 
Annie Fourrier Réglat 
Victor Segalen Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Bordeaux, Fransa 
AMAÇ: NSAİİ’nin yaşlılarda uygunsuz kullanımı, advers ilaç etki riskinin 
artırabilir. Çalışmada, Fransız CADEUS (COX-2 inhibitors and NSAIDs: 
description of users) kohort verilerinden, Fransız yaşlı osteoartrit (OA) 
hastalarında uygunsuz NSAİİ reçetelenmesi, 2003 Beers kriterleri ve 
Fransız İlaç Ajansının tavsiyeleri doğrultusunda incelendi.  
YÖNTEM: CADEUS, Ağustos 2003-Temmuz 2004 arasında en az bir kez 
NSAİİ reçetelenmiş 45217 hastanın, Fransız ulusal geri ödeme 
veribankasından ve hekimlere gönderilen anketlerle sağlanan endikasyon 
ve kullanım koşulları verilerinden oluşmaktaydı. Bu çalışmamıza, >=65 yaş 
OA tanısıyla, indeks tarihinde ve 6 ay öncesinde en az 1 NSAİİ reçetesi 
almış hastalar dahil edildi (n=1851). İndometazin reçetelenme prevalansı, 
1 ay içinde bir NSAİİ ile birlikte farklı bir NSAİİ, antiagregan, vitamin K 
antagonist, (VKA) ya da düşük doz aspirin (<325 mg/gün) reçetelenme 
prevalansları araştırıldı. Uzun süre yüksek doz NSAİİ kullanım prevalansı, 6 
ay içinde en fazla 45 gün arayla en az 6 NSAİİ reçeteleme prevalansı, eğer 
45 günden uzunsa (“DDD alınan”/”DDD 1 ay için”)>%50 formülü ile 
hesaplandı. 
BULGULAR: Çalışma popülasyonunda en sık reçetelenen NSAİİ, 
piroksikam (%25), diklofenak (%24), ibuprofen (%18), ketoprofen (%18), 
ve naproksen (%10) idi. İndometazin reçetelenme prevalansı %1,5 idi. 1 
ay içinde iki farklı NSAİİ reçetelenme prevalansı %15, bir NSAİİ ile bir 
antiagregan ya da düşük doz aspirin ya da VKA’nın birlikte reçetelenme 
prevalansları sırasıyla %15, %4,6 ve %0,2 idi. Popülasyonun %18’i uzun 
süreli ve yüksek doz NSAİİ kullanıcısıydı. 
SONUÇ: En sık rastlanan uygunsuz reçeteleme NSAİİ ile birlikte farklı bir 
NSAİİ ya da antiagreganın reçetelenmesiydi. Bu bulguların gerçek 
yaşamdaki sonuçlarının doğrulanması ve olasılıkla yeni, güncellenmiş, 
sistematik ve kolay uygulanabilir ölçütlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Beers kriterleri, CADEUS, nonsteroidal anti-
inflamatuar ilaçlar, rasyonel ilaç reçeteleme 
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[P-027] 
MANİSA İLİNDE SEÇİLEN İKİ BÖLGEDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 
Pınar Erbay Dündar1, Şule Gök2, Öznur Özkan Balbal1 
1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Manisa 
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Manisa 
AMAÇ: Dünyada ve ülkemizde hekimlere yönelik akılcı ilaç kullanımı eğitim 
çalışmaları ivme kazanmıştır. Bu çalışmada Manisa ilinde akılcı ilaç 
kullanımı konusunda toplumun ve hekimin tutumunu değerlendirmek 
amaçlanmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Manisanın Muradiye ve Horozköy bölgelerinde 
yaşayan 15 yaş ve üstü kadınlarda kesitsel olarak yürütülmüştür. 
Belirlenen evrende (7675 kişi) örnek büyüklüğü % 50 prevalans, %5 
örneklem hatası ve %99 güven sınırında 611 kişi olarak saptanmıştır. 
Örnek seçiminde mahalle büyüklüğüne göre ağırlıklandırılmış küme 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri 24 sorudan oluşan bir anket formu 
aracılığıyla evlere gidilerek yüzyüze görüşme yöntemiyle intern hekimler 
tarafından toplanmıştır.  
BULGULAR: Herhangi bir sağlık sorunu durumunda evde bulunan ilaçları 
kullanma %19, doğrudan eczaneden ilaç alma oranı ise %3 bulunmuştur. 
Popülasyonun %34’ü ilaçlara ait bilgiyi eczacıdan edindiğini, %49’u ilaca ait 
kısa ürün bilgisini okuduğunu ancak bu bilgiyi kısmen anladığını ifade 
etmiştir. Hekim tutumuna yönelik sorgulamada, popülasyonun % 77’si 
hastalık konusunda, %69’u ise ilacın kullanımı hakkında hekim tarafından 
bilgilendirildiğini belirtmiştir. Ancak ilaçların yan etkileri, kullanım sırasında 
kaçınılması gereken besinler, bitkisel ürünler ve ilaç etkileşimleri 
konusunda bilgilendirilme durumu %17 ile en düşük düzeydedir. Reçete 
edilen ilaçlar hakkında bilgilendirilme düzeyi, genç yaşta ve eğitimli 
olanlarda, çalışan kadınlarda ve bölgenin yerlilerinde yüksek bulunmuştur. 
Sağlık güvencesi olanların hekime başvurma oranları ve ilaçlar hakkında 
hekim tarafından verilen bilgiyi anlama düzeyleri olmayanlara göre 
yüksektir.  
SONUÇ: Hekimlerin reçete ettiği ilaçlar hakkında hastaları bilgilendirme 
düzeyleri ve hastaların bu konudaki talepleri yeterli değildir. Hekimlere 
yönelik akılcı ilaç kullanımı eğitiminin yaygınlaştırılması ve eczacıları da 
kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Toplumun bilinçli ilaç 
kullanımı konusunda eğitilmesine yönelik projeler yapılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, toplum, hekim, kısa ürün bilgisi, 
sağlık güvencesi 



 203 

Klinik Farmakoloji ve Tedavi 
05.11.2009, P-028/P-039 
[P-028] 
HALOPERİDOL VE KLORPROMAZİN UYGULAMASINA BAĞLI AKUT 
SOLUNUM SIKINTISI 
Hasan Basri Ulusoy1, Fatih Yağmur2, Hakan Büyükoğlan3, Mehmet Güngör 
Kaya4 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD 
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 
Kayseride bir psikiyatri kliniğinde 4 mg/gün risperidon ile tedavi edilen 36 
yaşındaki bir erkek hastada akut psikotik reaksiyon gelişmiş. Psikotik 
reaksiyon tedavisi için hastaya intramusküler yolla 15 mg haloperidol ve 25 
mg klorpromazin uygulanmış. Hasta bu uygulamayla sakinleşmiş. İlaç 
uygulamasından 5 saat sonra hastada laringeal stridor ile birlikte şiddetli 
bir solunum sıkıntısı meydana gelmiş. Hastanın bilinci kapanmış; fizik 
muayenesinde kan basıncı 120 mmHg, nabzı taşikardik ve vücut sıcaklığı 
37 o C olarak saptanmış. Hastaya endotrakeal entübasyon uygulanmış ama 
hasta bir süre sonra solunum ve dolaşım yetmezliğinden kaybedilmiş. 
Hastanın özgeçmişinde şizofreni dışında başka bir hastalık ve alerji hikayesi 
yokmuş. Otopside ölüm sebebi olarak herhangi bir bulguya rastlanılmamış, 
idrar ve kanda toksik seviyede herhangi bir ilaç ya da kimyasal madde 
tesbit edilmemiş.  
Bu hastadaki solunum sıkıntısının nedeni distonik reaksiyon olabilir. 
Distonik reaksiyonlar tipik antipsikotik ilaçların sık görülen bir yan etkisidir. 
Bu reaksiyonlar nadiren de olsa larinks kaslarında oluşmakta ve hastada 
ciddi solunum sıkıntısına yol açmaktadır. Literatürde az sayıda, antipsikotik 
ilaçlara bağlı solunum sıkıntısı olguları mevcuttur. Bunların çoğu 
haloperidole bağlıdır ve çoğu günlük dozaj sınırları (2-20 mg) içerisinde 
oluşmuştur. Bu olguların çoğunda solunum sıkıntısının nedeninin laringeal 
distonik reaksiyonlar olduğu düşünülmüştür. Bu reaksiyonlar genellikle ilk 
48 saat içerisinde oluşmakta ve daha çok genç erkek hastalarda 
görülmektedir. Tedavide biperiden gibi antimuskarinik ilaçlar kullanılmakta 
ve bu ilaçlarla belirgin bir düzelme görülmektedir. Bu hastada solunum 
sıkıntısının nedeni olarak distonik reaksiyon akla gelmediği için 
antimuskarinik ilaç kullanılmamıştır.  
Antipsikotik ilaçlara bağlı solunum sıkıntısı durumlarında, olası nedenler 
arasında distonik reaksiyonların da düşünülmesi ve hastaya ona göre 
yaklaşılması hayat kurtarıcı olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Haloperidol, klorpromazin, solunum sıkıntısı, distonik 
reaksiyon 
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[P-029] 
BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE KULLANILAN LAMOTRİJİN İLE 
VALPROİK ASİD İLAÇ KOMBİNASYONU ARASINDAKİ 
ETKİLEŞMENİN FARMAKOKİNETİK VE İLAÇ EFİKASİTESİ 
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Berna Yücel1, Selçuk Aslan2, Nevzat Yüksel2, Canan Uluoğlu1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ:  
Çalışmanın amacı, (1) duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan 
yeni jenerasyon antiepileptik ilaçlardan lamotrijin ile valproik asid 
arasındaki farmakokinetik etkileşmeyi incelemek, (2) valproik asid ve 
lamotrijinin plazma konsantrasyonları ile klinik yanıt ve yan etki görülme 
sıklığı arasındaki olası ilişkileri araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM:  
Çalışmaya bipolar bozukluk tanısı almış 12 hasta alındı. Valproik asid 
tedavisi almakta olan hastalara (0.gün) lamotrijin eklenmesi sonrası, 
plazma valproik asid konsantrasyonu, klinik yanıt ve yan etkiler, 0-14, 14-
28 ve 0-28. günler arasında karşılaştırıldı. Hastaların plazma lamotrijin 
düzeyleri HPLC yöntemi ile, valproik asid düzeyleri floresan polarizasyon 
immunassay (FPIA) teknolojisi ile, klinik yanıt Montgomery Asberg 
Depresyon Skalası (MADRS), Mani Ölçeği (BECH- Rafaelson) ve Klinik 
Global İzlenim Ölçeği (KGI) ile, yan etkiler ise yan etki ölçeği (UKU) ile 
değerlendirildi. 
BULGULAR:  
Bipolar bozukluğu olan hasta grubunda, valproik asid tedavisine lamotrijin 
eklenmesi sonrası, plazma valproik asid konsantrasyonlarının 0-14, 14-28 
ve 0-28. günler arasındaki farkı incelenmiş, yapılan karşılaştırmada 
istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. Plazma valproik asid ve lamotrijin 
konsantrasyonları açısından, klinik etkinlik testlerine göre tedaviye yanıt 
veren/vermeyen hastalar ve yan etkilerin görülme sıklığı 
karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak fark bulunmamıştır.  
Kombinasyon tedavisine ek olarak ketiapin kullanan hastalar, 28. gündeki 
valproik asid konsantrasyonları açısından değerlendirildiğinde, ketiapin 
kullanmayan hastalarla aralarında fark izlenmemiştir. 
SONUÇLAR:  
Araştırma sonuçları klinik testlerle (depresyon ve mani açısından) ilaca 
yanıt veren ve vermeyenler ile yan etki görülen ve görülmeyen hastalarda, 
plazma ilaç konsantrasyonları açısından istatistiksel olarak bir fark 
bulunmadığını göstermektedir. 
Hasta sayısı az olmakla birlikte bu verilere dayanarak bipolar bozukluğun 
tedavisinde valproik asid ve lamotrijin kombinasyonunun etkili ve güvenli 
bir tedavi seçeneği olabileceği düşünülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, lamotrijin, valproik asid, ilaç 
etkileşimi 
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[P-030] 
KLİNİK ÇALIŞMALARDA ANALİTİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ 
Durişehvar Özer Ünal1,2, Latif Özbay1,2 
1Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul 
2Yeditepe Üniversitesi İKU/İLU Merkezi, İstanbul 
AMAÇ: Klinik çalışmalarda plasma ilaç konsantrasyonlarının belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi en önemli parametrelerdendir. Özellikle farmakokinetik 
parametrelerin doğru belirlenmesi için analitik çalışmanın güvenilir olması 
gerekmektedir. Analitik çalışmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar 
tartışılacaktır. 
Klinik çalışmalarda kullanılacak analitik yöntemin seçimi, uygunluğu ve 
güvenilirliği için kullanılan sistemler ele alınarak özellikleri belirlenmelidir. 
Kullanılacak analitik metotdaki eksiklikler ve yetersizlikler ilaç plasma 
düzeyinin hatalı saptanmasına neden olacaktır. Bu durum elde edilen 
farmakokinetik eğriye yansıyacağından, kinetik parametreler hatalı 
hesaplanacaktır. Analiz edilecek ilaca ve plasma konsantrasyonuna göre 
analitik yöntem belirlenmelidir. İlacın plasmadan çekilmesi (ekstraksiyon 
verimi) yüksek oranda olmalıdır. İlaçların laboratuvar koşullarında 
bozulmadan saklanması ve analizi çalışma öncesinde belirlenerek 
uygulanmalıdır. En düşük analiz edilebilen konsantrasyon (LOQ), ilacın 
plasma konsantrasyonuna uygun olmalıdır. Eğri altındaki alan 
hesaplamalarında LOQ değerinin yeterli olması çok önemlidir.  
Çalışmalarda etken maddenin tayinini yanısıra aktif metabolitlerininde 
tayini önemlidir. Uygulanacak analitik metodun ilaç ve metabolitleri 
içingerekli konsantrasyonları saptayacak metod olması önemlidir.  
SONUÇ: Klinik çalışmalar, biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım ve Faz 
çalışmalarında ilaçların vücuttaki düzeylerinin belirlenmesinde kullanılacak 
analitik metodun seçimi, geliştirilmesi ve güvenilirliği, klinik çalışmaların 
doğruluğu için önemlidir. Analitik metod valide edilmiş ve klinik çalışmaya 
uygun olmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Analitik metod, ilaç analizleri, biyoyararlanım, 
biyoeşdeğerlik, plasma ilaç düzeyi 
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[P-031] 
BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLERİN 
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Latif Özbay1, Ayşen Fenercioğlu2, Berfu Akbaş3, Dilek Erol1 
1Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi İKU 
Kliniği,İstanbul 
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Yeditepe 
Üniversitesi İKU Kliniğiİstanbul 
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Biyoeşdeğerlik çalışmalarına katılan sağlıklı gönüllülerin kişilik 
özellikleri ile katılım sıklığı arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma, Yeditepe Üniversitesi, İKU kliniğinde yapılan 
Biyoeşdeğerlik çalışmalarına katılan 72 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılmıştır. 
Kişilik özellikleri SCID (Structured Clinical Interview for DSM-III-R) kişilik 
envanteri ve Beck depresyon skalasına ile değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Katılımcılarda Avoidant ( % 2.8), pasif agresif ( % 5.5) ve 
şizotipal ( %1) kişilik özellikleri düşük oranda bulunmuştur. En sık 
rastlanan kişilik özelliği histrionik (%25) kişilik özelliğidir. Diğer kişilik 
özelliklerine de değişen oranlarda rastlanmıştır. Gönüllüler arasında bağımlı 
kişilik özelliğine rastlanmamıştır. Şizoid özellikte olan kişiler çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Histrionik( %22) ve borderline (% 31) kişilik özelliği 
gösterenlerin çalışmalara daha sıklıkla katıldığı gözlenmiştir. 
SONUÇ: Bazı kişilik özelliğine sahip kişilerin biyoeşdeğerlik çalışmalarına 
katılma eğilimleri daha fazladır. Bu nedenle, biyoeşdeğerlik çalışmalarında 
katılımcıların kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Biyoeşdeğerlik çalışması, kişilik özellikleri, sağlıklı 
gönüllü, SCID kişilik envanteri, Beck depresyon skalası 
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[P-032] 
İLAÇ METABOLİTLERİ VE BİYOEŞDEĞERLİK 
Latif Özbay 
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi İKU Kliniği, 
İstanbul 
AMAÇ: Biyoeşdeğerlik(BE) çalışmalarında ilacın plazmadaki doz cevap 
eğrisi ilacın absorbsiyon oranını değerlendirmek için kullanılır. 
Biyoeşdeğerlik çalışmalarının değerlendirilmesi genellikle etken madde 
üzerinden yapılmaktadır. Bunun nedeni etken maddenin Cmax ve EAA 
değerleri formulasyonlar arasındaki farkı değerlendirmede metabolitlerden 
daha duyarlı olmasıdır. Ancak bazı durumlarda etken madde ve 
metabolitleri veya sadece metabolitler ile biyoeşdeğerlik 
değerlendirilmektedir.  
BE çalışmalarında etken maddenin yanısıra aktif metabolitler de 
değerlendirilmektedir. Aktif metabolitlerin çoğunun plasma düzeyleri ana 
moleküle göre düşüktür. Birden fazla aktif metaboliti olan ilaçlarda plasma 
düzeyi yüksek olan metabolit ölçülebilir. BE çalışmalarında lineer olmayan 
farmakokinetik özellikleri olan ön ilaç ve metabolitler olduğunda aktif 
metabolitin plazma konsantrasyonları mutlaka ölçülmelidir. Ayrıca ön ilaç 
düşük plazma konsantrasyonuna sahipse, hızla atılıyorsa ve yüksek 
varyasyon gösteriyorsa ana molekül ölçülmeden aktif metabolit ölçülebilir.  
Klaritromisinin vücutta iki metaboliti bulunmaktadır. Bunlardan aktif olan 
14-R-OH Klaritromisin değerlendirilmektedir. İtrakonazolde ise sadece OH-
itrakonazol değerlendirilmektedir. Atorvastatinin 2 aktif metaboliti 2OH ve 
4OH atorvastatin metabolitlerinden 4OH metabolitinin kan konsantrasyon 
düzeyi çok düşük olmasına rağmen değerlendirilmektedir. Klopidogrel ise 
sadece metaboliti üzerinden BE çalışmaları değerlendirilmektedir. 
Bu çalışmada, itrakonazol, atorvastatin, klopidogrel ve klaritromisin ana 
molekülleri ve metabolitlerinin biyoeşdeğerliğe etkileri tartışılacaktır. 
Anabileşik ve metabolitlerinin plazma konsantrasyonları, hem terapötik etki 
hemde biyoeşdeğerlik için çok büyük önem taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: biyoeşdeğerlik, aktif metabolit, inaktif metabolit, ana 
molekül, plasma düzeyi 
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[P-033] 
ATORVASTATİN TABLETİNİN BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASINDA 
METABOLİTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Latif Özbay1, Ayşen Fenercioğlu2, Durişehvar Özer Ünal1, Dilek Erol1 
1Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi İLU/İKU 
Merkezi, İstanbul 
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Yeditepe 
Üniversitesi İLU/İKU Merkezi, İstanbul 
AMAÇ: Atorvastatin, yüksek serum kolesterolu gibi lipoprotein 
metabolizması hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Karaciğerde iki 
aktif hidroksi metaboliti, 2-OH ve 4-OH Atorvastatin formları oluşmaktadır. 
Bu çalışmada aktif olan metabolitlerinin biyoeşdeğerlik çalışmasında önemi 
tartışılacaktır.  
GEREÇ-YÖNTEM: İki Atorvastatin tabletinin biyoeşdeğerlik çalışmasının 
gerçekleştirilmesi için 36 sağlıklı gönüllüde, çapraz geçişli, iki periyotlu 
randomize çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma örnekleri Yüksek Basınçlı 
Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi (HPLC-MS) sistemi ile analiz 
edilmiştir. 
BULGULAR: Atorvastatin ve metabolitlerinin maksimum plasma 
konsantrasyonları ve eğri altı alan (AUC) değerleri farmakokinetik 
değerlendirilmesi sonucunda bulunmuştur. Atorvastatin için Cmax: 17.93 
ng/ml, 2-OHAtorvastatin ve 4-OH atorvastatin için ise sırasıyla 14.49 ve 
0.45 ng/ml bulunmuştur. 
SONUÇLAR: Atorvastatin ve metabolitlerinin analizlerinde 4-OH 
metabolitinin plasma konsantrasyonu diğer metabolite ve ana moleküle 
göre oldukça düşüktür. Bu konsantrasyonda terapötik etkisinin de az 
olacağı düşünülmektedir. Biyoeşdeğerlik çalışmalarında Atorvastatin ve 2-
OH metabolitinin değerlendirilmesi uygun olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Atorvastatin, metabolit, biyoeşdeğerlik, 2-
OHAtorvastatin, 4-OH atorvastatin 
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[P-034] 
İKİ İTRAKONAZOL TABLETİNİN REPLİCATE (TEKRARLI) 
BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI 
Latif Özbay1, Ayşen Fenercioğlu2, Durişehvar Özer Ünal1, İrem Diler3, Dilek 
Erol1 
1Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi İLU/İKU 
Kliniği, İstanbul 
2Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Yeditepe 
Üniversitesi İLU/İKU Kliniği, İstanbul 
3Yeditepe Üniversitesi İLU Laboratuvarı, İstanbul 
AMAÇ: İtrakonazol, triazol türevi bir antifungal ilaçtır. Çeşitli sistemik 
mikozların tedavisinde önemli yer tutar. Nonmeningeal histoplazmozis, 
immun yetmezlikli hastalardaki histoplazmozis tedavilerinde, kutanöz 
sporotrikozis tedavisinde, orofaringeal, özefageal, vajinal kandidiazis 
tedavisinde, onikomikoziste ve tinea versicolor tedavisinde kullanılır. 
Karaciğerde oluşan ana ve aktif metaboliti hidroksiitrakonazol’dür. Kişisel 
varyasyonların çok olması nedeniyle standart biyoeşdeğerlik çalışması 
yerine replicate ( tekrarlı) çalışma düzenine göre biyoeşdeğerlik çalışması 
gerçekleştirilip değerlendirlmesi amaçlanmaktadır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Kontrollü salınım gösteren tabletler veya lineer 
farmakokinetik göstermeyen, yüksek değişken (highly variable) ilaçların 
biyoeşdeğerliğinin sağlıklı olarak değerlendirilmesinde çalışma 
tasarımlarının düzenlenmesi standart çalışmalardan farklıdır. İtrakonazol bu 
tür ilaçlara örnek olarak verilebilir. İki itrakonazol tabletinin biyoeşdeğerlik 
çalışmasının gerçekleştirilmesi için 36 sağlıklı gönüllüde, çapraz geçişli, dört 
periyotlu randomize, tokluk çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma örnekleri 
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi (HPLC-MSMS) 
sistemi ile analiz edilmiştir. 
BULGULAR: İtrakonazol ve metabolitinin maksimum plasma 
konsantrasyonları ve eğri altı alan (AUC) değerleri farmakokinetik 
değerlendirilmesi sonucunda bulunmuştur. İtrakonazol ve hidroksi 
itrakonazol için Cmax, % 75-133, AUC için % 80-125 aralığında 
biyoeşdeğerlik parametreleri değerlendirilmiştir.  
SONUÇLAR: İtrakonazol ve metabolitine ait biyoeşdeğerlik parametreler 
yapılan istatistiksel analiz sonucunda belirtilen limitler içinde bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: itrakonazol, metabolit, biyoeşdeğerlik, OH-
itrakonazol, plasma 
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[P-035] 
RENAL TRANSPLANTASYONU TAKİBEN İMMÜNOSUPRESİF ALAN 
HASTALARDA BİR YILLIK SERUM BUN VE KREATİNİN ÖLÇÜM 
VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dilek Demircan1, Derya Akbaba2, Sacide Atalay2, Ahmet Akıcı1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
2S.B.Haydarpaşa Numune EAH, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İstanbul 
AMAÇ: Renal transplantasyondan itibaren takrolimus, sirolimus ve 
siklosporin tedavisi uygulanan olguların laboratuarımızdaki bir yıllık 
terapötik ilaç düzeyi izlemi (TİDİ) sonuçlarıyla bu hastaların serum BUN ve 
kreatinin verilerindeki değişiminin incelenmesi amaçlandı. 
YÖNTEM: S.B.Haydarpaşa Numune EAH, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı’nda 
Mayıs 2002-Mart 2009 tarihleri arasında kanda takrolimus (n=146 hasta), 
sirolimus (n=29 hasta ) ve siklosporin (n=67 hasta ) ölçümü yapılan 
toplam 242 hastada TİDİ ölçüm tarihine en yakın zamanda ölçülen BUN ve 
kreatinin düzeyleri retrospektif olarak incelendi. Transplantasyonu takiben 
1 yıllık zaman diliminde 6 farklı periyodda değerlendirme (1.Periyod:1-30.;, 
2.Periyod:31-60., 3.Periyod:61-90., 4.Periyod:91-180., 5.Periyod:181-270. 
ve 6.Periyod:271-365. günler arasındaki ölçüm) yapıldı. 
BULGULAR: BUN düzeyleri siklosporin kullanan hastalarda referans 
aralığın (<23 mg/dL) üzerinde olup; ortalaması tüm periyodlarda sirolimus 
ve takrolimus kullanan hastaların BUN düzeyi ortalamalarından istatistiksel 
olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,001-009). Sadece takrolimus 
kullanan hastalarda, transplantasyon periyodu uzadıkça istatistiksel olarak 
anlamlı azalma gözlendi (p=0,001). İlaç gruplarına göre her periyodda 
serum kreatinin düzeyleri ortalamaları referans aralıklarının (kadın için: 
0.40-1.00 ve erkek için 0.40-1.20 mg/dl) üzerindeydi. Takrolimus 
grubunda bu değerler diğer iki gruba göre daha düşük olduğu halde; bu 
düşüklük sadece siklosporin grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p=0.001). 
SONUÇLAR: İncelenen üç immünosupresif ilaç arasında en fazla 
nefrotoksisite potansiyeline sahip olanı siklosporindir. Bu araştırmada 
siklosporin alan olgularda BUN ve kreatinin düzeylerinin diğer iki gruba 
göre daha yüksek bulunması, siklosporinin nefrotoksisistesi yönünden 
literatürle uyumludur. Bu durumun izlem periyodlarında da devam etmesi, 
siklosporinin böbrek fonksiyonları üzerine kronik etkisini ortaya koyması 
bakımından oldukça önemli kabul edilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Böbrek fonksiyonu, Renal transplantasyon, Sirolimus, 
Siklosporin, Takrolimus 
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[P-036] 
RENAL TRANSPLANTASYONU TAKİBEN İMMÜNOSUPRESİF ALAN 
HASTALARDA TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ SONUÇLARININ BİR 
YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ 
Dilek Demircan1, Derya Akbaba2, Sacide Atalay2, Ahmet Akıcı1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
2S.B.Haydarpaşa Numune EAH, Tıbbi Biyokimya Bölümü, İstanbul 
AMAÇ: Renal transplantasyondan itibaren takrolimus, sirolimus ve 
siklosporin kullanan hastalarda yapılmış olan terapötik ilaç düzeyi izlemi 
(TİDİ) verilerinin yıllık olarak değerlendirmesi ve bu ilaçların terapötik 
aralıkta bulunma durumlarının karşılaştırılması amaçlandı. 
YÖNTEM: S.B.Haydarpaşa Numune EAH, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı’nda 
2002-2009 yılları arasında kanda takrolimus, sirolimus ve siklosporin 
ölçümü yapılan hastalarda renal transplantasyonu takiben toplam 242 
kişinin 1 yıllık TİDİ verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların 
başlangıç TİDİ verisi ve izleyen 6 ayrı periyoddaki TİDİ verileri incelendi. 
Transplantasyon tarihi itibariyle, ilk 3 periyod aylık olarak, 4.Periyod:91-
180., 5.Periyod:181-270. ve 6.Periyod:271-365. günler olarak kabul edildi. 
BULGULAR: Yaş ortalaması 36,2±11.0 (13-67yaş) olan 242 olgunun 
(takrolimus:146, sirolimus:29 ve siklosporin:67) 162’si (%66,9) erkekti. 
Terapötik aralık bakımından her 3 ilacın kategorik karşılaştırılmalarında, 
tüm periyodlarda grupların birbirlerinden anlamlı derecede farklılık 
gösterdiği saptandı. Tüm periyodlarda terapötik aralıkta en az bulunanların 
siklosporin grubu olduğu görüldü (Tablo). Siklosporinin C2 düzeylerine 
bakıldığında, tüm periyodlarda subterapötik seviyede olanların çoğunlukta 
(%84.7 ile %100 arasında) olduğu ve son üç periyodda ilk periyodlara göre 
C2 düzeylerinin anlamlı derecede daha da düşük düzeylerde (en 
yüksek;1054,20±435,08 ng/dl, en düşük;687,66±285,18 ng/dl) olduğu 
saptandı. 
SONUÇLAR: Renal transplantasyonlu hastaların immünosupresif ilaçları 
(siklosporinde daha az olmakla beraber) daha çok terapötik aralık içinde 
kullandıkları görüldü. Bu tespitin, tedaviye başlanmasını takiben, 6. aya 
kadar giderek artış kaydettiği, sonrasında ise bu ilaçları subterapötik 
düzeyde kullananların sayılarının artmış olduğu gösterildi. Geç dönemde 
TİDİ sonuçlarındaki bu düşüş, tedavi protokollerinde immünosupresif ilaç 
dozlarının azaltılmış olabileceği ile açıklanabilir. İlk 6 aylık süredeki artış 
ise, ilgi çekici bulunuştur. Bu artışının olası nedenleri, ilaçları sabit dozda 
kullanan hastalarda ileri çalışmalarla ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, Sirolimus, Siklosporin, 
Takrolimus,Terapötik aralık 
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[P-037] 
GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE KONSÜLTE EDİLEN 
OLGULARIN 10 YILLIK RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ 
Efnan Muci, Mine Kadıoğlu Duman, Murat Kesim, Nuri İhsan Kalyoncu, Ersin 
Yarış 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
GİRİŞ-AMAÇ:  
Gebelikte ilaç kullanımı, karar vermenin multifaktöriyel nedenlerle zor 
olduğu bir konudur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 
ABD olarak bir yandan hizmet sunarken diğer yandan verilerin kayıt altına 
alınmasına yöneldik.  
Bu çalışmada, Anabilim Dalımıza konsültasyon amacıyla gönderilmiş, ilaç 
kullanmış gebelere ve hekimlerine Ocak-1999’dan beri verilmekte olan 
danışmanlık hizmetinin retrospektif sonuçları sunulmuştur.  
YÖNTEM:  
Konsültasyonu istenen hastalara gebeliğe ilişkin bilgileri ve gebeliği 
etkileyebilecek olası faktörleri içeren standart bir form dolduruldu. 
Değerlendirme yazılı olarak ailelere ve hekimlerine iletildi. Doğumdan sonra 
ailelerle iletişim kurularak bebeklere ait doğum bilgileri öğrenilip fizik 
incelemesi yaptırıldı. Tüm bilgiler daha sonra veritabanlı bir program 
kullanılarak analiz edildi.  
BULGULAR:  
Ocak 1999’dan itibaren izlenen 1458 gebenin yaş ortalaması 29.47 ± 5.62 
(16 - 49) olup, bunların 1227’si (%84.15) 35 yaşından gençti. Olguların 
1298’i (%89.02) ilk trimesterdeydi.  
Hastaların 493 çeşit ilaç kullandıkları, 1127 olgu(%77.29)’nun birden fazla 
ilaç kullandığı belirlendi. Olguların büyük çoğunluğunda gebe olduğunu 
bilmeden ilaç kullanımı mevcuttu. En yoğun kullanılan iki ilaç 164 
olguyla(%11.25) parasetamol, 135 olguyla(%9.25) siprofloksasindi. 
Gebeliklerin 35’i spontan, 83’üyse terapötik abortusla sonuçlandı. Doğan 
678 bebeğin 7’sinde konjenital anomali gözlendi. 
En sık kullanılan ilaç grupları gözlenen ilaç sayısı itibarıyla şöyleydi: 
antibiyotikler ve antiviraller(84), santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar(84), 
Gastrointestinal sistemi etkileyen ilaçlar(56), non-steroidal 
antiinflamatuarlar(44), kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar(35), 
steroidler(22), hormon türevleri(9). 
SONUÇ:  
Ailelere/hekimlere yol göstermede farmakolojik bilgilerin önemli olduğunu, 
doğurganlık çağında reçete yazılırken gebelik olasılığının akılda tutulması 
gerektiğini, danışmanlık hizmetiyle gereksiz küretajların önlenebileceğini, 
bu alanda bireysel/bölgesel girişimlerin ötesinde ulusal düzeyde 
örgütlenmiş teratojen bilgi servislerinin yapılandırılması gerektiğini 
düşünüyoruz. 
Anahtar Kelimeler: gebelikte ilaç kullanımı, teratojenite bilgi servisi 
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[P-038] 
METİLFENİDATA BAĞLI DNA HASARINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK 
COMET ASSAY ANALİZİ 
Sevil Özger İlhan1, Yasemen Işık Taner2, Volkan Baltacı3 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji A.D., Ankara 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D., Ankara 
3Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik A.D., Ankara 
AMAÇ: Çalışmamızda, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 
tanısı alan ve tedavi amacıyla metilfenidat (MPH) kullanan çocuklarda ilaca 
bağlı olası DNA hasarını alkali COMET tekniği kullanarak değerlendirmek 
amaçlanmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma 7-17 yaş aralığında, araştırmaya katılmayı 
kabul eden gönüllü 80 çocukta yapılmıştır. Araştırma kesitsel olarak ilacın 
kullanımına ilişkin olası DNA hasarını değerlendirmek için planlandığından 
üç grup oluşturulmuştur. Grup I; DEHB tanısını yeni alan ve hiç ilaç 
kullanmamış çocuklar (n=27), Grup II; DEHB tanısını önceden almış, 3 ay 
ve daha uzun süredir MPH tedavisi almakta olan çocuklar (n=28), Grup III; 
sağlıklı bulunan çocuklar (n=25). Gönüllülerden alınan kandan ayrılan 
periferik kan lenfositlerinde alkali Comet testiyle DNA fragmentasyonu 
görsel analiz ile flöresan mikroskop kullanılarak hesaplandı. DNA hasarı 
“az-orta-çok” olarak belirtildi. Grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney 
U testi kullanıldı. Sonuçlar ortalama±standart deviasyon olarak verildi. 
p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlılık sınırı olarak kabul edildi. 
BULGULAR: Grupların yaş ortalamaları benzerdir (sırasıyla, 10,91±2,30; 
11,50±2,03; 10,50±2,99). DEHB olgularının %60’ı erkek (n=33), %40’ı kız 
(n=12), kontrol grubunda bu oran sırasıyla %56(n=14) ve %44(n=11)’tür. 
Gruplar arasında cinsiyet açısından istatistiksel fark saptanmamıştır 
(p=0.22). DNA hasar indekslerine bakıldığında, Grup I’in az hasar indeksi 
ortalaması 89,18±4,99; orta hasar indeksi ortalaması 6,55±2,65; çok 
hasar indeksi ortalaması 4,27±1,67’dir. Grup II’nin DNA hasar indeksleri 
sırasıyla, 89,70±2,11; 7,10±1,37; 3,20±1,39; Grup III’ün sırasıyla, 
87,90±4,99; 7,20±2,30; 4,90±3,21 olarak bulundu. Gruplar arası 
karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı(p>0,05). 
SONUÇLAR: MPH’ın genotoksik etkilerini değerlendiren çalışmaların 
sonuçları tutarsızdır. Çalışmamızda MPH kullanan DEHB olan çocuklarla 
sağlıklı çocuklardaki DNA hasarlanması değerlendirilmiş, anlamlı fark 
bulunmamıştır. Bu konuda daha çok hastanın değerlendirildiği 
araştırmaların yapılması konunun aydınlatılmasına yardımcı olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Comet Assay Analizi, DNA Hasarı, Metilfenidat 
Not: Bildiriyi sunacak yazar, araştırmanın yapıldığı tarihte Ufuk 
Üniversitesinde görev yapmaktadır. Yazarın şu anki kurumu Gazi 
Üniversitesidir. Bu çalışma 1-5 Nisan 2009 tarihleri arasında KKTC'de 
yapılan, Gazi Günleri İnteraktif Psikiyatri Kongresi'nde sunulmuştur. 
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[P-039] 
TERAPÖTİK İLAÇ MONİTÖRİZASYONU AMACI İLE ÖLÇÜLEN 
ANTİEPİLEPTİK VE LİTYUM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yusuf Cem Kaplan1, Barış Karadaş1, Özgür Aslan2, Tuna Semerci2 
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Farmakoloji Laboratuarı, İzmir 
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Biyokimya ve Klinik Biyokimya 
Laboratuarı, İzmir 
AMAÇ: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Farmakoloji 
Laboratuvarı’nda 2008-2009 yıllarında servis ve poliklinik hastalarında 
terapötik ilaç izlemi amacı ile ölçülen valproik asit (VPA), karbamazepin 
(CBZ), fenitoin (PTN) ve lityum (LI) düzeylerinin değerlendirilerek ölçülen 
ilaç düzeyleri ile hastaların demografik özelliklerinin ortaya konması 
amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: 01.01.2008 – 31.07.2009 tarihleri arasında Farmakoloji 
Laboratuarı’nda ölçülen VPA, CBZ, PTN ve LI düzeyleri (n= 4898) 
subterapötik, terapötik ve toksik olarak sınıflandırılmıştır. Ölçülen düzeyler 
ayrıca hastaların cinsiyetleri, poliklinik-servis oranları ve hasta yaş grupları 
(0-19, 19-44, 45-64, 65 üstü) ile ilişkilendirilmiştir.  
BULGULAR: İlaç düzeylerinin poliklinik-servis yüzdeleri sırasıyla VPA için 
% 79.1-20.1, CBZ için %81.2-18.8, PTN için % 69.3-30.7 ve LI için %81.0 
– 19.0 olarak belirlenmiştir. Poliklinikten ilaç düzeyi takip edilen hastaların 
% 43.3’ü erkek, % 56.7’si kadın iken servis hastalarında bu oran % 48.5 
ve % 51.5’u şeklindedir. Poliklinik hastalarının düzeyleri VPA için 
subterapötik %22.8, terapötik % 69, toksik % 8.2, CBZ için subterapötik 
%18.2, terapötik % 71.0, toksik %10.8, PTN için subterapötik % 68.1, 
terapötik %22.0, toksik % 9.9 ve LI için subterapötik %25.1, terapötik % 
70.8, toksik %4 olarak tespit edilmiştir. 
SONUÇLAR: Poliklinik hastalarında 4 yaş grubunda da PTN seviyeleri 
yüksek oranda subterapötik olarak tespit edilmiştir (% 68.1). Servis 
hastalarında, poliklinik hastaları kadar yüksek olmasa da yine PTN 
seviyelerinde subterapötiklik oranı yüksektir (% 57.0). Poliklinik ve servis 
için en yüksek terapötik seviyedeki hasta oranlarını LI ve CBZ kullanan 
hastalar oluşturmaktadır (Sırasıyla %70.8, %71.2). Farmakoloji uzmanları 
tarafından verilecek terapötik ilaç monitörizasyonu danışmanlığı terapötik 
seviyedeki hasta oranlarının yükselmesini sağlayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Terapötik ilaç monitörizasyonu, valproik asit, 
karbamazepin, fenitoin, lityum 
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Klinik Toksikoloji 
05.11.2009, P-040/P-053 
[P-040] 
İLAÇLARA BAĞLI GELİŞEN DİSTONİK REAKSİYONLAR 
Mualla Aylin Arıcı1, Durgül Özdemir2, Kubilay Oransay1, Sinem Evcim1, 
Yeşim Tunçok1, Şule Kalkan1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Çalışmamızın amacı, Ocak 1993-Aralık 2008 tarihleri arasında 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi 
(ZDM)’ne danışılan ilaçlara bağlı gelişen distonik reaksiyonların geriye 
yönelik değerlendirilmesidir.  
YÖNTEM: Çalışmamızda, ZDM’ne bildirilen ilaçlara bağlı gelişen distonik 
reaksiyon olgularının epidemiyolojik özellikleri, alınan ilaç miktarları, 
distonik reaksiyonun hangi ilaçlara bağlı olarak geliştikleri araştırıldı..  
BULGULAR: Distonik reaksiyon geliştiği bildirilen 90 olgunun %81.1’i 
çocuk, %18.9’u erişkindi. Olguların %55.6’sı (n=50) kadın, %40.0’ı (n=36) 
erkek, çocuklarda ve erişkinlerde kadın/erkek oranı ise sırasıyla 1.5 ve 1.0 
idi. Çocuklarda, 0-12 yaş arasında yan etkiye bağlı olarak distonik 
reaksiyon gelişimi anlamlı oranda yüksekti (%87.5, χ2= 11,285, p= 
0.0008). İlaçlara bağlı gelişen distonik reaksiyonlarda alınan ilaç miktarı 
%57.7 (n=52) hastada nontoksik, %20.0 (n=18) hastada ise toksik idi. 
Çocuklarda ilk 24 saat içerisinde nontoksik miktarlarda ilaç alımına bağlı 
olarak distonik reaksiyon bildirimi anlamlı oranda yüksekti (χ2= 3,996, 
p=0,0456). Distonik reaksiyon gelişen olgularda etken maddeler sırasıyla 
metoklopramid (% 44.4, n=40), haloperidol (%35.6, n=32), risperidon 
(%15.6, n=14), trifluoperazin (%2.2, n=2), flufenazin (%1.1, n=1) ve 
klorpromazindi (%1.1, n=1). Çocuklarda distonik reaksiyon gelişimine 
neden olan en sık etken metoklopramid (%47.9, n=35) iken erişkinlerde 
haloperidol (%47.0,n=8) idi. Çocuklarda, 0-12 yaş grubunda 
metoklopramide bağlı distonik reaksiyon gelişimi yüksekti (χ2= 12,949, 
p=0.0003). Aynı yaş grubunda distonik reaksiyon gelişiminin anlamlı 
oranda nontoksik miktarda ilaç alımına bağlı olduğu saptandı (χ2= 5,882, 
p=0.0153).  
SONUÇ: En sık distonik reaksiyona neden olduğu bildirilen ilaçlar; 
metoklopramid, haloperidol ve risperidondur. Çocuklarda metoklopramide 
bağlı olarak distonik reaksiyon tedavi edici dozlarda dahi sıklıkla 
gözlenebildiğinden özellikle 12 yaşa kadar metoklopramid kullanımında 
dikkatli olunması gereklidir. 
Anahtar Kelimeler: Distonik reaksiyon, İlaç ve Zehir Danışma Merkezi 
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[P-041] 
SIÇAN AMİTRİPTİLİN ZEHİRLENME MODELİNDE ALTERNATİF BİR 
ANTİDOT - TEOFİLİN 
Kubilay Oransay, Şule Kalkan, Nil Hocaoğlu Aksay, Aylin Akgün Arıcı, Yeşim 
Tunçok 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Selektif adenozin reseptör antagonistlerinin, amitriptilin 
zehirlenmesinde oluşan kardiyovasküler toksik etkileri düzelttiği 
gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı sıçanlarda yüksek dozda amitriptilinin 
oluşturduğu kardiyovasküler toksik etkiler üzerine non-selektif adenozin 
reseptör antagonisti etkisi olan teofilinin etkisinin araştırılmasıdır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Ön çalışmada teofilin güvenli dozu 1mg/kg bolusu 
takiben 0.5 mg/kg infüzyon olarak bulundu (n=9). Amitriptilinin ortalama 
arteriyel basınçta (OAB) %40-45 inhibisyon yapan dozu (0.94 mg/kg/dk) 
kullanılarak amitriptilin zehirlenmesi oluşturulan sıçanlar iki gruba 
randomize edildi. Grup1’e %5 dekstroz bolusu takiben %5 dektroz 
infüzyonu yapılırken, grup 2’ye teofilinin güvenli bulunan dozu 60 dk 
boyunca infüzyonla verildi (n=8, her bir grup için). OAB, kalp atım hızı 
(KAH), QRS süresi ve arteriyel kan gazı kaydedildi. İstatistiksel analizde 
Student’s t-testi kullanıldı.  
BULGULAR: Amitriptilin OAB’ da istatistiksel olarak anlamlı azalma 
(%56.1±0.8 ve %55.8± 0.8, sırasıyla; dekstroz ve teofilin grubu), QRS 
süresinde istatistiksel olarak anlamlı uzama oluştururken (%136±14.3 ve 
%172.7±16.5, sırasıyla; dekstroz ve teofilin grubu) KAH’ da anlamlı bir 
değişiklik oluşturmadı. Dekstroz grubu ile karşılaştırıldığında, teofilin 
OAB’da artış (%48.4±2.8, %59.0±2.1, 10.dk; %46.1±4.1, %58.8±3.5, 
20.dk; %46.9±3.9, %60.4± 4.6, 30.dk; %47.7±4.6, %64.8±5.3, 40.dk, 
p<0.05, sırasıyla), QRS süresinde kısalma (%142.1± 13.9, %105.9±7.2, 
20.dk; %129.0±4.2, %100.3±8.4, 30.dk; %154.2±16.9, %98.4±10.5, 
40.dk p<0.05, sırasıyla) ve KAH’ da artış oluşturdu (%73.3±6.6, 
%92.5±5.5, 30.dk; %66.5±8.7, %93.3±4.5, 40.dk ve %73.4±5.4, 
%93.1±5.1, 50.dk, p<0.05, sırasıyla). Arteriyel kan gazı analizinde gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p> 0.05).  
SONUÇLAR: Teofilin sıçanlarda amitriptilin yüksek dozuna bağlı oluşan 
hipotansiyon ve QRS uzamasını düzeltti. Teofilinin bu etkisini adenozin 
reseptörlerini antagonize ederek yaptığının açıklanabilmesi için 
mekanizmaya yönelik çalışmalar planlanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Adenozin, amitriptilin, hipotansiyon, QRS uzaması, 
teofilin 
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[P-042] 
FARELERDE OLUŞTURULAN AMİTRİPTİLİN ZEHİRLENMESİNDE 
ADENOZİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN YAŞAM SÜRESİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
Şule Kalkan1, Nil Hocaoğlu Aksay1, Aylin Arıcı1, Kubilay Oransay1, Gül 
Ergör2, Yeşim Tunçok1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir. 
AMAÇ: Selektif adenozin reseptör antagonistlerinin, amitriptilin 
zehirlenmesinde oluşan kardiyovasküler toksik etkileri düzelttiği 
gösterilmiştir. Bu çalışma; farelerde oluşturulan amitriptilin 
zehirlenmesinde adenozin reseptör antagonistlerinin yaşam süresi üzerine 
etkilerini araştırmak amacıyla planlanmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Deney gruplarındaki Balb/c erkek fareler amitriptilinin 
LD50 dozunun (125mg/kg, i.p) verilmesini takiben randomize olarak 4 
gruba ayrıldı. Farelere sırasıyla DPCPX (selektif adenozin A1 antagonisti, 
3mg/kg), CSC (selektif adenozin A2a antagonisti, 3mg/kg), serum 
fizyolojik ve DMSO (dimetil sülfoksit, çözücü) (n=25 her bir grup için, 
toplam n=100) i.p olarak verildi. Fareler 24 saat boyunca gözlenerek 
yaşam süreleri kaydedildi. Yaşam sürelerinin karşılaştırılması için Kaplan-
Meier prosedürü kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
BULGULAR: Farelerin yaşam oranları serum fizyolojik grubunda %52 
(13/25), DPCPX, CSC ve DMSO gruplarında sırasıyla %68 (17/25), %52 
(13/25) ve %40 (10/25) bulundu. Grupların yaşam süreleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Çalışmamızın 
istatistiksel gücü %42 olarak hesaplandı (S1= %50, S2=%70, Beta %58, 
alfa % 5). 
SONUÇLAR: DPCPX ve CSC, fare amitriptilin zehirlenme modelinde yaşam 
süresini uzatmadı. Amitriptilin zehirlenmesinde adenozin reseptör 
antagonistlerinin etkililiğini araştıran araştırma gücü daha yüksek 
çalışmalara gereksinim vardır. 
Anahtar Kelimeler: Adenozin reseptör antagonistleri, amitriptilin, yaşam 
analizi 
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[P-043] 
İZOLE SIÇAN KALBİNDE ADENOZİN A1 RESEPTÖR 
ANTAGONİSTİNİN AMİTRİPTİLİNE BAĞLI QRS UZAMASINI GERİYE 
DÖNDÜRME MEKANİZMASINDA BETA ADRENERJİK RESEPTÖRLERİN 
ROLÜ 
Mualla Aylin Arıcı, Şule Kalkan, Ömer Demir, Nil Hocaoğlu Aksay, Sedef 
Gidener, Yeşim Tunçok 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Çalışmamızın amacı, izole sıçan kalp modelinde amitriptiline bağlı 
QRS uzamasının adenozin A1 reseptör antagonisti DPCPX ile geri 
döndürülmesinde adenozin reseptörleri ve beta adrenerjik reseptörlerin 
ilişkisinin saptanmasıydı.  
YÖNTEM: İzole sıçan kalpleri randomize olarak üç gruba ayrıldı (n=8, her 
grup için). 20 dakikalık % 5 dekstroz (kontrol), DPCPX (8-cyclopentyl-1,3-
Dipropylxanthine), veya propranolol+DPCPX infüzyonunun ardından tüm 
gruplara amitriptilin infüze edildi. Beta adrenerjik reseptör sağlamlığı 
izoproteranol bolusu (3x10-5 M) ile doğrulandı.  
BULGULAR: QRS süresi, % 5 dekstroz ve 10-4 M DPCPX infüzyonu 
ardından uygulanan amitriptilin infüzyonuna (5.5x10-5 M ) bağlı olarak 
%40-110 ve %30-75 oranında uzadı (sırasıyla). 10-2 M propranolol 
bolusunun ardından 20 dakika DPCPX infüzyonu sonrasında uygulanan 
amitriptiline bağlı olarak ise QRS süresindeki uzama %40-130 oranındaydı. 
DPCPX grubunda, prop-DPCPX grubuna oranla amitriptilin infüzyonu QRS 
sürelerini 40., 50. ve 60. dakikada anlamlı oranda kısalttı (%168.8±4.9, 
p<0.05; %170.8±6.9, p<0.01; %174.0±6.9, p<0.01 sırasıyla). % 5 
dekstroz infüzyonu uygulanan grup, DPCPX grubuyla karşılaştırıldığında, 
amitriptiline bağlı QRS süresindeki uzama 50. dakikada (109.5±6.1%, 
p<0.05) anlamlıydı. 
TARTIŞMA: DPCPX infüzyonunun amitriptiline bağlı gözlenen QRS 
süresindeki uzamayı kısaltması ve beta adrenerjik reseptör blokajının 
DPCPX infüzyonu ile kısalan QRS süresini uzatması, izole sıçan kalplerinde, 
Adenozin A1 reseptör uyarımı ile ilişkili beta adrenerjik reseptör blokajının 
amitriptiline bağlı QRS uzamasında rolü olabileceğini düşündürmektedir 
Anahtar Kelimeler: Amitriptilin, beta blokaj, DPCPX, QRS uzaması 
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[P-044] 
UYARICI VE UYUŞTURUCU MADDELER İÇERİSİNDE SAPTANAN 
PESTİSİDLER 
Elif Esra Küçükibrahimoğlu1, Hasan Raci Yananlı2, Faruk Aşıcıoğlu1, Rezzan 
Gülhan2 
1Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
AMAÇ: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kaçakçılığı ile ilgili son iki yıldır 
yakalanan ve analiz amacı ile Adli Tıp Kurumuna gönderilen maddelerin 
bazılarının pestisid (insektisid/herbisid) içerdikleri saptanmıştır. Pestisid 
içeren tabletlerle ilgili yakalamalar Almanya’dan da bildirilmiştir. Bu 
çalışmada pestisid içerdiği saptanan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile 
ilgili dosyaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: 2008-2009 yıllarında 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gelen 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kaçakçılığı ile ilgili dosyalar incelenerek GC-
MS ile analizi sonucunda pestisid ihtiva ettiği saptanan dosyalar belirlendi 
ve söz konusu maddelerin içerikleri sınıflandırıldı. 
BULGULAR: 14 dosyadaki dava konusu logolu tabletlerin pestisid ihtiva 
ettiği, 11 dosyadaki tabletlerin karbamatlı insektisidler grubundan karbaril 
ve 3 dosyadaki tabletlerin herbisitlerden 2,4 diklorofenoksiasetik asit 
içerdiği tespit edildi. 1 dosyada karbaril içeren tabletlerin bir kısmında 
beraberinde sadece teofilin mevcutken diğerlerinde teofilinle beraber 
parasetamol ve MDMA (Metilendioksimetamfetamin) içerdikleri de anlaşıldı. 
2,4 diklorofenoksiasetik asit içeren tabletlerin sadece bu maddeyi ihtiva 
ettiği anlaşılırken, karbaril içerenlerin yanında başka maddelerin varlığı da 
belirlendi (Tablo 1). 
SONUÇ: Karbaril ve 2,4 diklorofenoksiasetik asit’in söz konusu tabletlere 
hangi amaçla konulduğu bilinmemekte, uyarıcı ya da uyuşturucu etkileri 
olup olmadığı hususunda henüz yeterli araştırma bulunmamaktadır. Ayrıca, 
söz konusu maddelerin Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu ya da uyarıcı 
madde kapsamında olmaması nedeniyle ceza yaptırımları kısıtlı 
kalmaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile birlikte illegal olarak 
pazarlanan, uyarıcı maddelerdekine benzer logolar içeren tabletlerde 
insektisid veya herbisit tespit edilmesi ve bu tabletlerin bir kısmında ilaç 
etkin maddelerinin de bulunması uyuşturucu madde kaçakçılığının 
boyutunu değiştirmektedir. 
Anahtar Kelimeler: pestisid, adli farmakoloji, karbaril, 2,4D 
Tabletlerde pestisidlerle birlikte bulunan ek maddeler 

Ana madde Ek maddeler 
Yakalanan toplam 
madde miktarı 

Dosya sayısı 

Karbaril Teofilin 11.612 tablet 2 
Karbaril Teofilin, MDMA 304 tablet 3 

Karbaril 
Teofilin, MDMA, 
parasetamol 

3.911 tablet, 
238 g toz madde 

1 

Karbaril Teofilin,1-naftol 6.639 tablet 4 
Karbaril Teofilin, prokain 2 tablet 1 
Karbaril Kafein 71 tablet 1 
2,4 diklorofenoksi-
asetik asid 

- 12 tablet 3 
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[P-045] 
SIÇANLARDA SİTALOPRAM ZEHİRLENMESİNDE OLUŞAN 
KARDİYOVASKÜLER TOKSİK ETKİLERİN MEKANİZMASINDA 
ADENOZİN RESEPTÖRLERİNİN ROLÜ 
Kubilay Oransay, Nil Hocaoğlu Aksay, Müjgan Büyükdeligöz, Yeşim Tunçok, 
Şule Kalkan 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Sitalopram zehirlenmesinde oluşan kardiyovasküler toksik etkilerin 
mekanizmasında selektif adenozin reseptör antagonistlerinin etkisinin 
araştırılmasıdır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Sitalopram toksik dozu 4 mg/kg/dk olarak bulundu 
(n=18). Sıçanlar 4 gruba randomize edildi. Her gruba sodyum kromoglikat 
(A3 reseptör antagonisti, 20 mg/kg, i.v) uygulandı. 1.gruba %5 dekstroz 
(n=7), 2.gruba DPCPX (8- Cyclopentyl-1,3-Dipropylxanthine; selektif A1 
reseptör antagonisti, 20 μg/kg/dk, n=7), 3.gruba CSC (8-(3-chlorostyryl) 
caffeine; selektif A2a reseptör antagonisti, 24 μg/kg/dk, n=7), 4.gruba 
%10 DMSO (n=3) 20 dk.infüze edildi. Takiben her gruba 4 mg/kg/dk 
sitalopram 60 dk. infüze edildi. Ortalama arteriyel basınç (OAB), kalp atım 
hızı (KAH), QRS, QT ve yaşam süreleri kaydedildi. İstatistiksel analizde 
grup içinde tekrarlayan ölçümlerde ANOVA, gruplar arasında ANOVA, 
yaşam analizinde Kaplan-Meier kullanıldı (TÜBİTAK 107S251).  
BULGULAR: %5 dekstroz grubunda sitalopram infüzyonu; OAB ve KAH’da 
20.dk dan itibaren anlamlı azalma (p<0.001, p<0.01; sırasıyla), QRS ve QT 
sürelerinde ise 30. dk dan itibaren anlamlı bir uzama oluşturdu (p<0.05, 
p<0.01; sırasıyla). DPCPX grubunda sitalopram infüzyonu; OAB’nda 20. dk 
dan itibaren (p< 0.001), KAH’da ise 30. dk dan itibaren (p<0.01) anlamlı 
azalma, QRS süresinde 60. dk. da anlamlı uzama (p<0.05) oluştururken, 
QT süresinde anlamlı değişiklik oluşturmadı (p>0.05). DPCPX grubu %5 
dekstroz grubuna göre, QT süresinde sitalopramın oluşturduğu uzamayı 20. 
dk dan itibaren anlamlı şekilde engelledi (p<0.05). % 5 dekstroz grubu ile 
karşılaştırıldığında; CSC ve DMSO gruplarında sitalopram infüzyonunun 
oluşturduğu OAB ve KAH daki azalma, QRS ve QT süresindeki uzamada 
anlamlı bir değişiklik saptanmadı(p>0.05). Tüm gruplarda deney süresince 
ölüm kaydedilmedi.  
SONUÇLAR: Bu bulgular sitalopram zehirlenmesinde oluşan QT uzamasının 
mekanizmasında adenozin A1 reseptörlerinin rolü olduğunu 
düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: adenozin, CSC, DPCPX, QT uzaması, sitalopram 
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[P-046] 
SIÇANLARDA SİTALOPRAM ZEHİRLENMESİNDE OLUŞAN 
KARDİYOVASKÜLER TOKSİK ETKİLERİN MEKANİZMASINDA 
ENDOJEN ADENOZİNİN ROLÜ 
Kubilay Oransay, Nil Hocaoğlu Aksay, Müjgan Büyükdeligöz, Yeşim Tunçok, 
Şule Kalkan 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Sitalopram zehirlenmesinde oluşan kardiyovasküler toksik etkilerin 
mekanizmasında endojen adenozinin rolünün araştırılması ve sitalopramın 
plazma adenozin düzeyi üzerine etkisinin gösterilmesidir.  
GEREÇ-YÖNTEM: Sıçanlar üç gruba randomize edildi. Grup 1 (kontrol)’e 
sitalopram infüze edilmeden (4 mg/kg/dk-60 dk) 1 saat önce %5 dekstroz 
intraperitoneal (i.p) olarak verildi. Grup 2 ve grup 3’e ilaç infüzyonuna 
başlamadan 1 saat önce EHNA (10 mg/kg i.p, adenozin deaminaz 
inhibitörü) ve NBTI (1mg/kg i.p, adenozin transport inhibitörü)verildi. 
Takiben grup 2’ye %5 dekstroz, grup 3’e sitalopram 60 dk. boyunca infüze 
edildi. Ortalama arteriyel basınç (OAB), kalp atım hızı (KAH), QRS ve QT 
süresi kaydedildi. Deneye başlamadan önce ve deney sonunda sıçanlardan 
kan alınarak plazma adenozin düzeyleri HPLC ile ölçüldü. İstatistiksel 
analizde grup içinde tekrarlayan ölçümlerde ANOVA, gruplar arasında 
ANOVA kullanıldı (TÜBİTAK 107S251 ).  
BULGULAR: Sitalopram infüzyonu plazma adenozin düzeyini değiştirmedi 
(p>0.05). EHNA/NBTI verilen gruplarda plazma adenozin düzeylerinde 
istatistiksel olarak anlamlı artış oluştu (p<0.01). Sitalopram infüzyonu OAB 
ve KAH da istatistiksel olarak anlamlı azalma, QRS ve QT süresinde uzama 
oluşturdu (10.dk dan itabaren p<0.001). Endojen adenozin etkinliğinin 
değerlendirildiği EHNA/NBTI verilen grupta; OAB ve KAH da anlamlı azalma 
(30. dk dan itibaren, p<0.01, p<0.05; sırasıyla), QRS süresinde ise uzama 
görüldü (sadece 50.dk da p<0.05). EHNA/NBTI verilen gruplarda; 
sitalopram infüzyonunun oluşturduğu OAB ve KAH’ daki azalma, QRS ve QT 
süresindeki uzama, dekstroz infüzyonuna göre istatistiksel olarak daha 
anlamlı bulundu (p<0.05).  
SONUÇLAR: Sitalopram infüzyonu plazma adenozin düzeyini artırmadı. 
Endojen adenozin artışının oluşturduğu kardiyovasküler etkiler sitalopram 
tarafından potansiyalize edildi. Bu sonuçlar adenozin ile sitalopramın 
kardiyovasküler etkilerinde benzer moleküler mekanizmaların rol oynadığını 
düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Amitriptilin, endojen adenozin, hipotansiyon, QRS 
uzaması 
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[P-047] 
VANKOMİSİN İLE İNDÜKLENEN BÖBREK HASARINDA POLİ(ADP-
RİBOZ) POLİMERAZ (PARP) YOLAĞININ ROLÜ 
Selvinaz Dalaklıoğlu1, Merih Tekcan2, Nazlı Ece Güngör2, Çiler Çelik Özenci2, 
Nazif Hikmet Aksoy3, Aslı Baykal4, Arda Taşatargil5 
1Antalya Eğitim-Araştırma Hastanesi, Farmakoloji Birimi, 07070, Antalya, 
Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 
07070, Antalya, Türkiye 
3Antalya Anadolu Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, Antalya, Türkiye 
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, 07070, 
Antalya, Türkiye 
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 07070, 
Antalya, Türkiye 
AMAÇ: Sıçanlarda vankomisin (VCM) ile indüklenen böbrek hasarında 
poli(ADP-riboz) polimeraz (PARP) yolağının rolünün ve güçlü bir PARP 
inhibitörü olan 1,5- Isoquinelinediol (ISO) uygulamasının vankomisin ile 
indüklenen böbrek hasarının önlenmesinde alternatif bir tedavi olup 
olamayacağının incelenmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Sıçanlar 4 gruba ayrıldılar: (1) Kontrol; (2) VCM 
uygulanan; (3) VCM ve ISO uygulanan; (4) ISO uygulanan. Grup 2 ve 
3’teki sıçanlara 7 gün süreyle vankomisin (200 mg/kg/gün, intraperitoneal, 
günde iki kez) enjekte edildi. ISO (3mg/kg/gün, intraperitoneal) tedavisine 
ilk vankomisin uygulamasından 24 saat önce başlandı ve 8 gün süreyle 
devam edildi. Kan üre nitrojen (BUN) ve kreatinin ölçümleri yanı sıra, 
idrarda tubuler hasarın belirteci olan N-asetil-beta-glukozaminidaz (NAG) 
ölçümleriyle vankomisinle oluşan böbrek hasarı değerlendirildi. Böbrek 
kesitlerinde ışık mikroskobisiyle yapısal değişiklikler ve 
immünohistokimyasal olarak poli(ADP-riboz) (PAR, aktive edilmiş PARP 
ürünü) ve PARP ekspresyonları incelendi. 
BULGULAR: VCM uygulaması BUN düzeylerini 8.07 ± 0.75 mg/dL’den 
53.87 ± 10.11 mg/dL’ye yükseltti. Plazma kreatinini kontrol ve VCM 
uygulanan sıçanlarda sırasıyla 0.8 ± 0.04 mg/dL ve 3.38 ± 0.51 mg/dL 
bulundu. NAG düzeyleri VCM enjeksiyonu sonrası belirgin olarak arttı. 
Böbrek kesitlerinde renal tubullerde dilatasyon, tubul epitelinde 
deskuamasyon ve vakuolizasyon ve interstisyel dokuda inflamasyon 
gözlendi. Vankomisin grubundaki böbrek tubul hücrelerinde PAR ve PARP-1 
ekspresyonları belirgin olarak arttı. ISO, sıçanlarda hem biyokimyasal 
parametreleri hem de renal histolojiyi belirgin olarak düzeltirken PAR ve 
PARP-1 ekspresyonlarını da kontrole benzer seviyelere getirdi. 
SONUÇLAR: Sonuçlarımız, vankomisinle indüklenen böbrek hasarında 
PARP yolağı aktivasyonunun rol oynayabileceğini ve bu yolağın farmakolojik 
olarak inhibe edilmesinin vankomisine bağlı gelişen akut böbrek hasarının 
önlenmesinde etkili bir yaklaşım olabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Böbrek hasarı, PARP, sıçan, vankomisin 
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[P-048] 
DENETİMLİ SERBESTLİK VAKALARININ SOSYODEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ayşe Parlar, Aslıhan Yapıcı, Ahmet Ayer 
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa 
AMAÇ: Bu çalışmada 1 yıl boyunca hastanemize başvuran denetimli 
serbestlik vakalarının sosyo-demografik özelliklerini araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM: Temmuz 2008-Temmuz 2009 arasında, hakkında Denetimli 
Serbestlik kararı alınan 985 vaka çalışmaya alındı. Vakalara hastaneye ilk 
gelişlerinde 23 soruluk anket uygulandı.  
BULGULAR: 985 vakanın 15’i (%1,5) kadın, 970’i (%98,5) erkekti. 
Vakaların yarısından çoğu, 581 vaka (%58.9), 30 yaş ve altıydı. 
Çalışmamıza 568 (%57.6) bekar, 417 (%42.3) evli katıldı. Okuma yazma 
bilmeyenler 46 (%4.6) kişi iken olguların 643 (%65,2) tanesi sadece 
ilköğretimi bitirmişti. 876 (%88.9) kişi ailesi ile birlikte yaşıyordu. 
Kullandıkları maddeler; esrar (%88.9), amfetamin+ekstazi (%4), eroin 
(%3.1), sedatif-hipnotikler (%2) ve kokain (%0.9) idi. Madde kullanım 
sıklığı; 203 (%20.6) kişi hergün, 274 (%27.8) kişi haftada 1, 105 (%10.6) 
kişi on beşgünde bir, 157 (%15.9) kişi ayda 1, 160 (%16.2) kişi daha nadir 
olarak gözlendi. Madde kullanım süresi değerlendirildiğinde çoğunun 1-5 yıl 
arası, 335 (%34) kişi, olduğu görüldü. Tüm vakalardan 79’u (%8) en az 1 
kez intihar girişiminde bulunmuştu. Alkol kullanımı 800 (%81.2) kişide 
mevcuttu. 207 (%21) kişide ailede alkol öyküsü, 25 (%2.5) kişide ailede 
madde öyküsü mevcuttu. Vakalardan 235’i (%45.8) madde ile ilişkili 
suçlardan cezaevinde kalmıştı. Madde kullanıcılarının içerisinden 876’sı 
(%95.1) maddeyi tamamen bırakmak istediğini, 30’u (%3) ara ara 
kullanabileceğini, 15’i (%1.5) ise maddeyi kesinlikle bırakamayacağını 
belirtti.  
SONUÇ: Denetimli serbestlik kararı ile gelen vakaların büyük çoğunluğu 
esrarı tercih etmektedir. Madde kullanıcılarında yüksek oranda alkol 
kullanımı mevcuttur. Eğitim seviyesinin düşmesiyle madde kullanım 
oranınının arttığı dikkat çekmekle birlikte, bu kişilerde, maddeyi bırakma 
yönündeki motivasyonun yüksek oluşu, denetimli serbestlik tedavi 
düzenlemelerinin önemini gözler önüne sermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Alkol, Denetimli serbestlik, Madde kullanımı 
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[P-049] 
MADDE BAĞIMLILARININ İDRAR ÖRNEKLERİNDEKİ POZİTİFLİK 
ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Barış Karadaş, Yusuf Cem Kaplan, Özgür Aslan, Köksal Deveci 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Farmakoloji ve Madde Bağımlılığı 
Laboratuvarı, İzmir 
AMAÇ:  
Ülkemizde madde kullanımı gençler arsında tehlikeli bir boyuta ulaşmakta 
ve başlama yaşı giderek düşmektedir. Bağımlı kişiyi topluma tekrar 
kazandırmak amacıyla 5402 sayılı “Denetimli Serbestlik ve Yardım 
Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Denetimli 
serbestlik hizmeti; sadece kullanım suçu için, şüpheli, sanık veya 
hükümlüyü ceza infaz kurumuna göndermek yerine toplum içinde 
denetleyerek yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan bir uygulamadır. 
Bu çalışmada hastanemiz AMATEM Polikliniği’ne bu yasa çerçevesinde 
başvuran madde kullanıcılarının idrar örneklerinde pozitiflik oranlarının 
tespiti amaçlandı. 
YÖNTEM:  
Nisan 2007- Temmuz 2009 tarihleri arasında hastanemize başvuran 
hastaların toplam 9210 İdrar örneği çalışıldı. Her hastanın idrar 
örneklerinde Amfetamin/Ekstazi, Barbitürat, Ekstazi, Benzodiazepin, Opiat, 
Kokain, THC (Δ9-tetrahydrocannabinol, Δ9-THC, Esrar) parametreleri 
incelendi. İdrar örnekleri Hitachi 902 (Roche Diagnostics) analizöründe 
CEDIA (Cloned Enzyme Donor Immuno Assay) yöntemi ile Nisan 2009 
tarihine kadar ve Dimension RLXmax cihazı ile “Enzyme -multiplied 
immunoassay technique” (EMİT) yöntemi ile Temmuz 2009 tarihine kadar 
çalışıldı. Eşik değerlerimiz Amfetamin/Ekstazi 1000 ng/ml, Barbitürat 300 
ng/ml, Ekstazi 500 ng/ml, Benzodiazepin 200 ng/ml, Opiat 300 ng/ml, 
Kokain 300 ng/ml ve THC 50 ng/ml olarak alındı. Bu değerlerden yüksek 
olan sonuçlar pozitif olarak kabul edildi. 
BULGULAR:  
İncelenen idrar örneklerinde pozitiflik oranları Amfetamin/Ekstazi %0.90, 
Barbitürat %0.02, Ekstazi %1.54 Benzodiazepin %8.09, Opiat %0.89, 
Kokain %0.15 ve THC %16.32 olarak bulundu. Örneklerde THC en yüksek 
oranda saptanırken, Barbitürat çok düşük oranda saptandı. 
SONUÇ:  
Bu çalışmada kullanılan yöntem semikantitatif olduğundan tarama amaçlı 
kullanılmaktadır. Bulunana pozitif sonuçların kantitatif bir yöntemle 
doğrulamasının yapılması gerekmektedir. Kurumlar arası işbirliği ve 
koordinasyon ile giderek artan bu toplumsal sorunun çözümlerinin 
yaratılması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İdrar Örnekleri, Madde Bağımlılığı, THC 
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İdrar örnekleri pozitif olan hasta sayıları 

 
 
Çalışılan parametreler için pozitif çıkan hasta sayısı ve oranları 

Test Pozitif hasta sayısı Pozitiflik oranı (%) 

Amfetamin/Ekstazi 83 0.90 

Barbitürat 2 0.02 

Ekstazi * 14 1.54 

Benzodiazepin 745 8.09 

Opiat 82 0.89 

Kokain 14 0.15 

THC 1503 16.32 

* Ekstazi için çalışılan hasta sayısı 909 
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[P-050] 
ADLİ TIP KURUMU 5. İHTİSAS KURULUNA GELEN DOSYALARDA 
İLAÇ, UYUŞTURUCU VE KİMYASAL MADDE TOKSİSİTESİ İLE 
İLİŞKİLİ ÖLÜMLERİN İRDELENMESİ 
Elif Esra Küçükibrahimoğlu1, Hasan Raci Yananlı2, Faruk Aşıcıoğlu1, Rezzan 
Gülhan2 
1Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ:  
Adli Tıp Kurumu, mahkemeler ve savcılıklar tarafından sorulan adli tıbbi 
konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmektedir. İlaç, kimyasal madde ve 
uyuşturucu maddelerle ile ilgili dosyalar 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından 
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nda 
değerlendirilerek ilaç, uyuşturucu ve kimyasal madde toksisitesi nedeni ile 
ölüm kanaatine varılan dosyaların incelenmesi amaçlanmıştır, 
GEREÇ-YÖNTEM:  
2007-2008 yıllarında 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gelen 5596 dosyadan ilaç, 
uyuşturucu ve kimyasal madde kullanımı ile ilgili seçilen 99 dosya 
incelemeye alındı. Dosyalar, gönderen mahkeme ya da savcılığın sorusuna 
göre değerlendirilerek; uyuşturucu maddenin ölüme etkisi, ilacın ölüme 
etkisi, aşının ölüme etkisi, kimyasal maddenin ölüme etkisi başlıkları altında 
sınıflandırıldı.  
BULGULAR:  
İncelenen 99 dosyadan 33’ünün toksisiteye bağlı ölüm olgusu olduğu 
kanaatine varılmıştır. Dosyaların 20’sinde tedavi amacı ile kullanılan 
ilaçların ölüme katkısı olduğu kanaatine varılmıştır. Bu 20 dosyadan 5’inin 
antidepresan, 3’ünün analjezik, 3’ünün antihipertansif, 2’sinin kolşisin, 
1’inin diazepam, 1’inin antidiyabetik ilaçlarla ilişkili intoksikasyon sonucu 
ölüm olduğu görüldü. 5 dosyada ise çoklu ilaç intoksikasyonu ile ölüm 
mevcuttu. Ayrıca 1 dosyada aşının ve 4 dosyada uyuşturucunun ölüme 
katkısı olduğu kanaatine varıldı. Kimyasal maddenin ölüme katkısı olduğuna 
karar verilen 8 dosyanın 3’ünde ise organosfosfat intoksikasyonu sonucu 
ölüm olduğu değerlendirmesi yapıldı.  
SONUÇ:  
5. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na 2 yıllık süre zarfında gelen toksikoloji 
dosyalarında yapılan değerlendirmede %20,2 oranında ilaç intoksikasyonu, 
%8 kimyasal madde intoksikasyonu, %4 uyuşturucu madde 
intoksikasyonu, %1 aşı intoksikasyonu ile ölüm olduğu kanaatine varıldığı 
belirlendi. İncelenen bu grupta ilaç intoksikasyonuna bağlı ölüm 
vakalarında antidepresanlar ve çoklu ilaç kullanımı öne çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: antidepresan, analjezik, antihipertansif, organofosfat 
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[P-051] 
ADLİ TIP KURUMU 5. İHTİSAS KURULUNA GELEN İLAÇ, 
UYUŞTURUCU VE KİMYASAL MADDE TOKSİSİTESİ İLE İLGİLİ 
DOSYALARIN İRDELENMESİ 
Elif Esra Küçükibrahimoğlu1, Hasan Raci Yananlı2, Faruk Aşıcıoğlu1, Rezzan 
Gülhan2 
1Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ:  
5. Adli Tıp İhtisas Kurulu ilaç, kimyasal madde ve uyuşturucu maddelerle 
ilgili dosyalarda mahkeme ve savcılıklara görüş bildirmekte, resmi bilirkişilik 
görevi yapmaktadır. Bu çalışmada 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gelen, sağ 
kalımlı, ilaç, uyuşturucu ve kimyasal madde toksisitesi ile ilgili dosyaların 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM:  
2007-2008 yıllarında 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gelen 5596 dosyadan ilaç, 
uyuşturucu ve kimyasal madde kullanımı ile ilgili seçilen 99 dosya 
incelemeye alındı. Dosyalar, gönderen mahkeme ya da savcılığın sorusuna 
göre değerlendirilerek; uyuşturucu maddenin toksik etkileri, ilaç toksisitesi, 
ilacın çevre ve toplum sağlığı üzerine etkisi, kimyasal madde toksisitesi ve 
ilacın gebelikte düşüğe sebebiyeti başlıkları altında sınıflandırıldı.  
BULGULAR:  
İncelenen 99 toksikoloji dosyasından 20’sinin sağ kalımla sonuçlanan ilaç 
toksisitesi sorulan dosyalar olduğu; 6 dosyada furosemid, disülfiram, 
karbamazepin, asepromazin, fenobarbital, ve sefaleksinin toksikasyona 
neden olduğu belirlenirken, kimyasal madde toksisitesi sorgulanan 4 
dosyanın 3’ünün metanol intoksikasyonu ile uyumlu olduğu, 1 dosyada 
biber gazının etkisi olduğu belirlenmiştir. Uyuşturucu toksisitesiyle ilgili 5 
dosyanın hiçbirinde ilgili uyuşturucunun etkisine rastlanmamıştır. Bir 
dosyada sorgulanan çoklu ilaç alımının gebelikte düşüğe sebep olup 
olmayacağı hususunda yorum yapılamadığı belirlenmiştir. Dört dosyada 
dava konusu ilaçların çevre ve toplum sağlığı üzerine etkilerinin, 
terkiplerinde değişiklik olması halinde olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. 
SONUÇ:  
5. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na 2 yıllık süre zarfında gelen ilaç, aşı, kimyasal 
madde ve uyuşturucu madde toksisiteleri ile ilişkili dosyalarda yapılan 
değerlendirmede %10’unun sağ kalımla sonuçlanan intoksikasyonla uyumlu 
bulunduğu görüldü. 
Anahtar Kelimeler: metanol, furosemid, disülfiram, fenobarbital 
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[P-052] 
GİRESUN- ORDU İLLERİ ZEHİRLENME OLGULARI DAĞILIMININ 
SAPTANMASI İLE TEŞHİS VE TEDAVİ ÖNCELİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ 
C. Semih Kunak 
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Giresun 
GİRİŞ: Klinik toksikoloji zehirlerin özelliklerini, organizmadaki zararlı 
etkilerini ve bunların tedavisini amaçlayan bilim dalıdır. Klinik toksikoloji 
hekimlerinin, zehirlenmeleri tedavi edebilmeleri için toksikoloji laboratuarı 
ile sıkı işbirliği içinde olması gereklidir. Nitelik ve niceliği laboratuar 
bulgularıyla saptanmamış bir zehirlenme olgusunda tedavi ampirik 
düzeydedir. Ülkemizdeki akut zehirlenme nedenleri sırasıyla, ilaçlar, tarım 
ilaçları ve böcek öldürücüleri, ev içi kimyasallar, zehirli gazlar, diğer 
kimyasallar, bitki ve besinler ve zehirli hayvan ısırma ve sokmalarıdır. 
AMAÇ:. Bu çalışmada Ordu ve Giresun illeri merkez ve ilçelerinde sık 
rastlanan zehirlenme nedenleri belirlenerek bunların nitelik ve niceliklerini 
tespit için analitik yöntemlerin belirlenmesi ve tedavisine yönelik 
hazırlıkların yapılması için gerekli çalışmalara yön verecek olgu dağılımının 
belirlenmesi hedeflenmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Ordu- Giresun illeri merkez ve ilçelerinde 
2008 yılı içinde hastanelere başvurusu gerçekleşen ve müdahalesi yapılan 
779 zehirlenme olgusu ele alındı. Hastaların başvuru tarihleri, cinsiyet, 
zehirlenme nedenleri kaydedildi. Yapılan müdahaleler, taburcu durumları 
belirtildi. 
BULGULAR: 2008 yılı içinde toplam 779 hasta başvuruda bulundu. 
Başvuru nedenlerine göre analiz edildiğinde en fazla zehirlenmenin ilaçlara 
bağlı olduğu görülmektedir.Bunu sırasıyla, zehirli gazlar,diğer 
kimyasallar,alkol,bitki ve besinler izlemektedir. 
SONUÇ: Birbirine çok yakın ve bağlantıları olan Ordu ve Giresun illerinin 
toplam nüfusu 1.100.000’i bulmaktadır.Bu nedenle bu iki ilimizde 
zehirlenme vakaları açısından ortak bir strateji geliştirilmesi 
gerekmektedir.Ülkemizde en sık ilaç intoksikasyonuna rastlanmaktadır. İlaç 
alımları intihar kastıyla yüksek dozda alım olabildiği gibi, özellikle 
çocuklarda, yaşlılarda, mental sorunları olanlarda bilmeden alım şeklinde de 
olabilmektedir. Sık rastlanan zehirlenme nedenlerinin belirlenmesi, tanı ve 
tedaviye yönelik hazırlıkların önceden belirlenmesine olanak sağlayarak, 
acil servis hizmetlerine önemli katkı sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: acil servis, ilaç intoksikasyonu, klinik toksikoloji, 
toksikoloji laboratuarı, zehirlenme 
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[P-053] 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİ'NE 
BAŞVURAN KOSTİK MADDE MARUZİYETLERİNİN RETROSPEKTİF 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Mualla Aylin Arıcı1, Durgül Özdemir2, Neşe Çolak Oray3, Müjgan 
Büyükdeligöz1, Yeşim Tunçok1, Şule Kalkan1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Toksikoloji Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Çalışmamızın amacı, 1993-2008 yılları arasında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Acil Servisine kostik madde maruziyeti 
nedeniyle yapılan başvuruların geriye dönük değerlendirilmesiydi.  
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmamızda, kostik maruziyeti nedeniyle acil servise 
yapılan başvuruların; yaş, cinsiyet, zehirlenme nedeni, maruz kalınan 
kostik madde, endoskopi sonucu ve maruz kalım sonuçları değerlendirildi.  
BULGULAR: On dört yıllık süre içerisinde DEÜTF Acil Servisine başvuran 
290 kostik maruziyeti olgusunun 182 (%62.8)’sinin dosyasına ulaşılabildi. 
Tüm kostik maruziyetlerinin %55.5’i erkek, kadın/erkek oranı 0.8 idi. 
Kostik maruziyetlerinin % 86.8’i kazara alım sonrası gelişmişti. Özkıyım 
nedeniyle maruziyetler ise 19-29 yaş grubunda anlamlı oranda yüksekti 
(χ2=25.685, p<0001). Toksik miktarda kostik alımlarında klinik bulgu 
varlığı anlamlı oranda yüksekti (χ2=30.602,p<0.0001). En sık maruz 
kalınan alkali kostikleri (%58.2,n=106), asit kostikler (%25,8,n=47) ve 
deterjanlar (%15.4,n=28) izlemekteydi. Alkali kostiklerden en sık maruz 
kalınan etken sodyum hipokloritti (%66.9, n=71). Endoskopi uygulanan 47 
hastanın endoskopi sonuçlarına göre %42.7’inde 1. derece özofagus yanığı 
saptandı. Asit alımlarının % 50.0’sinde, alkali alımlarının ise %34.7’sinde 1. 
derece özofagus yanığı bulunmaktaydı. Yine alkali kostik maruziyetlerinin 
% 30.8’i, asit kostik alımlarının % 20.0’sinde endoskopi normal olarak 
bulundu. Kostiğe maruz kalan olguların %48.9’u iyileşirken, % 20.9’unun 
sonucuna ulaşılamadı, % 14.8’i poliklinik kontrolüne çağrıldı, % 11.8’i 
önerilerle taburcu edildi. Sodyum hidroksit ile intihar girişiminde bulunan 
48 yaşındaki erkek hastanın özofagus ve mide perforasyonu nedeniyle 
destek tedavi ve cerrahi operasyona rağmen, çoklu organ yetmezliği ve 
asidoz nedeniyle öldüğü öğrenildi.  
SONUÇ: DEÜTF Acil Servisi’ne başvuran kostik maruziyetlerinin büyük 
çoğunluğunun tüm yaş gruplarında yanlışlıkla alım sonrası geliştiği 
gözlendiğinden kostik maddelerin kendi ambalajları dışında saklanmamaları 
ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmaları gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Acil servis, Kostik maruziyeti 
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Farmakoloji Eğitimi 
05.11.2009, P-054/P-058 
[P-054] 
AKILCI İLAÇ KULLANIMI EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU’NUN ANKET 
SONUÇLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hale Zerrin Toklu1, Gül Ayanoğlu Dülger1, Ahmet Akıcı2, Bülent Gümüşel3, 
Ersin Yarış4 
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 
3Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 
AMAÇ: Eczacının “ilaç ve sağlık danışmanı” rolünün Akılcı İlaç Kullanımı 
(AİK) açısından önem kazanması Eczacılık Fakültelerindeki farmakoloji 
eğitiminin uygulamaya yönelik biçimde yapılandırılmasını zorunlu kılmıştır. 
Bazı Tıp Fakültelerinde Groningen modeli ekseninde AİK eğitimine 
başlanmıştır. TFD bu çerçevede Eczacılık Fakültelerindeki farmakologlara 
yönelik, “probleme dayalı öğrenim”(PDÖ) yöntemlerinin kullanıldığı bir AİK 
kursu düzenlemiştir. 
YÖNTEM: Sekiz eczacılık fakültesinden 15 farmakolog, dört günlük 
eğitimlerinin ilk gününde reçete karşılama becerilerinin ölçülmesine yönelik 
ön değerlendirmenin ardından oturumlarda simüle hastaların kullanıldığı 
olgu reçeteleri üzerinden eğitim aldılar. Üçüncü günün sonunda uygulanan 
son değerlendirmede reçete karşılamada sergiledikleri tutum ve 
davranışlarındaki değişiklikler ölçüldü. Kursun son gününde ise 
katılımcılardan eczacılık fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan altışar 
kişilik gruplara uygulayacakları, benzer bir eğitim hazırlamaları istendi. 
Kurs sonunda katılımcılara ve eğitim alan öğrencilere anket yapılarak 
görüşleri öğrenildi. 
BULGULAR: Kursu alan farmakologların ortalama reçete karşılama skorları 
100 üzerinden ön değerlendirmede 32 iken, son değerlendirmede 72’ye 
çıktı. Anketi cevaplayanların %42’si bu yöntemin anabilim dallarına 
fazladan yük getireceğine inansalar da tüm katılımcılar PDÖ temmelli bu 
eğitim modelinden öğrencilerin daha fazla yararlanacağını düşündüklerini 
ve bu yöntemi kendi anabilim dallarında uygulamayı planladıklarını 
belirttiler. Katılımcılardan eğitim alan eczacılık fakültesi öğrencileri de bu 
eğitimin kendilerinde tutum ve davranış değişikliği oluşturduğunu, bilgilerin 
uygulamaya yönelik ve daha kalıcı olabileceğini kabul ettiler.  
SONUÇ: Eğitime katılan farmakologların (15) ve eğitim modeliyle ‘tanışan’ 
öğrencilerin (12) sayıları az olmakla birlikte veriler, PDÖ modülleri 
temelinde yapılandırılacak bir AİK eğitiminin, tıp fakültelerinde olduğu gibi 
eczacılık fakültelerindeki farmakoloji eğitiminin niteliği ve öğrenci 
memnuniyeti açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini 
düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: akılcı ilaç kullanımı, eczacı, probleme dayalı öğrenim, 
rasyonel farmakoterapi, reçete karşılama 
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[P-055] 
BİR AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ DENEYİMİ “İŞSİZ GENÇLERE 
ECZANE YARDIMCI PERSONELİ EĞİTİMİ” 
S. Sırrı Bilge1, Yüksel Kesim1, Arman Üney2, Süleyman Çelik1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Samsun 
26.Bölge Samsun Eczacı Odası, Samsun 
AMAÇ: Aktif İstihdam Tedbirleri-2008 Hibe Programı çercevesinde Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalının 
koordinatörlüğü, 6. Bölge Samsun Eczacı Odasının ortaklığı ile yürütülen ve 
Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenmeye değer bulunan 
“İşsiz Gençlere Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi” projesinin amacı Samsun 
il merkezinde çoğunluğu kadın, işsiz gençleri, eczacılık sektörünün ve 
halkın gereksinim duyduğu yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip, halkla 
iletişim becerisi olan, çalıştığı piyasanın yasa ve yönetmeliklerini bilen, 
teknolojik gelişmelerden haberdar nitelikli elemanlar olarak yetiştirmek ve 
istihdamını sağlamaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Samsun ili sınırları içinde yaşayan 16-29 yaş arası işsiz 
genç erkek ve bayanların katılabildiği eğitim programına 1154 kişi 
müracaat etti. Yapılan mülakatlar sonucu 60 bayan, 30 erkek genç işsiz, 
eğitime davet edildi. Eğitimler 2,5 aylık 3 dönem halinde teorik ve 
eczanelerde yapılan uygulamalı eğitimler şeklinde gerçekleştirildi. Teorik 
eğitimler Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 11 öğretim üyesi ve 6. Bölge 
Samsun Eczacı Odasınca belirlenen 6 eczacı eğitmen tarafından verildi.  
BULGULAR: Üç dönem boyunca 576 saat teorik ve 708 saat uygulama 
olmak üzere 1284 saat eğitim yapıldı. Eğitim dönemi sonunda yapılan 
sınavda başarılı bulunan kursiyerler hem proje koordinatörlüğü hem de 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sertifikaları almaya 
hak kazandılar. 
SONUÇLAR: Projenin sonucunda en az 45 kursiyerin istihdamının 
sağlanması planlanmaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi için tanıtım 
faaliyetleri, basın bildirileri, web sayfası gibi olanaklardan 
faydalanılmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Ana Bilim Dalı ve 6. Bölge Samsun Eczacı Odası yeni sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almayı planlamaktadır. 
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, işsiz gençler, istihdam 
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[P-056] 
ANKET SONUÇLARIYLA “SERBEST ECZACILARA YÖNELİK AKILCI 
İLAÇ KULLANIMI EĞİTİMİ”NE BAKIŞ 
Hale Zerrin Toklu1, Ersin Yarış2, Ahmet Akıcı3, Bülent Gümüşel4, Gizem 
Ulutan Küçükgüzel1, Gül Ayanoğlu Dülger1 
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
4Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
AMAÇ: Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ülkemizde değişik platformlarda ele 
alınmakta ve bu konuda çeşitli eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Son 
yıllarda AİK konusunda eczacılara yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası 
eğitimlerin gerekliliği gündeme gelmiştir. Bu konunun icrasında en önemli 
muhataplar arasında yer alan serbest eczacıların AİK eğitimi özel bir önem 
arz etmektedir. Bu amaçla, 3-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında İstanbul 
Eczacı Odası, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Türk Farmakoloji 
Derneği’nin işbirliğiyle serbest eczacılara yönelik “Serbest Eczacılar İçin 
Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi” yapılmıştır.  
YÖNTEM: Probleme dayalı öğrenim yöntemlerinin kullanıldığı kursa 19 
eczacı kursiyer olarak katılmıştır. Kurs sonrası düzenlenen anket 
verilerinden yararlanılarak katılımcıların kurs hakkındaki kanaatleri 
incelenmiştir. 
BULGULAR: Anketi cevaplayanların tamamı AİK kursunda ele alınan 
konuların seçiminin uygunluğu ve bilgilerin kalıcılığı konusunda fikir 
birliğine vardılar. 
Eczacıların tamamı kursun kendilerine bilgi ve beceri kazandırdığını, %95’i 
ise tutum değişikliği oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların %89’u 
bu kurs sayesinde hastalara ilaç kullanım bilgisini daha iyi aktaracağını 
düşündüklerini belirtmiştir. 
SONUÇ: Eğitime katılan eczacıların sayısının azlığına rağmen veriler, 
probleme dayalı eğitim modülleri temelinde yapılandırılacak bir AİK 
eğitiminin, yalnızca lisans eğitiminde değil, meslekiçi eğitimde de 
memnuniyet yaracağını ve olumlu sonuçlar doğurabileceğini 
düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: akılcı ilaç kullanımı, eczacı, reçete karşılama, 
probleme dayalı öğrenim 
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[P-057] 
DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN AKILCI İLAÇ SEÇİMİ VE 
KULLANIMI EĞİTİMİNE İLİŞKİN 5 YILLIK SONUÇLAR 
Mine Kadıoğlu Duman1, Efnan Muci1, Murat Kesim1, Nuri İhsan Kalyoncu1, 
Murat Topbaş2, Gamze Çan2, Ersin Yarış1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 
Trabzon 
AMAÇ:  
Bu çalışmanın amacı, ‘entegre’ tıp eğitimi verilen Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Tıp Fakültesi(KTÜTF) son sınıf öğrencilerine, ‘probleme dayalı 
öğrenim’ yöntemleri kullanılarak, ‘Groningen Modeli’ne uygun biçimde akılcı 
ilaç seçimi ilkelerini öğretmek, hazırladıkları kişisel ilaç listelerini simüle 
hastalar üzerinde sınatmak ve reçete yazma becerisini kazandırmak 
amacıyla verilen eğitimin sonuçlarını değerlendirmektir. 
YÖNTEM-GEREÇLER:  
Temmuz 2004-2009 tarihleri arasında KTÜTF Halk Sağlığı Ab.D.’da staja 
gelen 534 son sınıf öğrencisi, küçük grup eğitimlerine katıldı. Kurs 
öncesinde ve sonrasında beş endikasyon için reçete yazdırma ve "Objektif 
Yapılandırılmış Klinik Sınav"(OSCE) uygulanarak öğrencilerin kurs başarısı 
değerlendirildi. Sözlü sunumların ardından hipertansiyon ve akut bakteriyel 
sistit olmak üzere iki modül uygulandı. Geribildirimler kurstan sonra 
dağıtılan anketlerle değerlendirildi. Öğrencilerin yazdıkları tüm reçetelerin 
ve OSCE sonuçlarının fotokopileri sertifikalarıyla birlikte yeniden 
değerlendirmeleri için kendilerine verildi. 
BULGULAR:  
Kurs öncesi ve sonrası OSCE puanları karşılaştırıldığında; hipertansiyon ve 
sistit modüllerinde problem çözme adımları ve iletişim bilgisi puanlarının 
sırasıyla 19,87±11,79'dan 39,03±15,36’a, 10,56±0,8'den 17,84±0,7'ye 
yükseldiği görüldü. Öğrencilerin beş endikasyon için kurs öncesinde 
yazdıkları reçeteler skorlanamayacak kadar yetersizdi. Eğitimden sonra 
reçetelerin farmakoterapötik içeriği düzelse de format istenilen düzeye 
getirilemedi. Alınan geribildirimlerden öğrencilerin kurstan çok 
yararlandıkları, bilgilerini nasıl kullanacaklarını anladıkları, hasta karşısında 
özgüvenlerinin arttığı, mezuniyetlerine yakın temas edebildikleri bu 
eğitimden memnun oldukları anlaşıldı. En çok dikkat çeken görüş bu 
eğitimin bir hayli geç verildiği oldu.  
SONUÇLAR:  
Mezuniyetleri yakın hekim adaylarının alışık olmadıkları bu yöntemle 
aldıkları akılcı ilaç eğitimiyle “farmakoterapik” iyileşme sağlanırken 
“formatta” istenen düzeye ulaşılamaması, önceliklerinin ilaç bilgisi 
edinmeye yönelik olduğunu, tutum ve davranış değişikliği sağlayabilmek 
için daha uzun süreli ve bu alana daha fazla yoğunlaşan bir eğitimin 
gerektiğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, intern eğitimi 
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[P-058] 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
STAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hasan Basri Ulusoy, Tuncer Sumak, Eray Eroğlu, Hülya Gültekin 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD 
AMAÇ: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Akılcı İlaç Kullanımı stajı 
Dönem 5 öğrencilerine yönelik olarak DSÖ Groningen Modeliyle 5 gün 
süreyle uygulanmaktadır. Bu çalışmada 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılındaki 
akılcı ilaç kullanımı stajlarının sonuçları değerlendirilmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Staj yılda 12 defa yaklaşık 16 öğrenci ile yapılmaktadır. 
Stajın başında ve sonunda taklit hastanın kullanıldığı “Objektif 
Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE)”lar uygulanmaktadır. Staj boyunca 
esansiyel hipertansiyon ve sistit için K-İlaç seçimi oturumları ve çeşitli taklit 
hastalarda tedavi düzenleme ve reçete yazma oturumları yapılmaktadır.  
Bu çalışmada toplam 197 öğrencinin OSCE'leri ve bu sınavlarda yazdıkları 
reçeteler değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Staj sonunda OSCE puanlarında (23,50 ±0,92'den 92,50 ± 
4,49'  
a; p < 0.001, eşleştirilmiş t testi) ve reçete puanlarında (1,74 ± 0,09'dan 
4,58 ± 0,04'e; p < 0.001, eşleştirilmiş t testi) önemli artışlar olmuştur.  
1.OSCE'de uygunsuz ilaç reçeteleme oranı % 89.8 iken 2.OSCE de bu oran 
%6.1 olarak bulunmuştur. Staj gruplarının 1.OSCE'leri incelendiğinde, 
gruplar arasında önemli bir fark bulunmamıştır. 
SONUÇLAR: Staj grupları arasında 1.OSCE puanlarında önemli bir fark 
olmaması, yıl boyunca klasik eğitim metodlarıyla verilen diğer stajların 
öğrencilerin tedavi yaklaşımlarına belirgin bir katkısının olmadığının dolaylı 
bir göstergesi olabilir. Oysa ki, bu çalışmaya göre, bir probleme dayalı 
öğrenim metodu olan DSÖ Groningen Modeliyle verilen Akılcı İlaç Kullanımı 
stajı öğrencilerin tedavi yaklaşımlarına önemli katkıları olmuştur. Probleme 
Dayalı Öğrenim uygulamalarının artması tıp eğitimine önemli yararlar 
sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Akılcı İlaç Kullanımı, Tıp Fakültesi, Probleme Dayalı 
Öğrenim 
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Diğer Konular 
05.11.2009, P-059/P-080 
[P-059] 
RATLARDA CİSPLATİN KAYNAKLI BÖBREK HASARINA 
MİSOPROSTOL’ÜN ETKİSİ 
Mehmet Kaya Özer1, Halil Aşcı1, Meral Öncü2, Mustafa Calapoğlu3, Mehtap 
Savran1, Şükriye Yeşilot1, İbrahim Aydın Candan2, Ekrem Çiçek1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı,Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı,Isparta 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı,Isparta 
Amaç 
Cisplatin organik platin türevi antineoplastik ilaçtır. Cisplatine bağlı 
nefrotoksisite daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir. Bilimsel kanıtlar 
Misoprostol’ün doku koruyucusu olduğunu göstermektedir. Bu bilgilere 
dayanarak Cisplatine bağlı oluşan böbrek hasarını önlemede Misoprostol’ün 
alternatif bir profilaktik seçenek olduğunu düşünmekteyiz. 
Gereç ve Yöntem 
Çalışmamızda 24 adet Wistar albino erkek sıçan kullanıldı. Her bir grupta 
6’şar adet rat olmak üzere 4 gruptan oluşturuldu. Gruplar; Kontrol, 
Cisplatin (20 mg/kg, i.p, tek doz), Cisplatin + Misoprostol (200μg/kg, oral, 
5 gün) ve Misoprostol olacak şekilde planlandı. Deney sonunda böbrek 
dokusunda MDA (malondialdehid), SOD (süperoksid dismutaz) ve CAT 
(katalaz) gibi biyokimyasal parametrelere bakıldı. Ayrıca dokuda 
histopatolojik incelemeler yapıldı.  
Bulgular 
Kontrol grubuyla karşılaştırdığımızda; Cisplatin’in anlamlı olarak böbrekte 
histopatolojik değişikliklere yol açtığı gözlendi. Misoprostol+Cisplatin 
grubunda ise histopatolojik bulgular oldukça düşük düzeyde gözlendi. 
Biyokimyasal olarak değerlendirildiğinde Cisplatinin MDA seviyesini 
artırdığı, CAT ve SOD değerlerini azalttığı bulundu. Misoprostol 
kullanımında, Cisplatin ile oluşan biyokimyasal parametrelerde anlamlı bir 
düzelme olmadığı görüldü. 
Sonuçlar 
Misoprostol’un Cisplatin kaynaklı böbrek hasarını histolojik olarak azalttığını 
ancak bu olumlu etkinin biyokimyasal parametrelere yansımadığını gördük. 
İleride antioksidan özelliği olan bir maddeyle Misoprostol’ü verip artı 
faydasına bakacağız. 
Anahtar Kelimeler: Cisplatin, Misoprostol,Böbrek 
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[P-060] 
PLANTAGO MAJOR (SİNİR OTU)’UN 7,12-DİMETİLBENZANTRASEN 
(DMBA) UYGULANAN RATLARDA MDA, GSH, KARBONİK ANHİDRAZ 
VE KATALAZ AKTİVİTELERİ İLE BAZI BİYOKİMYASAL 
PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 
Gökhan Oto1, Suat Ekin2, Hülya Özdemir1, Halit Demir2, Semih Yaşar3, 
Abdulkadir Levent2, İsmet Berber4, Barış Kaki5 
11Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, VAN 
22Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, VAN 
33Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, VAN 
44Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, SİNOP 
55Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi İstatistik Anabilim Dalı, VAN 
AMAÇ: Plantago major (Sinir otu)’un antiinflamatuar, analjezik, 
antioksidan, antibakteriyel ve immun sistem düzenleyici etkilerinin olduğu 
bildirilmektedir. Bu çalışmada oksidatif strese neden olan DMBA uygulanan 
ratlarda Plantago major (Sinir otu)’un lipid peroksidasyon ürünleri ve 
antioksidan enzim düzeyleri ile bazı biyokimyasal parametreler üzerine 
etkileri araştırıldı.  
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmada her biri 6 Wistar albino rat içeren 3 grup 
oluşturuldu. İlk grup kontrol olarak ayrıldı. İkinci gruba DMBA 100 mg/kg 
tek doz olarak uygulandı. Üçüncü gruba DMBA 100 mg/kg tek doz ve 
Plantago major’un su ekstresi 100 mg/kg/gün dozunda uygulandı. 60 
günlük uygulama periyodu sonunda ratların kalbinden tekniğine uygun 
olarak alınan kan numunelerinde MDA, GSH ve Katalaz aktiviteleri 
spektrofotometrik yöntem ile; karbonik anhidraz aktivitesi titrasyon 
yöntemi ile ve biyokimyasal parametrelerden total protein, albumin, 
kreatinin ve glukoz düzeyleri ise otoanalyzer cihazında belirlendi. 
BULGULAR: Yapılan çalışmada MDA, GSH, Katalaz ve karbonik anhidraz 
aktivitelerinde 0. günde kontrol ile 2 ve 3. grup arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki görülmedi (p>0.05). Diğer taraftan, 60.günde kontrol ve 
DMBA grupları arasında Total Protein, GSH ve katalaz aktivitesinde sırası ile 
(p=0.001), (p<0.05) ve (p<0.05) düzeyinde anlamlı bir ilişki belirlenirken, 
DMBA ve Plantago major grupları arasında GSH düzeyi bakımından 
(p<0.05) düzeyinde anlamlı bir ilişki tesbit edildi. Albumin, kreatinin ve 
glukoz düzeylerinde 0. ve 60. günlerde anlamlı bir ilişki tesbit edilemedi 
(p>0.05). 
SONUÇLAR: GSH düzeyinin Plantago major grubunda anlamlı artış 
göstermesi, serbest radikal oluşumunu tetikleyebilen DMBA’nın organizma 
üzerindeki olumsuz etkilerinin, Plantago major’un yapısında bulunan 
biyolojik aktiviteye sahip olan maddeler ile azaltılabileceğini 
düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, DMBA, Lipid peroksidasyon, Plantago 
major, Rat 
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[P-061] 
İMİPRAMİNİN VİSERAL AĞRIDAKİ ANALJEZİK ETKİSİNDE 
ADRENERJİK VE SEROTONERJİK SİSTEMİN ROLÜ 
Fatih İlkaya1, S. Sırrı Bilge1, Ayhan Bozkurt2, Duygu Belkıs Baş1, Engin 
Çiftcioğlu3, Süleyman Çelik1, Yüksel Kesim1 
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: Periferik olarak uygulanan imipraminin viseral ağrıdaki analjezik 
etkisinde adrenerjik ve serotonerjik reseptörlerin rolünü araştırmak  
GEREÇ-YÖNTEM: 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 enseden 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). Alfa-2a adrenerjik reseptör 
antagonisti BRL-44408 (1mg/kg, i.v) ve alfa-2c adrenerjik reseptör 
antagonisti MK-912 (1mg/kg, i.v),imipraminin (20 mg/kg, i.v) 
antinosiseptif etkisini anlamlı olarak azaltırken (p<0.05) alfa-2b adrenerjik 
reseptör antagonisti İmiloksan (1 mg/kg, i.v), imipraminin (20 mg/kg, i.v) 
antinosiseptif etkisinde herhangi bir değişiklik meydana getirmedi 
(p>0.05). 5HT-2 reseptör antagonisti ketanserin (0.5, 1 ve 2 mg/kg, i.v) 
ve 5HT-4 reseptör antagonisi GR-113808 (1 mg/kg, i.v) uygulandığında 
imipraminin (20 mg/kg, i.v) analjezik etkisini artırdı (p<0.01- p<0.05). 
SONUÇLAR: Sonuçlarımız, imipraminin KRD ile oluşturulan viseral ağrıdaki 
analjezik etkisinde alfa-2a, alfa-2c, 5-HT2 ve 5-HT4 reseptörlerinin rolü 
olduğunu göstermektedir.  
Bu çalışma OMÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: imipramin, viseral ağrı, kolorektal distansiyon 
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[P-062] 
KARACİĞER SİROZUNDA ARTMIŞ NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNİN 
OKSİDATİF STRES GÖSTERGELERİ İLE BAĞLANTILI OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Yusuf Ergün1, Ergül Belge Kurutaş2, Burhan Özdil3, Ramazan Güneşaçar4, 
Yılmaz Ergün3 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
ABD, Kahramanmaraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, 
Kahramanmaraş 
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD, Adana 
4Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji BD, Adana 
AMAÇ: Nitrik oksit (NO) düzeyleri siroz hastalarında artmaktadır. Ayrıca 
serbest oksijen radikalleri (SOR)’nin karaciğer fibrogenezinde önemli bir 
rolü olduğu düşünülmektedir. Üstelik NO ve SOR arasında etkileşme olduğu 
da bilinmektedir. Bu nedenle, siroz hastalarında yürütülen bu çalışmada, 
NO düzeylerinin oksidatif stres göstergeleri ile bağlantılı olarak incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu prospektif çalışmada, alınan kan örneklerinde, NO 
(nitrite/nitrate??) düzeyleri griess reaksiyonu ile, malondialdehid (MDA), 
süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (KAT) ve glutatyon (GSH) düzeyleri 
spektrofotometri cihazıyla ve nitrotirozin düzeyleri (peroksinitrit göstergesi) 
ise sandviç-ELİZA yöntemi ile ölçülmüştür. Çalışmaya dâhil edilen öznelerin 
sayısı kontrol grubunda 9, siroz hastalarında Child-Pugh sınıf A’da 26 ve 
sınıf B’de 7 şeklindeydi. 
BULGULAR: Kontrol grubundan elde edilen NO değerleri siroz hastaları ile 
karşılaştırıldığında, NO’nun anlamlı olarak yükseldiği bulundu: Ayrıca, 
Child-Pugh B sınıfının değerleri A’dan daha yüksekti. MDA ve KAT değerleri, 
Child-Pugh sınıfları arasında fark olmamakla birlikte, kontrol değerlerinden 
anlamlı olarak yüksekti. SOD ve GSH düzeyleri ise siroz hastalarında 
kontrole göre yüksekti; üstelik B sınıfındaki değerler de A’dan fazlaydı. Öte 
yandan gruplar arasında nitrotirozin değerleri açısından bir farklılık 
oluşmadı. Ek olarak NO ile sırasıyla MDA, SOD, KAT ve GSH arasında güçlü 
pozitif korelasyon saptandı. Öte yandan NO ile nitrotirozin ve MDA ile 
nitrotirozin arasında herhangi bir korelasyona rastlanmadı. 
SONUÇLAR: NO ve MDA değerlerinin paralel olarak artması ve bu iki 
değişken arasında kuvvetli bir korelasyon olması, NO ve SOR’un siroz 
fizyopatogenezinde etkileşim içerisinde olabileceğini düşündürmektedir. 
Ancak bu etkileşmenin potansiyel bir ürünü olan peroksinitritin bu olaya 
katkısı ile ilgili bir kanıta varılamamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Siroz; nitrik oksit; serbest oksijen radikalleri; 
peroksinitrit 
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[P-063] 
ORAK HÜCRE ANEMİSİ HASTALIĞINDA ERİTROSİT 
ORAKLAŞMASINA Rho/Rho-KİNAZ YOLAĞININ KATKISI 
Rukiye Nalan Tiftik1, Oğuz Kerim Başkurt2, Eyüp Naci Tiftik3, Mehtap 
Pektaş1, Özge Güldalı1, Kansu Büyükafşar1 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD 
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji BD 
AMAÇ: Eritrositlerin şekil değiştirme yetenekleri (deformabiliteleri) 
mikrosirkülasyonda membran yapılarının bozulmasını önler. Eritrosit 
deformabilitesinin, kalıtsal eritrosit membran hastalıklarında, diyabet ve 
hipertansiyon gibi sistemik hastalıklarda, orak hücre anemisi ve talasemiler 
gibi hemoglobinopatilerde azaldığı bildirilmektedir. Pek çok hücre tipinde 
hücre şekil değişiklikleri, aktin hücre iskeleti reorganizasyonu gibi olaylara 
aracılık eden Rho/Rho-kinaz yolağının, trombosit, nötrofil ve lenfositlerin 
kemotaksisinde, hücre membranı şekil değişikliklerinde rolleri olduğu 
bildirilmiştir. Ancak bu sinyal ileti mekanizmasının eritrositlerin 
deformabilite bozukluğuna katkısı henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Bu 
amaçla, orak hücre anemisinde eritrosit deformabilite bozukluğunda 
Rho/Rho-kinaz yolağının olası rolünü inceledik. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Orak hücre anemili hastaların kanlarından izole 
edilen eritrositlerin Rho-kinaz enzim inhibitörü, Y-27632 (10-7-10-4 M) 
varlığında ve yokluğunda LORCA ektasitometre ile deformabiliteleri ölçüldü. 
Ayrıca sodyum-metabisülfit ile indüklenen eritrosit oraklaşması üzerine Y-
27632’nin etkisi, mikroskobik fotoğraflama yöntemi ile hücre sayımı 
yapılarak değerlendirildi.  
BULGULAR: Orak hücre anemili donör kanlarında eritrosit 
deformabiliteleri, sağlık donörler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
azalmış bulundu ancak Rho-kinaz enzim inhibitörü, Y-27632, orak hücreli 
eritrositlerin deformabilite değerlerinde herhangi bir değişiklik oluşturmadı. 
Öte yandan, hasta eritrositlerinin sodyum metabisülfid ile indüklenen 
oraklaşma oranlarını 10-7 M konsantrasyonda Y-27632, 30. dakikada 
artarken daha yüksek konsantrasyonlarda ve farklı sürelerde (15, 60, 90. 
dakikalarda) oraklaşma yüzdeleri değişmedi. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, Rho kinaz enzim inhibisyonunun, orak hücre 
anemisi olan hastalardan elde edilen eritrositlerin deformabilitesine ve 
oraklaşma oranlarına etkisinin olmadığını işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Orak hücre anemisi, Eritrosit deformabilitesi, 
Rho/Rho-kinaz sinyal ileti yolağı 
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[P-064] 
MİSOPROSTOL’ÜN RATLARDA METOTREKSAT KAYNAKLI BÖBREK 
HASARINA ETKİSİ 
Halil Aşcı1, Mehmet Kaya Özer1, Mustafa Calapoğlu3, İbrahim Aydın 
Candan2, Meral Öncü2, Şükriye Yeşilot1, Mehtap Savran1, Ekrem Çiçek1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı, Isparta 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Anabilim Dalı, Isparta 
Amaç 
Metotreksat folat antagonisti olan bir antineoplastik ilaçtır. Metotreksata 
bağlı nefrotoksisite daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir. Bilimsel kanıtlar 
Misoprostol’ün doku koruyucusu olduğunu göstermektedir. Bu bilgilere 
dayanarak Metotreksata bağlı oluşan böbrek hasarını önlemede 
Misoprostol’ün alternatif bir profilaktik seçenek olduğunu düşünmekteyiz. 
Gereç ve Yöntem 
Çalışmamızda 24 adet Wistar albino erkek sıçan kullanıldı. Her bir grupta 
6’şar adet rat olmak üzere 4 gruptan oluşturuldu. Gruplar; Kontrol, 
Metotreksat (20 mg/kg, i.p, tek doz), Metotreksat + Misoprostol 
(200μg/kg, oral, 5 gün) ve Misoprostol olacak şekilde planlandı. Deney 
sonunda böbrek dokusunda MDA (malondialdehid), SOD (süperoksid 
dismutaz) ve CAT (katalaz) gibi biyokimyasal parametrelere bakıldı. Ayrıca 
dokuda histopatolojik incelemeler yapıldı.  
Bulgular 
Kontrol grubuyla karşılaştırdığımızda; Metotreksat’ın anlamlı olarak 
böbrekte histopatolojik değişikliklere yol açtığı gözlendi. 
Misoprostol+Metotreksat grubunda ise histopatolojik bulgular oldukça 
düşük düzeyde gözlendi. Biyokimyasal olarak ise Metotreksat’ın MDA 
seviyesini artırdığı, CAT ve SOD değerlerini azalttığı bulundu. Misoprostol 
kullanımında, Metotreksat ile oluşan biyokimyasal parametrelerde SOD 
dışında anlamlı bir düzelme olmadığı görüldü  
Sonuçlar 
Misoprostol’un Metotreksat kaynaklı böbrek hasarını histolojik olarak 
azalttığını ancak bu olumlu etkinin biyokimyasal parametrelere 
yansımadığını gördük. İleride antioksidan özelliği olan bir maddeyle 
Misoprostol’ü verip ek faydalarına bakacağız. 
Anahtar Kelimeler: Metotreksat, Misoprostol,Böbrek 
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[P-065] 
ZURNADA PEŞREV OLMAZ, NE ÇIKARSA BAHTINA: SÖZDE 
ZAYIFLATAN GIDA TAKVİYELERİ İLE İLGİLİ ANA PROBLEMLER 
Yusuf Cem Kaplan1, Ömer Demir2, Barış Karadaş1 
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Farmakoloji Laboratuarı, İzmir 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Aydın 
AMAÇ: Zayıflama ile ilgili gıda takviyeleri her geçen gün popülaritelerini 
arttırmaktadır. Klinik çalışmalarda etkililik ve güvenliliklerinin kanıtlanmış 
olmasına gerek görülmeksizin T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca 
belirlenen Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği doğrultusunda 
piyasaya sürülen ve kolayca satılabilen bu preparatlar kullananlar için 
tehlikeli olabilmektedir. Bu bildiride, zayıflama ile ilgili gıda takviyeleri ile 
ilgili ana problemler ortaya konmaya çalışılmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Zayıflama ile ilgili gıda takviyelerinin yan etkilerine dair 
ilgili vaka raporu, derleme, FDA Medwatch raporları ve zayıflama ile ilgili 
gıda takviyeleri satan websiteleri taranarak ana problemler ve eksiklikler 
belirlenmeye çalışıldı. 
BULGULAR: Zayıflama ile ilgili gıda takviyeleri ile ilgili olarak iki ana 
problem göze çarpmaktadır. 1)Etkililik ve Güvenlilik Sorunu: Zayıflama ile 
ilgili gıda takviyelerini bazılarının etkililiği ile ilgili klinik çalışmalar olsa da 
piyasadaki çok büyük bir yüzdesiyle ilgili herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır.2)İçlerinden prospektüslerinde yazmayan maddelerin 
çıkabilmesi: Bu gıda takviyelerinin içinden prospektüslerinde belirtilmeyen 
ve reçete ile satılan, ya da kullanımı durdurulmuş veya normal ya da 
sağlıklı ya da çeşitli kronik hastalık öyküsü olan insanlarda kullanılması 
tehlike arz edebilecek sibutramin, rimonabant, fenitoin, fenolftalein ve 
bumetanid gibi etken maddeler çıkabilmektedir. 
SONUÇLAR: Halkın “ilaç” statüsünde algıladığı maddelerin “gıda takviyesi” 
statüsünde kolay bir şekilde pazarlanabilmesi konusunda mutlaka bir takım 
kısıtlamalar ve düzenlemeler getirilmelidir. Piyasaya sürülen gıda 
takviyelerinin piyasaya sürüldükten sonra da rastgele analizi yapılmalı ve 
prospektüslerinde belirttiklerinden farklı maddeler içerip içermediği kontrol 
edilmelidir. Yabancı bir etken madde bulunması ya da şüphesi durumunda 
konuyla ilgili gıda takviyesi piyasadan çekilmeli ve ciddi cezai yaptırımlar 
uygulanmalıdır. Halkın bu preparatlar konusundaki farkındalığının 
arttırılması da bir diğer önemli noktadır. 
Anahtar Kelimeler: Zayıflama, gıda takviyesi, bitkisel zayıflama, 
sibutramin 

Tablo 1. Zayıflama ile ilgili gıda takviyelerine takviyelerine artan talebin ana 
nedenleri 
Obesitenin yarattığı psikososyal baskı 
Zayıflamanın sağlık açısından getireceği yararlar. 
Kilo kaybını sağlayacak “mucize ilaç” isteği ve arayışı. Reklamlarda yeralan şişirilmiş 
iddialar. 
Egzersiz ve diyet yapmak için yaşam stilindeki ciddi değişimi gerçekleştirememek ya 
da daha önceki diyet ve egzersiz deneyimlerindeki başarısızlık. 
Reçetesiz erişilebilirlik. 
Doğal tedavinin çekiciliği. Doğal olanın güvenli olduğu algısı. 
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[P-066] 
YÜKSEK ORANDA YAĞ İÇEREN DİYETLE BESLENMENİN TORASİK 
AORTADAKİ YAPISAL VE LİPİD PROFİL DEĞİŞİKLİKLERİNE BALIK 
YAĞI, ALFA-LİPOİK ASİD VE KOMBİNASYONUNUN ETKİSİ 
Sibel Özyazgan1, Ayfer Altınok1, Mahir Kula1, Fatma Kaya Dağıstanlı2, 
Zeliha Yazıcı1, Ahmet Gökhan Akkan1 
1İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
2İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Çalışmamızda yağ oranı yüksek çoklu doymamış yağlardan zengin 
diyetle beslenmenin damar yapısında oluşturduğu yapısal ve lipid profil 
değişmelerini göstermeyi amaçladık.  
YÖNTEM-GEREÇLER: 5 haftalık 48 adet Wistar Albino erkek sıçan 
kullanıldı. Standart sıçan yemi, n-6 yağlardan zengin sıçan yemi (%51’i n-
6) ve n-3 yağlardan zengin sıçan yemi (balık yağı ilavesi ile n-3 içeriği 
%6’ya yükseltilen sıçan yemi) kullanıldı. Deneklerden 16 tanesi çalışma 
boyunca standart sıçan yemi ile beslendi. Diğerleri n-6 yağlardan zengin 
yemle dört hafta beslendi. Dördüncü haftanın sonunda sıçanlar 4 gruba 
(n=8) ayrıldı. n-6 ve n-6/ALA grubu 4.hafta boyunca n-6 sıçan yemi ile n-3 
ve n-3/ALA grubu ise n-3’den zengin sıçan yemi ile beslendi. Kontrol/ALA, 
n-6/ALA n-3/ALA gruplarına 39-56. günlerde 35 mg/kg, i.p. alfa-lipoik asid 
verildi. Torasik aorta lipid profili tayini ve ışık mikroskobu ile histopatolojik 
inceleme yapıldı. Veriler One-Way ANOVA’yı takiben Tukey testi ile 
değerlendirildi. 
BULGULAR: N-6 grubunda tipik apoptotik endotel hücreleri, subendotel 
bölgede kalınlaşma ve mononuklear hücre infiltrasyonu, tunika media 
bölgesinde elastik liflerde düzleşme, N-6/ALA grubunda kontrol grubuna 
benzer morfolojik görüntüler yanında patolojilerin yer yer devam ettiği, N-3 
grubunda endotel yüzeyinde dejenerasyon, apoptotik hücreler, elastik 
liflerde düzleşme kas hücrelerinde dejenerasyonlar, N-3/ALA grubunda 
elastik liflerde kontrole yakın görüntü tespit edildi. 
N-6, grubunda total n-6 yağ asidi miktarı (53.59±10.42 p=0.000), n-6/n-3 
oranı (15.51±2.49 p=0.000) yüksek bulundu. Total lipid miktarı n-3/ALA 
grubunda n-3 grubuna kıyasla düşük (n-3/ALA=59.33±6.20, n-
3=70.17±13.10 p=0.009) bulundu. 
SONUÇ: N-6 oranı yüksek yağlardan zengin diyetle beslenmenin torasik 
aorta yapısını bozduğunu ve lipid pofilini değiştirdiğini, N-3 yağ oranının 
arttırılmasının ve ALA verilmesi oluşan patolojileri kısmen düzeltti. 
Anahtar Kelimeler: Yüksek yağlı beslenme, torasik aorta lipid profili, balık 
yağı, alfa-lipoik asid, apoptozis. 
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[P-067] 
BCRP1 VE MRP2 TAŞIYICI PROTEİNLERİNİN ORAL UYGULANAN 
METOTREKSATIN FARMAKOKİNETİĞİNE ETKİLERİNİN 
İNCELENMESİ 
Zeliha Pala1, Maria L.h Vlaming2, Anita Van Esch2, Els Wagenaar2, Olaf Van 
Tellingen2, Alfred H. Schinkel2 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2Hollanda Kanser Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Klinik Biyokimya 
Departmanı, Amsterdam, Hollanda 
AMAÇ: ABC (ATP-binding Cassette) üst familyasına dahil, Mrp2 (Abcc2) ve 
Bcrp1 (Abcg2) ince barsak, karaciğer, böbrekler, beyin, testisler ve 
plasentada eksprese olan ve antineoplastik ilaçlar da dahil birçok ilacın aktif 
olarak taşınmasından sorumlu taşıyıcı proteinlerdir. Vücuttaki 
ekspresyonlarına göre ilaçların emilimi, dağılımı ve atılımında önemli rol 
oynamaktadırlar. Çalışmamızda, Bcrp1 ve Mrp2 taşıyıcı proteinlerinin 
antineoplastik bir ilaç olan metotreksatın (MTX) farmakokinetiğindeki 
rollerinin, normal koşullarda yaşayabildiği ve üreyebildiği gösterilmiş 
Bcrp1/Mrp2 double-knockout farelerde incelenmesi planlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: MTX, 50 mg/kg dozda oral olarak normal (Fvb), Bcrp1-
/-, Mrp2-/- knockout ve Bcrp1;Mrp2-/- double-knockout farelere 
uygulanmış, 7.5, 15, 30, 60 ve 120. dakikalarda kan örneği alınmış ve 120. 
dakikada çeşitli organlar izole edilmiştir. Alınan örneklerdeki MTX ve 7-OH-
MTX valide edilmiş HPLC yöntemi ile tayin edilmiştir. 
SONUÇLAR: Plazma-zaman eğrisi altında kalan alan (AUC; Area Under the 
Curve) değerleri, normal fareler ile karşılaştırıldığında Bcrp1-/- farelerde 2 
(p<0.05), Mrp2-/- farelerde 1.6 (p<0.05) ve Bcrp1/Mrp2-/- farelerde ise 
3.4 (p<0.01) kat daha fazla bulunmuştur. 120. dakikada karaciğerdeki MTX 
düzeyleri kontrol grubuna göre Bcrp1-/- ve Bcrp1/Mrp2-/- farelerde 
sırasıyla 1.7 (p<0.01) ve 2 (p<0.001) kat daha fazla olmuştur. 120. 
dakikada karaciğerdeki MTX’ın toksik metaboliti olan 7-OH-MTX düzeyleri 
kontrol grubuna göre Bcrp1-/- ve Mrp2-/- farelerde 2 kat (p<0.01) daha 
fazla iken Bcrp1/Mrp2-/- farelerde bu artış 7.7 kat (p<0.001) olmuştur. 
Sonuçlarımız Bcrp1 ve Mrp2’nin oral uygulanan MTX’ın farmakokinetiğini 
etkilediğini göstermektedir. Bcrp1 ve/veya Mrp2’nin yokluğu kanda ve 
karaciğerdeki MTX düzeylerini artırmış, bu artış özellikle karaciğerde MTX 
ve toksik metabolitinin maruziyetine neden olmuştur. Bu çalışma taşıyıcı 
proteinlerin antineoplastik ilaçların farmakokinetiği ve toksisitesinde önemli 
rol oynadığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: BCRP, MRP2, metotreksat, 7-hidroksi-metotreksat, 
farmakokinetik 
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[P-068] 
LİDOKAİN HİDROKLORÜR İÇEREN YENİ BİR MİKROEMÜLSİYON 
FORMÜLASYONUN TOPİKAL ANALJEZİK ETKİSİNİN FARELERDE 
İNCELENMESİ 
Ahmet Doğrul1, Şeyda Akkuş2, Figen Tırnaksız2 
1GATA T. Farmakoloji AD 
2Gazi Ü. Ecz. Fak.Farmasötik Teknoloji AD 
AMAÇ: Klinik kullanımda olan topikal anestezik taşıyıcı prepratlardan daha 
hızlı etkili ve efikasitesi daha yüksek bir mikroemülsiyon taşıyıcı sistem 
geliştirmek.  
GEREÇ-YÖNTEM: Miglyol, zeytinyağı, su, lesitin ve etanol içeren 
mikroemülsiyon sisteminin üçgen faz diyağramlarından 15 adet formül 
hazırlandı. Formülasyonların partikül boyutu (Zetasizer, Nano ZS, Malvern) 
ve vizkosite değerleri (Brookfield RV III + Rheometer) ölçüldü. 
Formülasyonlardan % 4 lidokain HCL çözünebilecek, damlacık boyutu nm 
düzeyinde 3 adet formülasyon seçildi. Lidokain HCl salımı Franz 
hücrelerinde diyaliz membran (D-0405, Sigma) kullanarak incelendi ve 
salınan lidokain HCL spektrofotometrik olarak (Shimadzu UV 1700) ölçüldü. 
In vivo lokal analjezi radyan tail-flik testi ile Balb-C farelerde 
değerlendirildi. Ticari karşılaştırma müstahzarı Betacaine jel (% 5 lidokain 
HCl) kullanıldı. 
BULGULAR: Km 1/1 % 100 miglyol içeren A, Km 1/1 % 50 miglyol ve % 
50 zeytinyağı içeren B ve Km 1/2 % 100 miglyol içeren C mikroemülsiyon 
formülasyon seçildi. Bu formülasyonların damlacık boyutları sırasıyla 3,18, 
2.07 ve 3.16 nm ve vizkosite değerleri sırasıyla 17.9, 20.29 ve 7.58 cP 
olarak tespit edildi. Formülasyonlara % 4 lidokain HCl yüklenmesi vizkosite 
değerlerini değiştirmezken, damlacık boyutları sırasıyla 11, 234 ve 5.58 nm 
olarak değişti. B formülasyondan lidokain HCl salımının A ve C’ ye göre 
oldukça az olduğu görüldü (Şekil-1). A ve C formülasyon 15. dk’ da 
başlamak üzere analjezik etki gösterirken, B formülasyon analjezik etki 
göstermedi. Betacaine jel tail-flick testinde 60. dk’ da başlamak üzere 
analjezik etki gösterdi.  
SONUÇLAR: Yeni mikroemülsiyon formülasyonu hidrofilik lokal 
anestezikler için uygun bir topikal taşıyıdır ve lokal anesteziklerin deriden 
permeasyonu damlacık boyutu küçüldükçe artmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: mikroemülsiyon, topikal anestezi, lidokain 
hidroklorür, analjezi 
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[P-069] 
BİR ÖZEL RUH SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOS-
YODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE REÇETE EDİLEN İLAÇLAR: DEP-
RESYON TEDAVİSİNDE DOĞRUDAN MALİYETİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Çetin Etik1, Sevil Özger İlhan2*, Yasemen Işık Taner3, Ender Taner4, Erdal 
Işık5 
1Işıklar Ruh Sağlığı Merkezi, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Ankara 
3Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ankara 
4Gazi Üniversitesi Medikososyal Merkezi, Ankara 
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ankara 
AMAÇ: Bir ruh sağlığı merkezine başvuran hastaların sosyodemografik 
özellikleri ile yazılan reçeteleri değerlendirerek, depresyonda yazılan 
reçetelerin maliyetini ve hastalığın tahmini mali yükünü belirlemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmada Mayıs 2006–Mayıs 2008 tarihleri arasında 
merkeze başvuran 748 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. 
Araştırmanın yapıldığı tarihteki ilaç fiyatları, İlaç-Eczacılık Genel 
Müdürlüğü’nce belirlenen ilaç fiyat listesinden saptanarak, Merkez 
Bankasının o tarihteki satış kuru ortalaması üzerinden Dolar olarak 
hesaplandı.  
BULGULAR: Hastaların %56,1’i kadın, %45,9’u yükseköğretim mezunu, 
%38,6’sı beyaz yakalı olarak tanımlanan orta-üst gelir grubu, %36,9’u ev 
hanımıdır. Yaş ortalaması 37,65±14,37’dir. Başvuruların %47,9’u 16-35, 
%39’u ise 36-55 yaşlardadır. DSM-IV ölçütlerine göre tanılar, unipolar 
depresyon %29,1; anksiyete bozuklukları %25,4; şizofreni ve diğer 
psikotik bozukluklar %23,5’tir. Unipolar depresyonluların %63,30’u kadın, 
%48,62’si yükseköğretim mezunu, %28,89’u 36-45 yaş aralığındadır. 
Hastalara reçete edilen antidepresan ilaçlardan selektif-serotonin-gerialım-
inhibitörleri ve benzeri ilaçlar ilk sırada tercih edilmiştir (%85.29). Bu 
grupta Venlafaksin (%37,15) ve Essitalopram (%24,77) ilk sıradadır. 
Unipolar depresyon hastalarının %36,7’sine ikinci ilaç olarak, %42,5 
oranında, Trazadon reçete edilmiştir. Ortalama reçete maliyeti, Venlafaksin 
reçete edilen grupta 44$, Essitalopram reçete edilen grupta 39,9$’dır. 
İkinci ilaç reçetelendiğinde ortalama reçete maliyeti 6$ artmaktadır. 
Hastalar tanılarına ve muayene bulgularına göre ortalama 8 haftalık 
aralarla izlenmektedir. Ortalama muayene ücreti 115$’dır. Unipolar 
depresyon tanısı için yıllık toplam doğrudan maliyet, reçete edilen etken 
maddeye göre, 1267,6$-1321$ arasında değişmektedir.  
SONUÇLAR: Çalışmamızda sosyodemografik özellikler ve tanı grupları 
arasındaki ilişki bu yönde yapılan çalışmalara benzerdir. En sık konulan 
tanılar, Ulusal Hastalık Yükü çalışmasıyla uyumludur. Ancak Türkiye’de 
depresyon tedavisinin maliyetine yönelik araştırmaların olmaması nedeniyle 
maliyetler karşılaştırılamamıştır. Doğrudan ve dolaylı maliyetleri 
değerlendirmeye yönelik araştırmaların yapılması önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Depresyon, Reçete Analizi, Maliyet 
* Bildiriyi sunacak yazar, araştırmanın yapıldığı tarihte Ufuk Üniversitesinde 
görev yapmaktaydı. Bu çalışma 1-5 Nisan 2009 tarihleri arasında KKTC'de 
yapılan Gazi Günleri İnteraktif Psikiyatri Kongresi'nde sunulmuştur. 
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[P-070] 
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE C-MET 
RESEPTÖRÜNÜN SEMA BÖLGESİNDE MUTASYON ANALİZİ 
Mukaddes Gümüştekin Güneli1, Ayşim Gözükızıl2, Feyza Arslan1, Aydanur 
Kargı3, İlhan Öztop4, Neşe Atabey2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim 
Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir 
AMAÇ:  
Bir tirozin kinaz reseptörü olan c-Met ( Hepatosit büyüme faktörü (HGF) 
reseptörü) kanser tedavisinde hedef moleküllerden biridir. c-Met’ e 
hedeflenmiş ajanların pek çoğu halen preklinik çalışmalarda denenirken, bir 
kısmı da Faz I ve Faz II/ III klinik çalışmalara geçmiştir. Akciğer 
kanserlerinin invazyon ve metastaz süreçlerinde HGF/c-Met sinyal ileti 
yolağında mutasyonlara bağlı yapısal aktivasyonun rolü olduğu 
bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, küçük hücreli dışı akciğer kanserleri 
(KHDAK)’de, HGF’nin c-Met’ e bağlandığı sema bölgesindeki mutasyonların 
araştırılmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM:  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji arşivinden sağlanan 63 
KHDAK olgusuna ait parafine gömülü dokulardan alınan kesitlerden 
genomik DNA’ ları izole edildi. c-Met reseptörünün sema bölgesini kodlayan 
ekzon 2 ‘ye özgü primer çiftleri ( 3 primer seti) kullanılarak polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) yöntemi ile amplifiye edildi ve bu bölgelerin DNA dizi 
analizi gerçekleştirildi.  
BULGULAR:  
c-Met reseptörünün sema bölgesinde mutasyon saptanmaz iken sadece bir 
olguda tek nükleotit değişikliği (single nucleotide polymorphism, SNP) 
olduğu saptandı. Bu olguda 331 numaralı pozisyondaki guanin nükleotidinin 
yerinde adenin (G�A) olduğu gözlendi. GCG olan ve alanin aminoasidini 
kodlayan üçlü nükleotidin (kodon) yine alanini kodlayan GCA kodonuna 
dönüştüğü saptandı. ‘National Center for Biotechnology Information Entrez 
single nucleotide polymorphism (SNP) database search’ veri tabanında 
yapılan taramalarda bu SNP’nin daha önce tanımlanmış bir SNP olduğu 
gözlendi.  
SONUÇLAR:  
Sema bölgesinde mutasyon varlığının, c-Met reseptörünün liganddan 
bağımsız olarak aktive olmasına neden olduğu bildirilmekle birlikte bizim 
olgularımızda analizleri tamamlanmış (n=28) olgularda sema bölgesinde 
mutasyon saptanmadı. Sonuçların değerlendirilebilmesi için tüm olguların 
PCR ve dizi analizlerinin tamamlanmasına karar verildi. 
Anahtar Kelimeler: c-Met, HGF, KHDAK, mutasyon, sema bölgesi, SNP 
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Sema bölgesini kodlayan ekzon 2 ‘ye özgü primer çiftleri 

Primer adı Forward primer ( 5’-3’) Reverse primer ( 5’-3’) 

c-met 2.1 TCTCTTCATTTCTGACAACTGAA CCTGGCTGGGCTCTTCTATCT 

c-met 2.2 CCCACAATCATACTGCTGACA CCTTCCTTCTTTGTGGATCTCTT 

c-met 2.3 AAATGCCTCTCTGGAGTGTATTC GCACAAAAGAAGCCCTGGATA 

Sema bölgesini kodlayan ekzon 2 bölgesi, PCR ile amplifiye edilebilmek için 
oldukça büyük bir bölgedir. O nedenle 3 ayrı primer çifti ile birbiri ile 
binişiklik gösteren 3 bölge olarak amplifiye edilmiştir. 
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[P-071] 
SUNULMADI 
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[P-072] 
SUNULMADI 
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[P-073] 
VAN İLİNDE YENİ DOĞAN BEBEKLERİN VİTAMİN VE MİNERAL 
DÜZEYLERİNİN ANNELERİNİN VİTAMİN VE MİNERAL DÜZEYLERİ 
İLE OLAN İLİŞKİSİ 
Hülya Özdemir1, Filiz Karadaş2, İbrahim Yörük3, Evrim Erdemoğlu4, Gökhan 
Oto1, Abdullah Yeşilova5 
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, VAN 
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, VAN 
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya 
Anabilim Dalı, VAN 
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı, VAN 
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü İstatistik 
Anabilim Dalı, VAN 
AMAÇ: Bu çalışmada Van ilinde yeni doğan bebeklerin vitamin ve mineral 
düzeylerinin annelerinin vitamin ve mineral düzeyleri ile olan ilişkisi 
belirlenmeye çalışıldı. Çalışmada kullanılacak materyali, yaklaşık otuz 
annenin kanı, saçı ve sütü ile onların yeni doğan bebeklerinin göbek kordon 
kanı, saçı ve mekonyumu oluşturdu.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada kullanılacak materyali, yaklaşık otuz annenin 
kanı, saçı ve sütü ile onların yeni doğan bebeklerinin göbek kordon kanı, 
saçı ve mekonyumu oluşturdu. Çalışmada vitamin Analizleri HPLC yöntemi 
ile, mineral ve iz element düzeyleri atomik absorbsiyon yöntemi ile ve 
biyokimyasal analizler ise otoanalyser cihazı ile yapıldı.  
BULGULAR: Anne ve bebek plazmalarında retinol ile alfa ve gama 
tokoferol düzeyleri, selenyum, çinko, demir, bakır, magnezyum 
düzeylerinde; anne ve bebek saç numunelerinde potasyum, kalsiyum, 
demir, bakır, magnezyum, mangan, çinko ve kobalt düzeylerinde; 
biyokimyasal parametrelerden glukoz, total protein, total bilurubin, direkt 
ve indirekt bilurubin, AST, albumin, fosfor, sodyum, potasyum ve kalsiyum 
düzeylerinde anne ve bebekler arasında (p<0.01) ve (p<0.05) 
derecelerinde anlamlı değişimler tesbit edildi.  
SONUÇLAR: Bu çalışmada yeni doğan bebeklerin bazı vitamin ve mineral 
düzeyleri ile kan biyokimyasal parametrelerinin annelerinin değerleri ile 
önemli farklılıklar gösterdiği belirlendi. Sonuçlardan bazıları literatür 
bulgularıyla uyumluluk göstermektedir. Çalışılan parametrelerden 
bazılarının, karşılaştırma yapılabilecek literatür bulgularına rastlanılmadığı 
için ileri çalışmalarla desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Anne, Bebek, Biyokimyasal parametreler, Mineral, 
Vitamin. 
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[P-074] 
NANOTEKNOLOJİ, NANOTIP VE FARMAKOLOJİ 
İrfan Kayabaşı, Ali Sınağ, Rabia Kahveci, Filiz Özyiğit, Feride Yörük, Hanefi 
Özbek, Mahmut Tokaç 
İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Nanoteknoloji en hızlı gelişen gelecek teknolojisi olup bütün bilim 
alanlarının yanında tıp ve farmakoloji alanını da derinden etkileyeceği ve 
nano tıp ile tıp bilimine hayallerin ötesinde yenilikler getireceği 
düşünülmektedir. Nanoteknolojinin 21. yüzyılda küresel pazarların anahtar 
faktörü olması kaçınılmazdır. Nanoteknoloji, metrenin milyarda biri 
oranındaki büyüklüklerde yapılan bilimsel çalışmaları kapsar; 
Malzemeler nano ölçeklerde olağanüstü davranışlar gösterebilmektedir. 
Malzemeler nano ölçeklerde klasik davranışlarını bırakıp, kuantum 
davranışları sergilemektedir. 
Çevredeki doku ve hücrelere zarar vermeden direkt hastalıklı hücre veya 
vücuda giren bakteri ve virüslerle birebir mücadele etmek nanorobotlar ile 
mümkün olacaktır. Böylece ilaçların sağlam doku ve hücreler üzerindeki 
yan etkileri tamamen ortadan kaldırılabilecek ve hastalıklarla daha etkin 
mücadele edilebilecektir.. 
Kan yolu ile vücuda alınacak nanorobotlar dışarıdan radyo dalgaları ile 
yönlendirilerek vücut içinde gösterilen hedeflere yönlendirilebilecek ve 
yapılacak tedavi ile kesin sonuçlar almak mümkün olabilecektir. Yüklenen 
programlar sayesinde nanorobotlar felç geçiren beyin damarlarını açmak 
için gönderilebilecek, birkaç komut ile tıkalı kalp damarlarını açmak için 
kalp dokusuna  
yönlendirilebileceklerdir. Vücut içerisinde serbestçe dolaşan nanorobotlarla 
fark edilen sorunlar rapor edilerek hızlı ve kesin teşhis konulması mümkün 
olacaktır. 
Nanotıbbın insan sağlığı ile ilgili koruyucu ve tedavi edici hekimlik 
konularında sunacağı ileri teknolojik çözümler ile tıbbın bütün alanlarında 
kullanılabilen bir bilim haline geleceği öngörülmektedir. Bu bildiride 
nanoteknoloji, nanotıp ve farmakoloji ilişkisi ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Nanotıp, Farmakoloji 
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[P-075] 
SUNULMADI 



 256 

[P-076] 
SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİYLE TÜRKİYE’DE 
BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK (BY/BE) ÇALIŞMALARI 
Hatice Demet Çelik, Hilal İlbars, Berna Terzioğlu, Akın Köse, Ahmet 
Geciken, Burçak Deniz Dedeoğlu, Ülkü Terzi, Berna Yücel, Pelin Tanyeri, 
Serkan Öztürk, Hanefi Özbek 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Türkiye’deki merkezlerde gerçekleştirilmiş Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik 
(BY/BE) çalışmaları ile yurt dışında yapılmış ve ülkemizde ilaç ruhsatı almak 
amacıyla Sağlık Bakanlığı’na başvurusu yapılmış BY/BE çalışmaları Bakanlık 
verilerine dayanılarak değerlendirildi. 
Farmasötik müstahzarların BY/BE yönünden incelenmesi klinik ve 
biyoanalitik laboratuar kısımları olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır. 
Ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren şimdilik dört merkez bulunmaktadır. 
İzmir ve İstanbul’daki merkezler klinik ve biyoanalitik laboratuvar 
kısımlarını, Kayseri’deki merkez klinik kısmını, Ankara’daki merkez ise 
biyoanalitik laboratuar kısmını içermektedir. 
Ocak 2008 - Ağustos 2009’a kadar Bakanlığa, 96’sı 2008 yılına ve 67’si 
2009 yılına ait olmak üzere toplam 163 adet yurt içi BY/BE başvurusu 
yapılmış olup bu başvurulara göre en çok Ezetimib, Valsartan ve 
Pioglitazone molekülleri çalışılmıştır. 
Ön protokol değerlendirmesi için Ocak 2008 - Ağustos 2009 arasında BY/BE 
Şubesine 124 adet BY/BE çalışma başvurusu yapılmıştır. Bunların 43’ünün 
klinik ve biyoanalitik bölümü yurt içinde, 53’ünün klinik bölümü yurt içinde 
biyoanalitik bölümü yurt dışında, 28’inin klinik ve biyoanalitik bölümü yurt 
dışında yapılmıştır. Başvuran firmaların 24’ü yerli, biri yabancıdır. 
Ülkemizde ruhsat almak amacıyla Ocak 2008 – Ağustos 2009 arasında 
Bakanlık BY/BE Şubesine 534 adet BY/BE çalışmasının başvurusu 
yapılmıştır. Bunların 496’sının klinik ve biyoanalitik bölümleri yurt dışında, 
25’inin klinik bölümü yurt içinde biyoanalitik bölümü yurt dışında, 13’ünün 
klinik ve biyoanalitik bölümleri yurt içinde yapılmıştır. Başvuran firmaların 
63’ü yerli 17’si yabancıdır. 
BY/BE çalışmaları ülkemize getirisi yüksek olan klinik araştırmalardandır. 
İki binli yılların başlarına kadar BY/BE çalışmaları ülkemizde yapılmıyordu. 
Bugün itibariyle Bakanlığa yapılan BY/BE başvurularının bir kısmı Türkiye’de 
yapılmaktadır. Uygulamaya konulan bazı kararlar ile bu oranın daha da 
artması beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik, Sağlık Bakanlığı 
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[P-077] 
SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE GÖZLEMSEL İLAÇ 
ÇALIŞMALARI 
Berna Yücel, Burçak Deniz Dedeoğlu, Hilal İlbars, Akın Köse, Berna 
Terzioğlu, Hatice Demet Çelik, Ülkü Terzi, Serkan Öztürk, Pelin Tanyeri, 
Mahmut Tokaç, Hanefi Özbek 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğüne (İEGM) yapılan gözlemsel 
ilaç çalışma başvuruları, yapıldıkları illere ve hastalık gruplarına göre 
değerlendirildi. 
25.05.2005-31.08.2009 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü’ne 195 adet çalışma başvurusu yapılmış olup, bunlardan 
dokuz çalışmanın pediatrik yaş grubuna yönelik olduğu; 60 çalışmanın 
Eğitim ve Araştırma hastanelerinde, 135 çalışmanın ise Üniversite 
hastanelerinde gerçekleştirildiği saptandı. Gözlemsel ilaç çalışmalarının en 
fazla İstanbul (71 adet), Ankara (69 adet) ve İzmir (26 adet) illerinin 
koordinatörlüğünde; en çok onkoloji, kardiyovasküler sistem, endokrinoloji 
ve enfeksiyon hastalıkları alanlarında yapıldığı tespit edildi. Gözlemsel 
çalışma sayısının yıllara göre dağılımı şöyledir: 34 (2005), 36 (2006), 43 
(2007), 42 (2008) ve 40 (2009). Bakanlığın 2008 yılında yayımladığı ve 
gözlemsel çalışmalar için bir rehber niteliğinde olan İlaçlarla Yapılan 
Gözlemsel Çalışmalar Kılavuzu’ndan sonra, gözlemsel çalışmalarda bir artış 
olduğu bu verilere bakarak söylenebilir. 
Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçlar hakkında ek bilgiler edinilmesi için daha 
geniş insan popülasyonları üzerinde, herhangi bir girişimde bulunulmadan 
çok düşük bütçelerle yapılabilen farmakoepidemiyolojik çalışmalardır. 
İnsanlar üzerinde yapılan diğer klinik araştırmaların zorlukları ve bütçeleri 
göz önüne alındığında gözlemsel çalışmaların popülarite kazanması 
beklenir. Ancak yukarıdaki çalışma sayılarına bakıldığında ülkemizde 
gözlemsel ilaç çalışmalarının yeterli sayıya erişemediği ve akademisyenlerin 
bu çalışmalara gereğince önem vermediği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Gözlemsel ilaç çalışmaları, Sağlık Bakanlığı 
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[P-078] 
SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE İLAÇ KLİNİK 
ARAŞTIRMALARI 
Akın Köse, Hilal İlbars, Burçak Deniz Dedeoğlu, Hatice Demet Çelik, Serdar 
Öztürk, Berna Yücel, Berna Terzioğlu, Ülkü Terzi, Pelin Tanyeri, Mahmut 
Tokaç, Hanefi Özbek 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne Ocak 2008 - Ağustos 
2009 tarihleri arasında yapılan ilaç klinik araştırması başvuruları 
değerlendirilmek suretiyle Türkiye’deki ilaç klinik araştırmaları 
değerlendirildi. 
Bu tarihler arasında yapılan Faz I-IV, Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik 
(BY/BE), gözlemsel ilaç çalışmaları ve İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim 
Programı (Compassionate Use) çalışması toplamı 797 adet olup bunların 
82’si (2008’de 42, 2009’da 40 adet) gözlemsel ilaç çalışması, 163’ü BY/BE 
(2008’de 96, 2009’da 67 adet), 13’ü İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim 
Programı (2008’de 9, 2009’da 4 adet) başvurusu ve 539’u faz çalışmaları 
olarak saptanmıştır. Çalışmaların fazlara göre dağılımı incelendiğinde: 8 
adet Faz-I (2008 ve 2009’da dörder adet), 41 adet Faz-II (2008’de 25, 
2009’da 26 adet), 195 adet Faz-III (2008’de 122, 2009’da 73 adet) ve 295 
adet Faz-IV (2008’de 180, 2009’da 115 adet) çalışma başvurusu tespit 
edilmiştir. Faz-III çalışmaların çoğunun ilaç firmalarınca desteklendiği, Faz-
IV çalışmaların ise genelde uzmanlık tezlerinden oluştuğu saptanmıştır. 
Koordinatör merkez olarak çalışma başvurusu sayısına göre ilk beş il 
sırasıyla Ankara, İstanbul, Kayseri, İzmir ve Edirne’dir. Faz-IV çalışmaları 
en çok anesteziyoloji ve reanimasyon alanında yapılmaktadır. İlaç klinik 
çalışmalarının 49’u pediatri çalışmalarıdır. Konularına göre çalışmaların 
dağılımı incelendiğinde onkoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, santral 
sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve endokrinoloji alanları ilk beşe 
girmektedir. 
Bakanlığın yapmış olduğu mevzuat değişiklikleri, etik kurulların yeniden 
yapılandırılması ve etik kurul üye adaylarına ve klinik araştırmacılara 
şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra da yapılması planlanan çeşitli 
eğitimlerle Türkiye’de klinik araştırma sayısının ve kalitesinin artması, 
böylece Türkiye’nin tüm dünyadaki klinik araştırma pastasından hak ettiği 
dilimi alması yönünde gelişmeler beklenebilir. 
Anahtar Kelimeler: İlaç klinik araştırmaları, Sağlık Bakanlığı, Türkiye 
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[P-079] 
ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI VE BU İLAÇLARIN 
YURTDIŞINDAN TEMİNİ 
Filiz Özyiğit, Mahmut Tokaç, Akif Akbulat, Halil Akar, Hanefi Özbek 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Özel durumlarda, endikasyonu dışında (off label use) kullanılması gereken 
ve Türkiye’de ruhsatlı olmayan bazı ilaçların yurtdışından temini ve 
konunun farmakoekonomik yönü değerlendirilmesi amaçlandı. 
Ülkemizde mevcut olmayan ilaçlar, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü (İEGM) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB)’nin ortak çalışması 
sonucu ithal edilmekte ve kullanıcılara teslim edilmektedir. 
Bu bildiride Ocak 2007-Temmuz 2009 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’na 
yapılan endikasyon dışı ilaç başvuruları değerlendirildi. Buna göre: İlaç ithal 
edilen başlıca ülkeler İngiltere, Almanya, İsviçre ve Amerika Birleşik 
Devletleri’dir. Bu ilaçların temini için en çok kullanılan para birimi Euro, 
Amerikan Doları ve İsveç Kronu’dur. En çok ithal edilen ilaçlar: 2007 ve 
2008 yıllarında colistimethate sodium ve hidroksiklorokin, 2009 yılında 
colistimethate sodium ve hydrocortisone’dur. Bu ilaçların yıllık tutarları 
13.349.277,49 TL (2007 için), 10.860.828,84 TL (2008 için) ve 
14.588.048,91 TL (2009 Temmuz ayının ilk haftasına kadar) olarak 
saptanmıştır. 2009 yılının ilk altı ayındaki ilaç tutarı önceki yıllara oranla 
önemli oranda artış göstermiştir. Endikasyon dışı ilaç başvuru sayısının 
2008’de 5003, 2009’da ise (ilk altı ay için) 3648 adet olduğu göz önüne 
alındığında başvuru sayısında anlamlı bir artış olduğu söylenebilir. Molekül 
bazında başvurulan ilaç sayıları ise 2007’de 397, 2008’de 319 ve 2009’da 
348 adet olarak tespit edilmiştir. 
Ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamış ilaçların endikasyon dışı kullanım 
amacıyla yurtdışından getirtilmesi hususu tıbbi, etik, hukuki ve 
farmakoekonomik yönlerden gittikçe büyüyen bir sorun haline gelmektedir. 
Yıllara göre ilaç tutarlarındaki artış bu bağlamda konunun 
farmakoekonomik yönden irdelenmesini de gerekli kılmaktadır. Endikasyon 
dışı kullanılan ilaçlarla yapılacak tedavilerin bilimsel standartlarda ve 
Bakanlığın bilgisi dahilinde izlenilmesi ve kullanılması hususunun gittikçe 
önem kazandığı söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Endikasyon dışı ilaç kullanımı, Sağlık Bakanlığı, Türk 
Eczacıları Birliği, Farmakoekonomi, 
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[P-080] 
BİR KARŞILAŞTIRMA: “İLAÇ ARAŞTIRMALARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK” VE “KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA 
YÖNETMELİK” 
Mahmut Tokaç, Hanefi Özbek, Hilal İlbars, Ülkü Terzi, Burçak Deniz 
Dedeoğlu, Berna Terzioğlu, Akın Köse, Serkan Öztürk, Pelin Tanyeri 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 
Bu bildiride, başta ilaç araştırmaları olmak üzere insanlar üzerinde 
yapılacak tüm klinik araştırmaların uyacağı mevzuat ele alınmış olup, 2008 
yılında yayımlanan “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” ve bu 
Yönetmeliğin yayımlanması ile yürürlükten kaldırılmış olan “İlaç 
Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. 
Buna göre klinik araştırmalarla ilgili tanımlar, ilaç araştırmalarının fazları; 
Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik çalışmaları; çocuk, hamile ve kısıtlılar da 
dahil olmak üzere tüm gönüllüler; etik kurul, yapısı ve işleyişi; Danışma 
Kurulu, yapısı ve işleyişi; klinik araştırma yapmak için Bakanlığa ve etik 
kurula başvurma işlemleri; etik kurulların ve klinik araştırmaların denetimi; 
etik kurul üye adaylarının ve klinik araştırmacıların eğitimi; klinik 
araştırmalarla ilgili olarak otoritenin yaptırımları vs. gibi konular ayrı ayrı 
ele alınmıştır. 
Türkiye’nin klinik araştırmalar alanında hak ettiği yere gelebilmesi ve klinik 
araştırma pastasından anlamlı düzeyde pay alabilmesi için yukarıda 
bahsedilen konuların bilim camiası ve ilaç sektörü gibi ortamlarda yeterince 
tartışılmasının büyük önem taşıdığını ve bu bağlamda gereğinde yeni 
düzenlemelere gidilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Klinik araştırma, Sağlık Bakanlığı, Yönetmelik 
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Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi 
06.11.2009, P-081/P-113 
[P-081] 
KARVAKROL'UN İZOLE FARE VAS DEFERENS ÜZERİNDEKİ 
İNHİBİTÖR ETKİSİNDE İZOPROPİL GRUBUNUN ROLÜ 
Süleyman Aydın, Ayça Çakmak 
Anadolu Universitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Eskişehir 
Karvakrol, dogada bol miktarda bulunan ve çesitli bitkilerde 'kekik' 
kokusunun olusmasinda önemli rol oynayan izopropil ve hidroksil grupları 
taşıyan dogal bir bilesiktir. Orto-krezol, karvakrole göre izopropil grubu 
tasimayan karvakrol benzeri moleküldür. Farmakolojik etkilerin 
oluşmasında molekullerin uzerindeki fonksiyonel grupların ve 
farmakoforların rolü bilinmektedir. Bu çalışmada karvakrol ve orto-
krezol'un izole fare vas deferensinde fenilefrin ile olusturulan kasılmalar 
uzerindeki etkisi araştırılmıştır. Karvakrol'un 10-4 M dozunda fenilefrin 
kasılmalarını inhibe ettigi gözlenmiştir. Orto-krezol ile karvakrol 'un 
moleküler yapı farklılığı nedeniyle izopropil grubunun farmakolojik etki 
üzerinde önemli rol oynadığı ve bu nedenle karvakrol ve benzeri 
maddelerin farmakolojik etkilerinde izopropil grubunun rol oynadığı 
sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: karvakrol, monoterpen, izopropil, vas deferens, 
farmakofor 
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[P-082] 
ENDOTOKSEMİK SIÇANLARDA N-[20-HİDROKSİEİKOZA-5(Z),14(Z)-
DİENOİL]GLİSİNİN ENOS, İNOS VE HSP90 PROTEİN EKSPRESYONU 
İLE PROSTANOİT VE 20-HETE DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Tuba Cüez1, Belma Korkmaz1, C. Kemal Buharalıoğlu1, Seyhan Şahan 
Fırat1, John Falck2, Kafait U. Malik3, Bahar Tunçtan1 
1Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin, 
Türkiye 
2Department of Biochemistry, University of Texas Southwestern Medical 
Center, Dallas, Texas, ABD 
3Department of Pharmacology, College of Medicine, The University of 
Tennessee, Center for Health Sciences, Memphis, Tennessee, ABD 
AMAÇ: Bu çalışmada, endotoksemik sıçanlarda endoteliyal nitrik oksit (NO) 
sentaz (eNOS) protein ve 20-hidroksitetraenoik asit (20-HETE) 
düzeylerinde azalmanın birlikte olduğu artmış olan indüklenebilir NO sentaz 
(iNOS) protein ekspresyonu ve vazodilatör prostanoit oluşumunu, yapay bir 
20-HETE agonisti olan N-[20-hidroksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisin (5,14-
HEDGE)'nin önleyip önlemediği araştırılmıştır. Ayrıca, 5,14-HEDGE'nin NOS 
enzimlerinin allosterik bir düzenleyicisi olan heat shock protein 90 (hsp90) 
üzerindeki etkisi de araştırılmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Erkek Wistar sıçanlara serum fizyolojik, endotoksin, 
5,14-HEDGE ve/veya 20-HETE'nin vazokonstriktör etkilerini önleyen 20-
hidroksieikoza-6(Z),15(Z)-dienoik asit (20-HEDE) uygulandıktan sonra 
öldürülen sıçanlardan alınan kandan ayrılan serum örneklerinde 6-keto-
PGF1a, PGE2 ve 20-HETE düzeyleri ile izole edilen böbrek, kalp, torasik 
aorta (TA) ve süperior mezenterik arter (SMA)'da eNOS, iNOS ve hsp90 
protein ekspresyonu ölçülmüştür.  
BULGULAR: Endotoksin böbrek, kalp, TA ve SMA'da iNOS protein 
düzeylerinde artmaya ve eNOS protein düzeylerinde azalmaya neden 
olurken, hsp90 protein düzeylerinde bir değişiklik oluşturmamıştır. 
Endotoksin uygulanan sıçanların serum ve böbreklerinde 6-keto-PGF1a ve 
PGE2 düzeyleri artarken, 20-HETE düzeyleri azalmıştır. Endotoksinin neden 
olduğu iNOS protein ve prostanoit düzeylerindeki artış ile 20-HETE 
düzeylerindeki azalma 5,14-HEDGE ile önlenmiştir. 20-HEDE, 5,14-
HEDGE'nin endotoksin ile değişen sistemik ve renal eikozanoit düzeyleri 
üzerindeki etkisini geri çevirmiştir. 
SONUÇLAR: Bulgularımız, endotoksemi sırasında kardiyak, renal ve 
vasküler dokularda iNOS protein ekspresyonu ve vazodilatör prostanoit 
oluşumundaki artışın 20-HETE düzeylerinde azalmaya neden olabileceğini, 
ayrıca 5,14-HEDGE'nin endotoksinin neden olduğu iNOS protein 
ekspresyonu ve vazodilatör prostanoit oluşumundaki artışı önleyebileceğini 
ve böylece sistemik ve renal 20-HETE düzeylerini normal değerlere 
getirebileceğini göstermektedir. 
Bu çalışma MEÜ (BAP-ECZF-EMB-BT-2006-3 ve BAP-SBE-EMB-TC-2008-
6DR), Novartis Türkiye, NIH (HLBI-19134-33A1 ve GM31278) ve the 
Robert A. Welch Foundation tarafından desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Endotoksin, Nitrik oksit sentaz, 20-HETE, Prostanoit 
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[P-083] 
ÜROTENSİN RESEPTÖR ANTAGONİSTİ PALOSURAN'IN SIÇAN 
TORASİK AORTUNDA SİKLOSPORİN TARAFINDAN OLUŞTURULAN 
DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ 
Murat Olukman, Fatma Gül Çelenk, Cenk Can 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı 
AMAÇ: Endojen vazoaktif bir peptid olan ürotensin (U-II) renal 
disfonksiyonla karakterize patolojilerde artmaktadır. U-II antagonisti 
palosuran’ın diyabet v.b patolojilerin deneysel modellerinde renal 
fonksiyonu düzelttiği gösterilmiştir. İmmunsupresif ajan siklosporin’in uzun 
süreli kullanımının böbrek ve damarlar üzerinde olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. Çalışmamızda terapötik dozda in vivo siklosporin uygulanan 
sıçanlarda palosuran’ın torasik aortunda damar yanıtları üzerine 
oluşturduğu değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: 10’ar adet albino sıçana 14 gün siklosporin 
(5mg/kg/G, s.c.) uygulandı. Aynı sürede bir diğer gruba siklosporin ile 
birlikte palosuran (300mg/kg/gün, oral), kontrol grubuna ise serum 
fizyolojik verildi. Bu süre sonunda çıkarılan endotelli damarlarda fenilefrin’le 
prekontraksiyonun ardından asetilkolin (10-3 – 3x 10-5 M), A23187 (10-9 
– 3x 10-6 M), L-arginin (10-7 –3x10-6 M) ve sodyum nitroprusid’in (10-10 
–3x 10-6 M) oluşturduğu gevşeme yanıtları ve tek doz L-NAME (10-1 M) ile 
elde edilen kontraktil yanıtlar saptandı. Endotelsiz preparatlarda fenilefrin ( 
10-9 – 3x10-5 ) ve KCl’le (120 mM) oluşturulan kasılma yanıtları 
kaydedildi. Fenilefrin yanıtları endotelli preparatlarda tekrarlandı. 
BULGULAR: Siklosporin uygulanan sıçanların endotelli preparatlarında 
ACh, A23187 ve SNP yanıtlarının azaldığı (p<0.05), endotelli 
preparatlardaki fenilefrin yanıtlarının ise arttığı (p<0.05) izlendi. Diğer 
ajanlarla elde edilen yanıtlarda gruplar arasında anlamlı değişiklikler 
saptanmadı. Siklosporin ile beraber palosuran verilen sıçanlardan elde 
edilen preparatlarda ACh ve fenilefrin yanıtları normale döndü( p<0.05), 
diğer yanıtlarda anlamlı bir değişiklik saptanmadı. 
SONUÇLAR: Siklosporin uygulaması torasik aort preparatında endotel 
aracılıklı ve aracılıksız vazodilatör yanıtları azalmakta, fenilefrin ile 
indüklenen kontraktil yanıtları ise artırmaktadır. Siklosporinle birlikte 
palosuran uygulaması endotel aracılıklı yanıtlarda artış oluşturmaktadır. Bu 
değişikliklerde endotelden nitrik oksid salıverilmesi ile ilgili mekanizmaların 
rolü olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Siklosporin, Ürotensin, Palosuran, Endotelyum 
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[P-084] 
MONOKROTALİN İLE İNDÜKLENMİŞ PULMONER HİPERTANSİYONDA 
ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI ARACILI GEVŞEMELERE 
ATORVASTATİN VE L-ARJİNİN TEDAVİSİNİN ETKİLERİ 
İnci Elif Öztürk, Serdar Uma 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
AMAÇ: Monokrotalin (MKT) ile oluşturulmuş pulmoner hipertansiyon, 
pulmoner arterlerde endotel-kökenli nitrik oksit (NO)-aracılı yanıtların 
bozulmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda MKT ile indüklenmiş 
pulmoner hipertansiyon modelinin sıçan izole pulmoner arterinde NO-aracılı 
gevşemeye neden olan elektriksel alan uyarısı (EAU) yanıtlarını nasıl 
etkilediğinin ve bunun atorvastatin ve L-arjinin tedavisiyle ne ölçüde geri 
döndüğünün incelenmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Erkek Sprague-Dawley sıçanlar kullanıldı. Kontrol 
grubuna MKT çözücüsü fosfat tamponu, pulmoner hipertansiyon grubuna 
MKT 60 mg/kg tek doz subkütan uygulandı. Tedavi gruplarında MKT 
enjekte edilmiş sıçanlara 21 gün süre ile 10 mg/kg/gün oral atorvastatin 
veya 500 mg/kg/gün L-arjinin intraperitoneal verildi. İki ayrı gruba da 
sadece atorvastatin veya L-arjinin uygulandı. 21 gün sonunda pulmoner 
arterler izole edildi. Tüm gruplarda fenilefrin (10-6-3x10-6 M) ön-kasılması 
sonrası asetilkolin (10-9-10-5 M) ve atropin+guanetidin (5x10-6 M) 
varlığında EAU (40 V, 0.2 ms, 5 s, 10 Hz) ile gevşeme yanıtları alındı. Ayrı 
bir grup deneyde MKT’nin pinasidil (10-10-10-4 M) ve sodyumnitroprusiat 
(SNP) (10-9-10-5 M) gevşemelerine etkisi incelendi. Sonuçlar papaverin 
(10-4 M) gevşemesinin %’si cinsinden ifade edildi.  
BULGULAR: Pulmoner hipertansiyonlu grupta EAU ile elde edilen 
gevşemeler tamamen ortadan kalktı. Asetilkolin yanıtları ise kontrol 
grubuna göre anlamlı olarak azaldı. Atorvastatin ve L-arjinin tedavisi, tek 
başlarına etkisiz iken, MKT’li grupta azalmış yanıtları geri döndürdü. 
Pulmoner hipertansiyon, pinasidil veya SNP gevşemelerini etkilemedi.  
SONUÇLAR: Bulgularımız MKT ile indüklenen pulmoner hipertansiyonun 
EAU yanıtlarını ortadan kaldırdığını göstermiştir. Pulmoner hipertansiyonda 
gevşemelerin atorvastatinle önlenmesi, statinlerin eNOS ekspresyonu 
yaparak NO üretimini stimule ettiği ve bu şekilde damar düz kasını 
koruduklarını düşündürmektedir. Yanıtların NO prekürsörü L-arjinin ile geri 
dönmesi de pulmoner hipertansiyonda NO üretiminin bozulduğunu 
desteklemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Atorvastatin, EAU, L-arjinin, MKT, Pulmoner 
hipertansiyon 
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[P-085] 
SIÇAN BAZİLER ARTERİNDE PROPRANOLOL’ÜN GEVŞETİCİ ETKİ 
MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI 
Edip Güvenç Çekiç, Meral Tuncer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Bu çalışmada migren profilaksi tedavisinde de kullanılan non-
selektif beta adrenerjik reseptör blokörü propranolol’ün, intrakraniyal bir 
arter olan baziler arter üzerine olan etkisinin ve mekanizmasının 
araştırılması amaçlanmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada her iki cinsten Wistar sıçanlar (200-400g) 
kullanıldı. Kafatası açılan sıçanların baziler arteri izole edildi. Arter 5 mL 
hacmindeki myograf banyosuna alındı ve 40 µm çapında çelik teller 
yardımıyla sabitlendi. Submaksimal konsantrasyonda serotonin ile kastırılan 
baziler arterlerde propranolol (10-8- 3x 10-5 M)’ün, bir diğer beta blokör 
olan atenolol (10-8- 3x 10-5 M)’ün ve lokal anestezik lidokain (10-8- 3x 
10-5 M)’in gevşetici etkileri endotel varlığında veya yokluğunda araştırıldı. 
Propranolol cevapları L-NG-nitro arginine (L-NOARG, 10-4 M) ve 
indometasin (5x10-6 M)+ L-NOARG (10-4 M ) varlığında tekrarlandı. 
Kalsiyumsuz yüksek potasyum içeren depolarizan solüsyonla muamele 
edilen damarlara dışarıdan kalsiyum eklenerek alınan doz-cevap eğrileri 
üzerine propranolol (3x 10-6- 3x 10-5 M)’ün etkileri araştırıldı. Baziler arter 
kasılmaları mN/mm olarak kaydedildi, gevşemeleri ise serotonin 
kasılmasının yüzdesi olarak gösterildi. 
BULGULAR: Serotonin ile kasılan baziler arterlerde propranolol 
konsantrasyona - bağımlı gevşemelere neden oldu. Atenolol ve lidokain 
herhangi bir gevşemeye neden olmadı. Endotel varlığında veya yokluğunda 
propranolol etkisinde herhangi bir fark görülmedi. Propranololün yapmış 
olduğu gevşemeler L-NOARG ve indometasin + L-NOARG varlığında 
değişmedi. Propranolol kalsiyum doz-cevap eğrisini kompetitif biçimde sağa 
kaydırdı.  
SONUÇLAR: Sıçan baziler arteri üzerinde propranolol’ün atenololden farklı 
olarak kalsiyum kanal bloke edici etkisi vardır. Propranolol’ün bu etkisinin, 
migren etiopatogenezinde önemli rol oynayan nörotransmitterlerin 
salıverilmesini inhibe etmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İndometasin, kalsiyum kanal blokajı, L-NOARG, 
propranolol, sıçan baziler arteri 
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[P-086] 
ALFA-1 ADRENORESEPTÖR ARACILI SIÇAN AORT VASKÜLER DÜZ 
KAS HÜCRE KASILMASI EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ 
RESEPTÖRÜNÜN TRANSAKTİVASYONUNU İÇERİR 
Nadir Ulu1, Sjoerd Landheer1, Marry Duin1, Hendrik Buikema1, Mustafa 
Oğuz Güç2, Hakan Gürdal3, Robert Henk Henning1 
1Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi, Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Groningen, Hollanda 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, 
Türkiye 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 
AMAÇ: Hipertansiyon ve ateroskleroz gibi vasküler hastalıklara eşlik eden 
oksidatif stres, kardiyak hipertrofi ve vasküler remodeling ile yüksek 
plazma katekolaminleri arasında güçlü bir ilişki olduğu kanıtlanmıştır. 
Katekolaminler, alfa-1 adrenoreseptörlerini (α1-AR) uyararak arter 
duvarının hipertrofisine yol açarlar. Hücre kültürlerinde yapılan çalışmalar 
α1-AR aracılı vasküler düz kas hücre (VSMC) hipertrofisinin epidermal 
büyüme faktörü reseptörünün (EGFR) transaktivasyonunu gerektirdiğini 
göstermiştir. Bu çalışmada, α1-AR aracılı sıçan aort VSMC kasılmasında 
EGFR transaktivasyonunun rolünü araştırmayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: 12-14 haftalık erkek Wistar sıçanlardan izole edilen 
torasik aort halkaları endoteli korunarak ya da sıyrılarak izole organ 
banyosuna yerleştirildi. Kümülatif fenilefrin (FE) kasılma doz cevap eğrileri 
artan konsantrasyonlardaki EGFR kinaz inhibitörleri AG1478’ in ve DAPH’ 
nin varlığında elde edildi. Daha sonra, EGFR transaktivasyonunda rolü 
olduğu hücre kültüründe gösterilen basamaklar, uygun inhibitörlerle bloke 
edilerek FE doz cevap eğrileri elde edildi. Ek olarak, A7R5 hücrelerinde 
EGFR inhibisyonunun FE uyarımı sonrası hücreiçi Ca+2 cevaplarına etkisi 
araştırıldı. 
BULGULAR: EGFR inhibisyonu, FE kasılma cevaplarını hem endoteli 
korunan hem de sıyrılan halkalarda konsantrasyona bağımlı bir şekilde 
bloke etti. Fosfatidilinozitol 3-kinazın (FI3K) wortmanin ile inhibisyonu, 
AG1478’in FE cevapları üzerindeki etkisini ortadan kaldırırken, matriks 
metalloproteinaz inhibitörü GM6001 etkisizdi. AG1478, A7R5 hücrelerinde 
FE uyarımı sonrası hücreiçi Ca+2 artışını anlamlı ölçüde azalttı. 
SONUÇLAR: α1-AR aracılı sıçan aort VSMC kasılması EGFR 
transaktivasyonunu içerir. Bulgularımız, bu transaktivasyonun FI3K’ ye 
bağımlı bir yolak olduğunu düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: alfa-1 adrenoreseptör, epidermal büyüme faktörü 
reseptörü, transaktivasyon, vasküler düz kas hücresi 
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Alfa1-adrenoreseptör aracılı aorta kasılma cevaplarında EGFR 
transaktivasyonunun rolü 

 
Farklı konsantrasyonlardaki EGFR kinaz inhibitörü AG1478 (2.5-20 µM) 
varlığında elde edilen fenilefrin (FE) doz-cevap eğrileri. AG1478 
konsantrasyona bağımlı bir şekilde FE doz-cevap eğrilerini sağa 
kaydırmaktadır. AG1478, 10 ve 20 µM konsantrasyonda maksimal etkide 
de azalmaya yol açmaktadır (*P<0.05). 
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[P-087] 
SIÇAN UTERUS ARTERİNDE NEBİVOLOLÜN ALFA ADRENERJİK 
RESEPTÖR BLOKE EDİCİ ETKİSİ 
Sebile Güler, Edip Güvenç Çekiç, Meral Tuncer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 
AMAÇ: Preeklampside yüksek kan basıncının azaltılması için labetolol ve 
atenolol gibi β-blokörler kullanılabilmektedir. Nebivolol, β1 selektif, üçüncü 
jenerasyon bir β-blokör ilaçtır. Nebivololün nitrik oksit üzerinden veya α-
adrenerjik reseptörleri bloke edici bir etkiyle damarları gevşettiği 
bildirilmiştir. Bu çalışmada, preeklampside hipertansiyon için bir β-blokör 
olarak kullanılabilme potansiyeline sahip olduğu düşünülen nebivololün 
sıçan izole uterus arterindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada 200-300 g ağırlığında dişi Wistar sıçanlar 
kullanıldı. Karın açılarak arterleri korunacak şekilde uterus çıkarıldı, uterus 
arteri izole edildi ve 5mL’lik organ banyosuna alınarak 40 µm çapında çelik 
teller yardımıyla sabitlendi. Arter submaksimal konsantrasyondaki fenilefrin 
ile kasılarak, asetilkolin (10-8-10-5M) ve nebivolol (10-8-10-5M) ile 
gevşeme yanıtları alındı, L-NG-nitro arginine (L-NOARG, 10-4M) varlığında 
gevşeme yanıtları tekrarlandı. Nebivololün α-adrenerjik reseptör bloke edici 
özelliğinin araştırılması için fenilefrin (10-8-10-3M) konsantrasyon cevap 
eğrileri üzerine nebivolol (10-6-10-5M)’ün etkileri araştırıldı ve prazosin 
(10-8,10-7M)’in etkileri ile karşılaştırıldı. Uterus arteri kasılmaları mN/mm 
olarak kaydedildi, gevşemeleri ise fenilefrin kasılmasının yüzdesi olarak 
gösterildi. Fenilefrin için pD2 değeri, prazosin için pA2 değeri hesaplandı.  
BULGULAR: Uterus arterinde, asetilkolin ve nebivolol konsantrasyona 
bağımlı gevşeme yanıtları oluşturdu. Nebivololün asetilkoline göre daha 
yüksek konsantrasyonlarda gevşeme oluşturduğu ancak maksimum 
gevşemesinin daha fazla olduğu görüldü. Düşük (10-8-10-6M) 
konsantrasyonlarda nebivololün oluşturduğu gevşeme L-NOARG ile bloke 
olurken, yüksek (10-6-10-5M) konsantrasyonlarda bu inhibisyon 
görülmedi. Fenilefrin konsantrasyon-cevap eğrisini prazosin kompetitif, 
nebivolol ise non-kompetitif olarak sağa kaydırdı. Fenilefrinin pD2 değeri 
5.41, prazosinin pA2 değeri ise 8.82 olarak hesaplandı.  
SONUÇLAR: Nebivolol sıçan uterus arterinde α-adrenerjik reseptörleri non-
kompetitif olarak bloke etmektedir. Literatürdeki bulgularla 
karşılaştırıldığında, pD2 ve pA2 değerleri açısından, uterus arterindeki α-
adrenerjik reseptörlerin α1A alt tipine uyduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Alfa adrenerjik reseptör blokajı, L-NOARG, nebivolol, 
prazosin, sıçan uterus arteri 
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[P-088] 
SIÇAN AORTUNDA ALDOSTERON İLE İNDÜKLENEN ENDOTEL 
DİSFONKSİYONUNDA POLİ(ADP-RİBOZ) POLİMERAZ (PARP) 
AKTİVASYONUNUN ROLÜ 
Arda Taşatargil1, Merih Tekcan2, Çiler Çelik Özenci2, Nazlı Ece Güngör2, 
Bedriniam Dalkıran1 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 07070, 
Antalya, Türkiye 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 
07070, Antalya, Türkiye 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sıçan torasik aortunda aldosteron ile 
indüklenen endotel disfonksiyonuna nükleer enzim poli(ADP-riboz) 
polimeraz (PARP) aktivasyonunun katkısının olup olmadığının ve güçlü bir 
PARP inhibitörü olan 1,5-Isoquinolinediol (ISO, 3 mg/kg/gün, 
intraperitoneal) uygulamasının aldosteron’un neden olduğu endotel 
disfonksiyonunu önleyip önleyemeyeceğinin incelenmesidir.  
GEREÇ-YÖNTEM: Sıçanlarda endotel disfonksiyonu gelişmesi için 21 gün 
süreyle subkutanöz olarak yerleştirilen ozmotik mini-pompalar aracılığıyle 
subpressör dozda (0.05 mg/kg/gün) aldosteron infüzyonu yapılmıştır. Kan 
basıncı ve kalp hızı radyo-telemetri yöntemiyle kaydedilmiştir. Endotel 
fonksiyonunu değerlendirmek için izole organ banyosu çalışmaları 
yapılmıştır. Elde edilen damarlarda asetilkolin ve sodyum nitroprussid 
konsantrasyon-yanıt eğrileri oluşturulmuştur. Fonksiyonel çalışmalara ek 
olarak, torasik aort endotelinde poli(ADP-ribozil) (PAR, aktive edilmiş 
PARP’ın enzimatik ürünü) ve PARP-1 protein ekspresyonları 
immünohistokimyasal olarak değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: 21 gün süreyle aldosteron uygulanan sıçanlarda kan basıncı 
ve kalp hızı değişmezken, asetilkolin ile oluşan endotele-bağlı gevşeme 
yanıtlarında anlamlı bir kayıp gözlenmiştir. Aldosteronun endotel üzerine 
olan bu olumsuz etkisi ISO ile tedavi edilen sıçanlarda belirgin olarak daha 
az ortaya çıkmaktadır. İmmünohistokimyasal çalışmaların sonuçları da, 
aldosteron uygulamasının sıçan torasik aort endotelinde hem PAR hem de 
PARP-1 protein ekspresyonunu arttırdığını, PARP inhibitör tedavinin ise bu 
proteinlerin ekspresyonlarını kontrol düzeylerine döndürdüğünü 
göstermiştir.  
SONUÇLAR: Çalışmamızın sonuçları damar endotelinde PARP yolağının 
aktivasyonunun aldosteron ile ilişkili endotel disfonksiyonuna katkısının 
olabileceğini işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Aldosteron, aort, endotel disfonksiyonu, PARP 
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[P-089] 
İZOLE SIÇAN KALP MODELİNDE DİGOKSİN-VERAPAMİL 
ETKİLEŞİMİ: KALP P-GLİKOPROTEİN İNHİBİSYONUNUN ROLÜ 
Mualla Aylin Arıcı1, Emrah Kılınç2, Ömer Demir1, Mehmet Ateş3, Alaattin 
Yeşilyurt2, Ayşe Gelal1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İzmir. 
AMAÇ: Çalışmamızda; kalp dokusundaki P glikoprotein (P-gp)’in digoksin-
ilaç etkileşimlerindeki rolünü göstermek amacıyla, P-gp inhibitörü olan 
verapamilin digoksinin (P-gp substratı) kardiyak parametreleri ve kalp 
dokusundan atılan miktarı üzerine etkisi araştırılmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: 1 nM verapamil içeren ve içermeyen Tyrode solüsyonu 
ile perfüze edilen izole sıçan kalplerine 10 dakika boyunca 12.5 µg/0.5 
mL/dk digoksin infüzyonu yapıldı (kontrol ve verapamil grubu). Belirli 
aralıklarla (1 dk ara/ilk 10 dk; 5 dk ara/kalan 30 dk) Koroner Perfüzyon 
Basıncı (KPB), Sol Ventrikül Basıncı (SVB), sol ventrikül basıncının 
maksimuma ulaşma kriteri (dp/dtmax) ve Kalp Atım Hızı (KAH) kaydedildi. 
Kalbin altından akan perfüzyon sıvısı da aynı zaman aralıklarında toplandı. 
Digoksin düzey ölçümleri için Yüksek performanslı sıvı kromatografisi-diode 
array detektör (HPLC-DAD) kullanıldı. Eğri altında kalan alan (EAA 0-40 dk) 
linear trapozoidal metod ile hesaplandı.  
BULGULAR: Verapamil içeren Tyrode ile perfüze olan deney grubunda SVB 
için EAA0-40dk anlamlı olarak arttı (4607±98.09 mmHg dk verapamil, 
4260±39.37 mmHg dk digoksin; p<0.01). SVB artışı 20, 25, 30, 35 ve 40. 
dakikalarda anlamlı bulunurken; dp/dtmax artışı sadece 40. dakikada 
anlamlıydı. Toplanan perfüzat digoksin konsantrasyonu-zaman eğrisi için 
EAA0-40 dk değeri verapamil varlığında kontrol grubuna göre düşüktü 
(0.9236±0.05 μg.dk/mL vs 1.652±0.14 μg.dk/mL; p<0.001). Kontrol 
grubu ve verapamil gruplarında perfüzattan ölçülen geri kazanım değerleri 
de, sırasıyla % 23.9±1.8 ve % 16.8±1 idi. 
TARTIŞMA: Verapamil içeren Tyrode ile perfüze edilen izole sıçan 
kalplerinde SVB’nın artışı, alttan akan sıvıdaki digoksin düzeyinin azalması, 
digoksinin kalp dokusundan atılmasında P-gp’nin rolü olabileceğini 
düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Digoksin, kalp, Langendorff izole organ sistemi, P-
glikoprotein (P-gp), verapamil 
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[P-090] 
STREPTOZOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDAN İZOLE 
EDİLEN RETİNANIN KAROTİD, MEZENTERİK VE RETİNAL ARTERLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Merve Aguş1, Selçuk Takır1, F. İlkay Alp1, Çetin Karaca2, Tuncay Altuğ2, 
Bülent Ergin3, Cihan Demirci3, Osman Özdemir1, B. Sönmez Uydeş Doğan1 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları 
Araştırma ve Üretim Laboratuvarı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 
AMAÇ: Retina kaynaklı gevşetici faktör (RRF), retinal arter tonüsünün 
düzenlenmesinde rol oynayan yeni bir faktör olarak tanımlanmıştır. Retinal 
sirkülasyonu etkileyebilecek patofizyolojik durumlarda RRF’in fonksiyonel 
rolünün belirlenmesinin önemli olduğu öngörülmektedir. Bu çalışmada, 
sıçanlarda oluşturulacak diyabet modelinde RRF’in retinal ve periferik 
damarlar üzerindeki etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.  
GEREÇ-YÖNTEM: Sıçanlarda (Wistar, 250-300 g) diyabet oluşumu 
streptozosin (65 mg/kg, i.p.) injeksiyonu ile sağlanmıştır. Kontrol ve 
diyabetik hayvanlar ağırlık, kan glukoz ve insülin düzeyleri açısından takip 
edilmiş ve 8. haftanın sonunda karotid ve mezenterik arterleri ile retina 
dokuları izole edilmiştir. Myograf sistemine yerleştirilen karotid ve 
mezenterik arterlerde prostaglandin F2α ile önkasılma oluşturularak endotel 
ve düz kas fonksiyonları belirlenmiş ve retina dokusunun etkisi 
araştırılmıştır. Kontrol ve diyabetik sıçan retinasının izole sığır retinal arteri 
üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Ayrıca, diyabetik ve kontrol sıçanlardan 
izole edilen arterler ve retina histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Diyabetik sıçanların karotid ve mezenterik arterlerinde endotel 
aracılı gevşeme yanıtlarının kontrole göre anlamlı düzeyde azaldığı, buna 
karşın, düz kas aracılı gevşeme yanıtlarının değişmediği belirlenmiştir. 
Diyabetik sıçan retinası ile karotid ve mezenterik arterlerinde alınan 
gevşeme yanıtları, kontrol sıçan retinasının bu arterlerdeki gevşetici 
etkisinden farklılık göstermemiştir (mezenterik arter: diyabetik sıçan 
retinası %91.47±3.17 vs kontrol: %91.25±2.24, n=8-9, p>0.05). İzole 
sığır retinal arterinde de diyabetik ve kontrol sıçan retinasının gevşetici 
etkisi benzer bulunmuştur. Histopatolojik incelemede, diyabet gelişimine 
bağlı olarak arterlerde ve retinada yapısal değişikliklerin oluştuğu 
gözlenmiştir.  
SONUÇ: Bulgularımız, retinanın vasküler gevşetici etkisinin diyabette 
değişmediğini göstermekte ve retinal arter tonüsün düzenlenmesinde 
RRF’in kompenzatuvar bir rolünün olabileceğini düşündürmektedir. Bu 
çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 1923. 
Anahtar Kelimeler: retina kaynaklı gevşetici faktör, sıçan karotid arteri, 
sıçan mezenterik arteri, sığır retinal arteri, streptozosin ile indüklenen 
diyabet. 
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[P-091] 
İZOLE SIÇAN KALBİNDE KARDİYOPLEJİK SOLÜSYONA 
ATORVASTATİN İLAVESİNİN MİYOKARD KORUMASI ÜZERİNE 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Muharrem Ağırgöl1, Deniz Kaleli Durman1, Mine Kucur2, Filiz Basınoğlu3, 
Osman Özdemir1, Birsel Sönmez Uydeş Doğan1 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fikret Biyal Araştırma 
Merkezi, İstanbul 
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Kardiyopleji, kardiyak operasyonlarda miyokard hasarlanmasının 
engellenmesini ve kalpte yeterli hemodinaminin sağlanmasını hedefleyen, 
seçici ve kimyasal kardiyak arrest sağlama tekniğidir. Miyokardiyal hasarı 
en aza indirme çabası, kardiyoprotektif etkili olduğu düşünülen çeşitli 
ajanların kardiyoplejik solüsyona eklenmesini gündeme getirmiştir. 
Statinlerin, miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (İ/R) hasarına karşı koruyucu 
etkileri olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, izole sıçan kalbinde 
kardiyopleji solüsyonuna atorvastatin ilavesinin miyokard koruması üzerine 
etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.  
GEREÇ-YÖNTEM: Sabit basınçlı (80mmHg) Langendorff-perfüzyon 
sistemine asılan kalpler 30 dak.’lık perfüzyonun ardından 40 dak. global 
iskemi ve 60 dak. reperfüzyona maruz bırakılmıştır. Kardiyopleji, iskemi 
öncesinde 3 dak. süre ile sabit akımda (10ml/dak) St.Thomas2 kardiyopleji 
solüsyonu (+4oC) uygulanması ile sağlanmıştır. Atorvastatin (5x10-6M, 10-
5M, 5x10-5M), kardiyopleji solüsyonuna artan konsantrasyonlarında ilave 
edilmiştir. Kardiyak fonksiyon (sol ventrikül basıncı, kalp atım hızı, basınç-
hız çarpanı), koroner hemodinami (koroner akım, koroner vasküler 
resiztans) ve miyokardiyal nekroz (kreatin kinaz, troponin-T, nekrotik alan) 
parametreleri değerlendirilerek elde edilen veriler kardiyopleji grubuyla 
karşılaştırılmıştır. Etki mekanizmasına yönelik olarak, PI3kinaz inhibitörü, 
wortmannin (10-7M) varlığında atorvastatin’in (10-5M) etkisi incelenmiştir. 
BULGULAR: Kardiyopleji solüsyonuna atorvastatin ilavesinin, koroner 
hemodinami parametreleri üzerinde kardiyoplejiye göre anlamlı bir etkisinin 
olmadığını buna karşın, kardiyak fonksiyonlarda istatistiksel olarak anlamlı 
bir artışa neden olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, kardiyak enzim ve infarkt alanı 
değerleri atorvastatin varlığında anlamlı düzeyde azalmıştır. Wortmannin, 
atorvastatinin kardiyopleji üzerindeki yararlı etkisini ortadan kaldırmıştır.  
SONUÇLAR: Bulgularımız, atorvastatin’in kardiyoplejinin miyokardiyal 
koruyucu etkinliğini, PI3 kinaz aracılıklı bir mekanizma ile güçlendirdiğini 
göstermekte ve kardiyopleji solüsyonuna atorvastatin ilavesinin, kardiyak 
operasyonlarda oluşabilecek miyokardiyal hasarın azaltılmasında ileri bir 
klinik yarar sağlayacağını düşündürmektedir. Bu çalışma, İstanbul 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir 
(Proje no:T-1892). 
Anahtar Kelimeler: atorvastatin, iskemi–reperfüzyon hasarı, kardiyopleji, 
miyokardiyal koruma 
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[P-092] 
L-NAME İLE HİPERTANSİYON OLUŞTURULAN SIÇANLARDAN İZOLE 
EDİLEN RETİNANIN KAROTİD, MEZENTERİK VE RETİNAL ARTERLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Fulya Gezerler1, Selçuk Takır1, F. İlkay Alp1, Bülent Ergin2, Cihan Demirci2, 
Osman Özdemir1, B. Sönmez Uydeş Doğan1 
1İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Retina kaynaklı gevşetici faktör (RRF), retinal arterlerin tonüsünün 
düzenlenmesinde rol oynadığı düşünülen yeni bir gevşetici faktördür. 
Çalışmamızda retinal sirkülasyonu etkileyebilecek kardiyovasküler bir 
hastalık olan hipertansiyonda RRF’in etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.  
GEREÇ-YÖNTEM: Hipertansiyon deneysel olarak, NO sentaz inhibitörü L-
NAME’in (60 mg/kg) Wistar albino sıçanların (200-250g) içme sularına 
eklenmesiyle (6 hafta) oluşturulmuştur. Kontrol ve L-NAME uygulanan 
sıçanların ağırlıkları ve sistolik kan basınçları takip edilmiş ve 6. haftanın 
sonunda karotid ve mezenterik arterleri ile retina dokuları izole edilmiştir. 
Myograf sisteminde yerleştirilerek endotel ve düz kas fonksiyonları 
belirlenen karotid ve mezenterik arterlerde prostaglandin F2α (10-5-3x10-
5M) ile önkasılma oluşturularak retinanın gevşetici etkisi incelenmiştir. 
Kontrol ve hipertansif sıçan retinasının gevşetici etkisi izole sığır retinal 
arterleri üzerinde de araştırılmıştır. Ayrıca, kontrol ve hipertansif grupların 
karotid ve mezenterik arterleri ile retina dokusu histopatolojik olarak 
değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: Hipertansif sıçanların karotid ve mezenterik arterlerinde 
endotel aracılı gevşeme yanıtlarının kontrole göre anlamlı düzeyde azaldığı 
buna karşın, düz kas aracılı gevşeme yanıtlarının değişmediği gözlenmiştir. 
Hipertansif sıçan retinası ile karotid ve mezenterik arterlerinde elde edilen 
gevşeme yanıtlarının, kontrol sıçan retinasının oluşturduğu gevşeme 
yanıtları ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, izole sığır retinal 
arterinde de kontrol ve hipertansif sıçanların retinasının gevşetici etkisinde 
anlamlı bir farklılık görülmemiştir (hipertansif sıçan retinası: %97.65±1.12 
vs kontrol: %98.16±1.30 n=8-9, p>0.05). Histopatolojik incelemede, 
hipertansiyon gelişimine bağlı olarak arterlerde ve retinada yapısal 
değişikliklerin oluştuğu gözlenmiştir.  
SONUÇ: Bulgularımız, RRF’in vasküler gevşetici etkisinin hipertansiyon 
varlığında değişmediğini göstermekte ve RRF’in retinal tonüsün 
düzenlenmesinde kompenzatuvar bir rolünün olabileceğini 
düşündürmektedir. Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje no: T-3136). 
Anahtar Kelimeler: Retina kaynaklı gevşetici faktör, L-NAME ile 
indüklenen hipertansiyon, sıçan karotid arteri, sıçan mezenterik arteri, sığır 
retinal arteri 
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[P-093] 
PULMONER ARTERİYAL HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE 
SİLDENAFİL + EVEROLİMUS KOMBİNASYONUNUN POTANSİYEL 
ETKİSİ 
Sinem Ilgın1, Dilek Burukoğlu2, Başar Sırmagül3 
1Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim 
Dalı, Eskişehir 
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 
3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir 
Çalışmamızda sıçanlarda monokrotalin ile oluşturulan pulmoner 
hipertansiyon modelinde sildenafile eklenen everolimus kombinasyonlarının 
hemodinamik ve morfolojik değerlendirmeler sonucunda ne ölçüde etkili 
olduğu araştırılmıştır. Sağ ventrikül basınçları, sağ ventrikül hipertrofisi ve 
pulmoner arterlerde miyografta vazokonstriktör ve vazodilatör ajanlara 
alınan yanıtlar yanında histopatolojik değişimler gruplar arasında 
karşılaştırılmıştır. Sağ ventrikül basınçları ve sağ ventrikül/kalp ağırlık 
oranları tedavisiz monokrotalin gruplarında kontrole oranla anlamlı şekilde 
artarken tedavili gruplarda bu artış azalarak kontrolden farksız değerlere 
ulaşmıştır. Everolimus eklenen gruplarda sildenafil tedavisine oranla bu 
parametrelerde anlamlı fark gözlenmemiştir. Pulmoner arterlerde potasyum 
klorür, endotelin-1 ve noradrenalin kasılma yanıtları tedavisiz monokrotalin 
gruplarında kontrole oranla azalırken serotonin kasılma yanıtları artmıştır. 
Tedavili gruplarda özellikle de everolimuslu gruplarda azalan kasılma 
yanıtlarının kontrolden farksız değerlere ulaştığı, serotonin yanıtlarının ise 
tedavisiz monokrotalin gruplarında olduğu gibi arttığı görülmüştür. 
Asetilkolin ve sodyum nitroprussid gevşeme yanıtlarının tedavisiz 
monokrotalin gruplarında azaldığı tedavili gruplarda özellikle de 
everolimuslu gruplarda belirgin şekilde düzeldiği saptanmıştır. 
Histopatolojik incelemelerde monokrotalin gruplarında meydana gelen 
vasküler ve kardiyak hipertrofinin tedavi ile düzeldiği görülmüştür. Özellikle 
de everolimuslu tedavi gruplarında bu düzelmeler inflamatuar değişiklikleri 
de içine alacak şekilde ön plana çıkmıştır. Tüm bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde monokrotalin ile indüklenen pulmoner hipertansiyon 
modelinde sildenafil+everolimus kombinasyonunun kardiyovasküler toksik 
etki oluşturmaksızın remodeling sürecinde salt sildenafil tedavisine oranla 
daha etkili olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Everolimus, monokrotalin, pulmoner hipertansiyon, 
sildenafil, vasküler remodeling 
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[P-094] 
HİDROJEN SÜLFÜRÜN DÜZ KAS GEVŞETİCİ ETKİSİNİN 
STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDAN 
İZOLE EDİLEN DAMARLARDA İNCELENMESİ 
Merve Denizaltı1, Turgut Emrah Bozkurt1, İnci Şahin Erdemli1, Nurettin 
Abacıoğlu2 
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
2Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Hidrojen sülfür (H2S) damar ve damar dışı düz kaslarda güçlü 
gevşetici etki oluşturan endojen bir gazdır. Damar düz kasını gevşetici 
etkisinden ATP-duyarlı potasyum kanalları sorumludur. H2S sentezinin 
deneysel diyabet oluşturulan sıçanların karaciğer ve pankreaslarında arttığı 
gösterilmiştir1. Çalışmamızda, H2S’ün damar düz kasını gevşetici etkisi 
streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanlardan izole edilen torasik aorta, 
mezenter ve pulmoner arterlerde incelenmiştir. 
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Deneylerde erkek Sprague-Dawley sıçanlar 
kontrol, diyabetik ve insülin tedavisi uygulanan diyabetik sıçanlar olmak 
üzere üç gruba ayrıldı. Diyabet sıçanların kuyruk veninden streptozotosin 
(35 mg/kg) injeksiyonu ile oluşturuldu. Kontrol grubuna streptozotosinin 
çözücüsü olan sitrat tamponu verildi, tedavi grubuna ise streptozotosin 
injeksiyonundan sonra subkütan olarak insülin implantları yerleştirildi. 
İnjeksiyondan 4-hafta sonra sıçanların torasik aorta, mezenter ve pulmoner 
arterleri izole edildi. İzole organ banyosuna alınan bu dokularda fenilefrin 
(1-3 µM) ile ön-kasılma oluşturuldu ve daha sonra H2S donörü NaHS (0.1 
mM-1 mM) kümülatif olarak banyo ortamına eklendi. Ayrıca NaHS yanıtı 
ATP-duyarlı potasyum kanal blokörü glibenklamid (10 µM) varlığında 
tekrarlandı. 
BULGULAR: Kontrol grubu sıçanlardan izole edilen torasik aorta, mezenter 
ve pulmoner arterlerde NaHS konsantrasyona-bağımlı gevşeme yanıtı 
oluşturdu. Bu gevşeme yanıtı diyabetik sıçanlardan izole edilen arterlerde 
anlamlı olarak artış gösterdi. İnsülin tedavisi, diyabetik grupta NaHS ile 
elde edilen gevşeme yanıtındaki artışı engelledi. Glibenklamid ise hem 
kontrol, hem de diyabetik grupta NaHS ile elde edilen gevşeme yanıtını 
inhibe etti. 
SONUÇLAR: Diyabetik sıçanların vasküler düz kaslarında bir endojen 
mediyatör olan H2S ile elde edilen gevşeme yanıtı potansiyalize olmaktadır. 
Bu bulgu H2S’ün diyabette sıklıkla görülen vasküler komplikasyonlar 
açısından önemli olabileceğini düşündürmektedir.  
Bu çalışma H.Ü.B.A.B. tarafından desteklenmektedir. 
Referanslar:1.Biochem Biophys Res Commun. 2005;333(4):1146-52. 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, hidrojen sülfür, mezenter arter, pulmoner 
arter, torasik aorta 
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[P-095] 
LEVOSİMENDANIN MİYOKARDİAL İSKEMİ REPERFÜZYON HASARI 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
Nilüfer Nermin Turan1, Nida Edevler1, Gürkan Şahan1, Tanju Özçelikay2, 
Ahmet Tulga Ulus3 
1Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 
AMAÇ: Hücreiçi kalsiyum miktarını artırmaksızın miyokardiyal 
kontraktiliteyi artıran kalsiyum duyarlılaştırıcı bir ajan olan levosimendanın, 
miyokardiyal iskemi reperfüzyon hasarına karşı infarkt alan ve 
hemodinamik parametreler üzerinde koruyucu etkisinin olup olmadığını 
araştırdık.  
GEREÇ-YÖNTEM: 250-300g ağırlığında erkek Wistar ratlar kullanılmıştır. 
Hayvanlar anesteziye edildikten sonra toraks hızlı bir şekilde açılarak kalp 
sabit basınçlı Langendorff sistemine asılmış ve Krebs-Heinseleit çözeltisi ile 
perfüze edilmiştir. 15 dk’lık dengeleme periyodunu takiben deneyler üç 
gruba ayrılmıştır. 1-Kontrol: 30 dk’lık iskemi sonrası 120 dk’lık reperfüzyon. 
2-İskemik ardkoşullama: 30 dk’lık iskemi ardından 10’ar sn’lik 3 periyodda 
global iskemi-reperfüzyonu takiben 120 dk’a reperfüzyon. 3-Levosimendan: 
30 dk’lık iskemi sonrası 10-7,8,9 mol konsantrasyonda levosimendan 
içeren Krebs-Henseleit çözeltisi ile 120 dk’a reperfüzyon. Deney boyunca 
perfüzyon basıncı, kalp hızı, SVGB, SVSDB kaydedilmiştir. ±dP/dt SVGB‘nin 
türevi alanarak hesaplanmıştır. Sol ventrikül basıncı kalbin sol ventrikülüne 
yerleştirilen bir lateks balon yardımıyla ölçülmüştür. İskemi sonrasında 
reperfüzyonun 30. ve 120.dk’larındaki hemodinamik parametreleri 
incelenmiştir. Kalp dokuları TTC ile boyanarak infarkt alan tayini yapılmıştır. 
BULGULAR: İskemik ardkoşullama ve 10-8 mol levosimendan uygulanan 
gruplarda SVGB, SVSDB ve ±dP/dt reperfüzyonun 30.dk’sında iskemi 
öncesindeki döneme göre anlamlı fark göstermezken, 120.dk’da bütün bu 
değerler anlamlı olarak azalmıştır. İskemik ardkoşullama ve levosimendan 
(10-7,-8,-9 mol) uygulanmış tüm gruplarda infarkt alanın kontrole göre 
anlamlı olarak azaldığı tesbit edilmiştir. 
SONUÇLAR: Levosimendan miyokardiyal iskemi reperfüzyon hasarına karşı 
kardiyak koruma sağlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: ard koşullama, iskemi, levosimendan, miyokard, 
reperfüzyon 
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[P-096] 
MİYOKARDİYAL İSKEMİ-REPERFÜZYONA BAĞLI UZAK ORGAN 
HASARI VE KAYISININ KORUYUCU ROLÜ 
Hakan Parlakpınar1, Ahmet Acet1, Ercüment Ölmez2, Feral Öztürk3, Seda 
Taşdemir1, Burhan Ateş4 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Manisa 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Embriyoloji ve Histoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 
4İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Malatya 
AMAÇ: Mİ/R’in (miyokardiyal iskemi-reperfüzyon) kalpte hasar oluşturduğu 
gibi böbrek, karaciğer ve testis gibi uzak organları da etkilediği ilk defa 
tarafımızdan yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu çalışmadaki 
amacımız, mide-barsak sistemi üzerine Mİ/R’in etkisini ve yüksek flavonoid 
ve β karoten içerikli kayısı ile düzenli beslenmenin koruyucu rolünü 
araştırmak. 
GEREÇ-YÖNTEM: 15 erkek rat randomize olarak; kontrol, %10 ve %20 
kayısı katkılı yem ile deneylerden önce, 3 ay boyunca beslendi. Mİ/R 
oluşturmak için sol koroner artere 30 dak iskemi iki saat reperfüzyon 
uygulandı. Deney sonrası alınan dokulardan histopatolojik ve biyokimyasal 
analizler yapıldı. 
BULGULAR: Mİ/R midede ödem, şiddetli yüzey epitel dejenerasyonu ve 
glandüler hücre hasarına yol açtı. Kayısılı ile beslenen gruplarda glandüler 
hücreler korunurken, hafif epitel değişiklikleri izlendi. Mİ/R barsakta 
nekroza, inflamasyona, epitel ayrışmasına ve villus hasarına yol açtı. 
Kayısılı gruplarda villus yapılarının korunduğu ve mukozanın daha kalın 
olduğu gözlendi. Kontrol grubunda hem midedeki hem ince barsaktaki 
caspase-3 artışı, kayısı gruplarında azalmış bulundu.  
Biyokimyasal analizlerde % 20’lik grup, hem mide de hem de barsakta 
daha faydalı bulundu. Malondialdehit düzeyleri kontrol grubunda artarken; 
% 20’lik grupta hem mide de hem barsakta azalmış bulundu (0.59±0.05 vs 
0.44±0.04; 0.71±0.07 vs 0.42±0.04, nmol mg/protein, sırasıyla). 
Glutatyon peroksidaz düzeylerindeki artış istatistiksel anlamlılık düzeyine 
ulaşmasa da; her iki dokuda da artış meyli gösterdi. Katalaz enzimi ise 
sadece mide dokusunda artmış bulundu (15.19±0.9 vs 19.20± 0.9 mg 
protein, sırasıyla). 
SONUÇLAR: Mİ/R’in uzak organ hasarı olarak mide-barsak sistemini 
etkilediği, flavonoid ve β-karoten gibi antioksidan ve serbest radikal 
süpürücüleri içeren kayısı ile düzenli beslenmenin koruyucu rolü, 
histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirmeler ışığında gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, MDA, miyokardiyal iskemi-reperfüzyon, 
rat, uzak organ hasarı. 
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[P-097] 
SEÇİCİ RHO-KİNAZ İNHİBİTÖRÜ Y-27632'NİN SIÇANLARDA 
OLUŞTURULAN PERİFERİK İSKEMİ/REPERFÜZYONA BAĞLI HEDEF 
ORGAN GASTROKNEMİUS KASI VE UZAK ORGAN BÖBREK 
ZEDELENMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Ayşe Nihal Sarı1, Seyhan Şahan Fırat1, Özden Vezir2, Ş. Necat Yılmaz3, 
Belma Korkmaz1, Tuba Cüez1, Necmiye Canacankatan4, Nehir Sucu2, 
Lokman Ayaz5, Lülüfer Tamer5, Ayşegül Görür4, Bahar Tunçtan1 
1Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 
22Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
3Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
4Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 
5Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya AbD 
AMAÇ: Bu çalışmada, seçici Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin sıçanlarda 
oluşturulan periferik iskemi/reperfüzyon (İ/R) sonrasında hedef organ 
olarak seçilen gastroknemius kasında ve uzak organ olarak seçilen 
böbrekte gelişebilecek zedelenme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada Erkek Wistar sıçanlar kullanılmıştır. 
Kontrol grubundaki sıçanlara herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Y-27632 
grubundaki sıçanlara 100 microgram/kg (IP) dozunda madde verilmesinin 
dışında başka bir işlem uygulanmamıştır. İ/R veya İ/R+Y-27632 
grubundaki sıçanların her iki bacağına dört saat süreyle turnike 
uygulanarak iskemi oluşturulmasının ardından, turnikeler açılmış ve 
reperfüzyonun sağlanması için dört saat beklenilmiştir. Deneylerden sonra 
sıçanlardan alınan kandan ayrılan serum örneklerinde nitrik oksit (NO) 
oluşumunun göstergelerinden biri olan nitrit ve hücre zedelenmesi ve lipit 
peroksidasyonunun göstergelerinden biri olan malondialdehit (MDA) 
düzeyleriyle nötrofil infiltrasyonu ve inflamasyonun göstergelerinden biri 
olan miyeloperoksidaz (MPO) etkinliği ölçülmüştür. Ayrıca, sıçanlardan izole 
edilen gastroknemius kası ve böbrekte nitrit ve MDA düzeyleriyle MPO 
etkinliğinin yanında, oksidatif stresin göstergelerinden olan antioksidan 
enzimlerden süperoksit dizmutaz (SOD) ve katalaz enzimlerinin etkinliğiyle 
indirgenmiş glutatyon (GSH) düzeyleri ölçülmüştür. 
BULGULAR: İ/R grubundaki sıçanların serum, böbrek ve gastroknemius 
kaslarında nitrit ve MDA düzeyleriyle SOD, katalaz ve MPO etkinliği artmış, 
GSH düzeyleri azalmıştır. İ/R grubunda oluşan bütün bu değişiklikler Y-
27632 ile önlenmiştir. İncelenen parametreler üzerinde Y-27632 tek başına 
herhangi bir değişiklik oluşturmamıştır.  
SONUÇLAR: Bulgularımız, seçici Rho-kinaz inhibitörü Y-27632'nin 
sıçanlarda oluşturulan periferik İ/R sonrasında gastroknemius kası ve 
böbrek zedelenmesine neden olabilecek olayları artmış olan NO oluşumu ile 
antioksidan enzimlerin etkinliğini, lipit peroksidasyonu ve nötrofil 
infiltrasyonunu azaltarak önleyebileceğini, böylece İ/R'ye bağlı olarak 
gelişen organ zedelenmesinin tedavisinde yararlı olabileceğini 
göstermektedir. 
Bu çalışma MEÜ BAP (BAP-SBE-EMB-ANS-2008-9YL) tarafından 
desteklenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Rho-kinaz, Y-27632, iskemi/reperfüzyon, 
gastroknemius kası, böbrek, sıçan 
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[P-098] 
YENİ NESİL SELF-ETCHİNG DENTAL ADEZİV SİSTEMLERİN 
KALSİYUM ANTAGONİSTİK ÖZELLİKLERİNE BAĞLI DAMAR 
GEVŞETİCİ ETKİLERİ 
Melik Seyrek1, Günseli Güven2, İsmail Mert Vural1, Ertuğrul Kaya1, Ceyhan 
Altun2, Zafer Cavit Çehreli3, Oğuzhan Yıldız1 
1GATA Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2GATA Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi, Pedodonti Anabilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, 
Ankara 
AMAÇ: Günümüzde diş dolgu materyalleri ile kavite duvarı arasında güçlü 
ve kalıcı bir bağ oluşturulması amacıyla adeziv rezin içeren preparatların 
kullanımı yaygınlaşmış durumdadır. Bu preparatların kimyasal aktiviteleri 
incelenirken pulpal inflamasyon ve nekroz oluşturma gibi sitotoksik 
özelliklerinin yanısıra mikrohemorajiye neden olabilecek damar genişletici 
özelliklerine de ayrıca önem verilmelidir. Bu çalışmanın amacı iki self-
etching (kendinden asitli) adeziv sistemin, Clearfil SE Bond (CSEB) ve 
Clearfil S3Bond (CS3B), vasküler aktivitelerini araştırmak ve etki 
mekanizmalarını ortaya koymaktır. 
YÖNTEM: Sıçan torasik aortasından elde edilen yanıtlar izole organ 
banyosunda izometrik transdüsırlarla ölçülerek kaydedilmiştir. Endoteli 
sağlam damar segmentlerinin fenilefrin ile ön kasılmalarını takiben CSEB ve 
CS3B’nin komponentleri kümülatif dozda tek başlarına veya karışımları 
halinde organ banyosuna verilmiştir. Paralel olarak aynı maddeler, nitrik 
oksit sentaz (NOS) inhibitörü L-NAME, siklooksijenaz (COX) inhibitörü 
indometazin, ve K+ kanal inbitörleri tetraetilamonyum, glibenklamid ve 4-
aminopridin varlığında da test edilmiştir. Kalsiyum kanal antagonistik 
etkilerinin araştırılması amacıyla adeziv komponentlerin varlığında ve 
yokluğunda CaCl2’ün konsantrasyon-yanıt eğrileri elde edilmiştir. 
Komponentlerin ayrıca Ca²+ kanal blokörü nifedipin ile karşılaştırılması 
yapılmıştır. 
BULGULAR: CSEB ve CS3B’nin primer, bond ve karışım formlarının hepsi 
konsantrasyon bağımlı gevşemeler oluşturmuşlardır. Endotel 
uzaklaştırılması bulgularda anlamlı değişiklik oluşturmamıştır. Ne NOS 
inhibitörü L-NAME, ne COX inhibitörü indometazin, ne de K+ kanal 
antagonistleri damar gevşemelerini bloke edebilmiştir. CSEB ve CS3B’nin 
her ikisi de CaCl2’ün indüklediği kasılmalar üzerinde anlamlı olarak 
inhibisyon sağlamıştır.  
SONUÇLAR: Bulgular göstermektedir ki self-etching adeziv sistemler 
damar gevşetici etki oluşturmakta ve bu etkileri de Ca²+ antagonistik 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Pulpanın bu gibi adeziv materyallere 
maruziyeti kanama artışına ve iyileşme sürecinin bozulmasına neden 
olabileceğinden klinikte çalışırken bu durum akılda tutulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: hemoraji, kalsiyum antagonistik etki, rat torasik 
aortası, self-etching adeziv sistem, vazodilatasyon 
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[P-099] 
YENİ BİR SODYUM KANAL BLOKERİ 44BU’NUN İZOLE SIÇAN 
KALBİNDE İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINA KARŞI KORUYUCU 
ETKİSİ 
Bilgen Başgut1, Gizem Kaykı2, Ladislava Bartosova3, Işıl Özakça2, Aytaç 
Seymen4, H. Burak Kandilci4, Mehmet Uğur4, Belma Turan4, A. Tanju 
Özçelikay2 
1Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Veteriner ve Eczacılık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İnsan 
Farmakolojisi ve Toksikolojisi Bölümü, Brno, Çek Cumhuriyeti 
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Sodyum (Na+) kanallarını veya Na+/H+ antiport sistemini inhibe 
ederek hücre içi Na+ birikimini azaltan maddelerin iskemi/reperfüzyon 
(İ/R) hasarına karşı fonksiyonel ve yapısal iyileşme sağladığı bilinmektedir. 
Bu çalışmada, yeni sentezlenmiş bileşik 44Bu'nun (2-hidroksi-3-(butilamino 
propil-4-{(butoksikarbonil)amino}benzoat hidroklorür) izole sıçan kalbinde 
İ/R hasarına karşı olası koruyucu etkisi Lidokain (Lido, Na+ kanal blokeri) 
ile karşılaştırılarak araştırılmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Sabit akış hızlı (10ml/dak) Langendorff tekniğiyle 
perfüze edilen izole sıçan kalpleri deney süresince elektrik stimülasyonu 
(5Hz, 1,5 ms duration, 30 V) ile uyarılmıştır. İ/R hasarı için, 60 dak. global 
iskemi-30 dak. reperfüzyon yapılmıştır. 44Bu (0.1, 0.3, 1 µM) ya da Lido (1 
µM), kalplere iskemi öncesi 10 dak. ve reperfüzyonun başlangıcında 5 dak. 
süreyle uygulanmıştır. İ/R hasarının şiddeti, kalp fonksiyonu (Sol ventrikül 
gelişen basınç LVGB; sol ventrikül diyastol sonu basıncı LVDSB; kasılma ve 
gevşeme hızları ±dp/dt), infarkt alan ve laktat dehidrogenaz (LDH) 
aktivitesi ölçülerek değerlendirilmiştir. İzole sıçan kardiyomiyositlerinde, 
transient Na+ akışı (INaT) ve Na+/H+ antiport aktivitesi elektrofizyolojik 
olarak incelenmiştir. 
BULGULAR: Kontrol kalplerde LVGB ve ±dp/dt azalırken, LVDSB, infarkt 
alan ve LDH düzeyleri artmıştır. 0.3 veya1 µM konsantrasyonlarda 44Bu ile 
tedavi edilmiş kalplerde kontrole oranla İ/R hasarının büyük ölçüde 
önlendiği saptanmıştır. Öte yandan Lido (1 µM) İ/R hasarına karşı hiçbir 
koruma sağlayamamıştır. 44Bu, Na+/H+ antiport aktivitesini 
değiştirmemesine karşın INaT'yi belirgin şekilde inhibe etmiştir. 
SONUÇ: Bulgularımız, izole perfüze sıçan kalbinde İ/R hasarına karşı 
44Bu’nun Lido ile karşılaştırıldığında güçlü bir kardiyoprotektif etki yaptığını 
ve bu etkinin INaT inhibisyonu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 
This study was supported by a grant from Grant Agency of Czech Republic 
No. 305/06/0863 
Anahtar Kelimeler: Kalp, İskemi/reperfüzyon hasarı, Lidokain, 44Bu, 
Sıçan 



 281 

[P-100] 
SUBPRESSÖR DOZDA NOS İNHİBİTÖRÜ UYGULANAN RATLARDA 
YÜKSEK TUZ DİYETİYLE GELİŞEN HİPERTANSİYON 
SEMPATOADRENERJİK ETKİNLİK ARTIŞIYLA İLİŞKİLİDİR 
Selçuk İlhan, Hakkı Engin Aksulu, Engin Şahna 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Normotansif ratlarda yüksek tuz diyeti ve subpressör dozda Nitrik 
Oksit Sentaz (NOS) inhibitörleri tek başına uygulandıklarında hipertansiyon 
oluşturmadıkları halde, aynı sürelerde beraber uygulandıklarında, anlamlı 
oranda hipertansif yanıt oluşmaktadır. Ancak, bu modelde hipertansiyona 
katılımcı olan faktörler tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmanın 
amacı, bu model hipertansiyonda sempatik etkinliğin katkısını 
araştırmaktır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Spraque-Dawley ratlar diyetteki yüksek tuz ve NOS 
inhibitörü varlığına göre 4 farklı gruba ayrılarak çalışma boyunca (14 gün) 
metabolik kafeslerde uygun fizyolojik ortamda barındırıldı. NOS inhibitörü 
olarak N-nitro-L-arginine (L-NNA) 5mg/kg/gün dozda içme suyunda 
uygulandı. Farklı tuz diyetleri için % 0,32 Na+ (Kontrol) ve % 3,2 Na+ 
[yüksek tuz(YT)] içeren ticari rat yemi kullanıldı. Sistolik kan basınçları 
(SKB) Tail-cuff yöntemiyle ölçüldü. Deney sonunda 24 saatlik idrarda HPLC 
metoduyla katekolaminlerin majör yıkım ürünlerinden biri olan (VMA) 
düzeyi ölçüldü ve in vitro şartlarda torasik aorta halkalarında potasyum 
klorür ve fenilefrin (Phe) kasılma cevapları çalışıldı.  
BULGULAR: Yüksek tuzlu diyet ve subpressör dozda L-NNA birlikte 
uygulamasının sistolik kan basıncını diğer gruplara göre anlamlı oranda 
artırmasına karşın, tek başlarına uygulandıklarında herhangi bir hipertansif 
yanıta neden olmadılar. Vanililmandelikasit (VMA) düzeyleri, YT ve LNNA 
gruplarının herbirinde kontrole göre anlamlı oranda artmasına rağmen, bu 
gruplarda anlamlı kan basıncı değişimi tespit edilmedi. YT+LNNA grubunda 
ise SKB, VMA ve fenilefrin Emax değerleri, YT ve LNNA gruplarına göre 
anlamlı oranda artış gösterdi (p<0,05).  
SONUÇLAR: Mevcut veriler, subpressör dozda L-NNA uygulamasına 
yüksek tuz içeren diyet ilave edilmesiyle meydana gelen hipertansif 
durumda, sempatik aktivite artışı ve alfa adrenerjik uyarıya karşı artmış 
kasılma cevaplarının katılımcı olabileceklerini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: nitrik oksit, hipertansiyon, vanililmandelikasit, tuz 
diyeti 

 
14. gün sistolik kan basıncı, VMA ve fenilefrin Emax değerleri 

GRUPLAR SKB (mmHg) VMA (mcg/gün) Emax (Phe/KCI*100) 

Kontrol (n=6) 123.83±4.23 5.27±1.40 92.95±8.76 

YT (n=6) 120.17±4.4 54.57±9.70 a 83.55±3.58 

LNNA (n=7) 127.29±1.92 11.08±1.78 a 78.23±5.16 

YT+LNNA (n=7) 141.43±3.12 abc 202.65±51.92 abc 132.5±17.72bc 

Veriler ortalama ± SH olarak ifade edildi. P<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. a Kontrol 
grubuna göre, b YT grubuna göre, c LNNA grubuna göre anlamlılık vardır, (p<0,05) 
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[P-101] 
DANA KARDİYAK VENİ VE KORONER ARTERİNDE SOĞUTMA 
ESNASINDA DİAZOKSİD' E BAĞLI GEVŞEME CEVAPLARINDA NİTRİK 
OKSİDİN ROLÜ 
Kısmet Esra Atalık, Mehmet Kılıç, Necdet Doğan 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Konya 
Temperatür, damar düz kasının çeşitli ajanlara verdiği cevapları 
etkileyebilen faktörlerden biridir. Bu çalışmada, karbakol (10-6 M) ile 
kasılan dana kardiyak veni ve koroner arterinde soğutma esnasında 
diazoksid (10-9-3x10-4M)’ e verilen gevşeme cevapları ve bu cevaplara 
nitrik oksidin rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Soğuk Krebs-Henseleit 
solüsyonu içerisinde mezbahadan temin edilen dana kalplerinden kardiyak 
ven ve sol koroner arterin interventriküler dalı izole edilmiş ve 2.5 mm 
uzunluğunda halkalar halinde kesilmiştir. Dokuların endotel tabakasının 
zedelenmemesine özen gösterilmiştir. Preparatlar Krebs - Henseleit 
solüsyonu içeren, 37 ºC’ de ısıtılan ve % 95 O2 - %5 CO2 ile gazlandırılan 
organ banyolarına asılarak 1 g gerilim uygulanmıştır. Dinlenme süresinin 
sonunda, dokulara 37 ºC’ de karbakol uygulanarak kasılmış ve kümülatif 
konsantrasyonda diazoksid ilave edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde 
dokular dinlenme periyodunun ardından karbakol ilavesiyle kasılmış, max 
kasılmayı takiben ortam temperatürü 28 ºC‘ ye ayarlanarak 30 dk süreyle 
beklendikten sonra diazoksid uygulanmıştır. Soğutma esnasında diazoksid’ 
e bağlı cevaplara nitrik oksidin rolünü belirlemek amacıyla yapılan 
deneylerde ise dokular karbakolle kasıldıktan sonra temperatür 28 ºC‘ ye 
ayarlanarak 30 dk süreyle beklenmiş ve L-NAME ile 20 dk inkübasyonun 
sonunda diazoksid’ e verilen cevaplar elde edilmiştir. Karbakol ile kasılan 
kardiyak ven ve koroner arter halkalarında diazoksid konsantrasyona bağlı 
gevşeme oluşturmuştur. Her iki preparatta da soğutma esnasında max 
cevaplar değişmezken, pIC50 değerleri 37 ˚C’ ye kıyasla anlamlı olarak 
daha düşük bulunmuştur. L-NAME varlığında 28˚C’ ye soğutma, 
temperatüre bağlı cevapları etkilememiştir.  
Sonuç olarak dana kardiyak ven ve koroner arterde yapılan in vitro 
çalışmada diazoksid' e bağlı gevşeme cevaplarında soğutmaya bağlı 
değişikliklerde nitrik oksidin rolünün olmadığı belirtilebilir. 
Anahtar Kelimeler: diazoksid, kardiyak ven, koroner arter, nitrik oksid, 
soğutma 
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[P-102] 
NOS İNHİBİSYONU ARACILI HİPERTANSİYONDA YÜKSEK TUZ 
DİYETİNİN ÜRİNER 8-İZOPROSTAN VE PROSTASİKLİN 
DÜZEYLERİNE ETKİSİ 
Selçuk İlhan1, Süleyman Oktar2, Engin Şahna1, Hakkı Engin Aksulu1 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Hatay 
AMAÇ: Nitrik Oksit Sentaz (NOS) inhibisyonu sonucu gelişen 
hipertansiyona renal tuz atılımında bozulmanın ve oksidatif stres artışının 
katılımcı olabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca, tuza duyarlı ratlarda plazma 
prostasiklin düzeylerinin düşük olduğu ve tuza dirençli ratlarda tuz 
yüklemesinin plazma prostasiklin düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir. 
Ancak, bu modelde renal protasiklinin rolüne dair veri sınırlıdır. Bu 
çalışmanın amacı, normal ve yüksek tuzlu diyet esnasında NOS inhibitörü 
uygulanmasının, renal prostasiklin ve önemli bir oksidatif stres göstergesi 
olan 8-izoprostanın günlük idrarla atılım düzeylerine etkisini ve gelişen 
hipertansiyonla ilişkilerini araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Spraque-Dawley ratlar diyetteki tuz ve NOS inhibitörü 
varlığına göre 4 farklı gruba ayrılarak çalışma süresince (14 gün) metabolik 
kafeslerde uygun fizyolojik ortamda barındırıldı. NOS inhibitörü olarak N-
nitro-L-arginine (L-NNA) 25mg/kg/gün dozunda içme suyunda uygulandı. 
Farklı tuz diyetleri için % 0,32 Na+ (Kontrol) ve % 3,2 Na+ [yüksek 
tuz(YT)] içeren ticari rat yemi kullanıldı. Kan basıncı Tail-Cuff metoduyla 
ölçüldü. Deney sonunda idrarda 8-isoprostan, prostasiklin ve sodyum 
düzeyleri çalışıldı.  
BULGULAR: NOS inhibisyonu kan basıncını artırdı ve tuz uygulaması bu 
artışı şiddetlendirdi (p<0,05). İdrar prostasiklin düzeyleri NOS 
inhibisyonundan etkilenmedi fakat yüksek tuzlu diyetle anlamlı oranda artış 
tespit edildi. Tuz+NOS inhibisyonunda ise prostasiklin düzeylerinde daha 
fazla artma görüldü. 8-izoprostan düzeyleri tuz uygulamasıyla 
değişmemesine rağmen Tuz+NOS inhibisyonunda anlamlı oranda bir artış 
bulundu.  
SONUÇLAR: Renal prostasiklin yapımının NOS inhibisyonundan 
etkilenmediği, fakat tuzlu diyet ile artırıldığı ve NOS inhibisyonunun bu 
artmayı anlamlı derecede potansiyelize ettiği ilk kez gösterilmiştir. Aynı 
zamanda yüksek tuzlu diyetin, NOS inhibisyonuyla gelişen hipertansiyonu 
şiddetlendirmesinde, oksidatif stres artışınının katılımcı olabileceği 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: nitrik oksit, 8-izoprostan, prostasiklin, tuz diyeti 
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14. günde metabolik ve biyokimyasal parametreler 

GRUPLAR 
sodyum 
atılımı 
(mmol / gün) 

İdrar Hacmi 
(ml/gün) 

idrarda 8-
İzoprostan 
(ng/gün) 

idrarda 
Prostasiklin 
(ng/gün) 

Kontrol 
(n=6) 

2.19±0.10 9.77±0.35 56.03±7.67 14.85±3.00 

YT (n=6) 24.50±1.04 a 
45.86±3.52 
a 

46.78±8.92 23.79±2.56 a 

LNNA (n=6) 2.77±0.10 a 
12.21±0.86 
a 

79.96±15.00 15.03±1.20 

YT+LNNA 
(n=6) 

19.40±1.44 
abc 

39.42±2.40 
ac 

195±45.02 
abc 

35.42±3.94 
abc 

Veriler ortalama ± SH olarak ifade edildi. P<0,05 anlamlı olarak kabul 
edildi. a Kontrol grubuna göre, b Tuz grubuna göre, c LNNA grubuna göre 
anlamlı farklılık vardır. (p<0,05) 
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[P-103] 
SIÇAN İZOLE MEZENTER ARTERİNDE KALSİYUMSUZ ORTAMDA 
ELEKTRİKSEL ALAN UYARISI (EAU) İLE ELDE EDİLEN 
KASILMALARIN MEKANİZMASININ İNCELENMESİ 
Melike Hacer Özkan Akyüz, Serdar Uma 
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
ANKARA 
AMAÇ: Sıçan izole mezenter arter halkalarında atropin ve guanetidin 
varlığında fenilefrin ön-kasılması sonrası EAU ile elde edilen frekansa bağlı 
gevşemeler (1), hücre dışı kalsiyum yokluğunda kasılma yanıtına 
dönüşmektedir. Çalışmamızda bu kasılmaların mekanizması incelenmiştir.  
GEREÇ-YÖNTEM: İzole organ banyosuna yerleştirilen endoteli sağlam 
veya uzaklaştırılmış sıçan mezenter arter halkalarına EAU (30 V, 300 ms, 5 
s, 0.5-8 Hz) yapılarak gerilim değişiklikleri izometrik kuvvet transduseri ile 
kaydedildi.  
BULGULAR: Kalsiyumsuz ortamda fenilefrin (10-5-3x10-5M) ön-kasılması 
sonrası EAU ile frekansa bağlı kasılmalar elde edildi. Bu yanıtlar 
tetrodotoksinden (10-6M) etkilenmedi, endotelin uzaklaştırılmasıyla veya 
indometazinle (10-5M) değişmedi. Diğer taraftan nifedipin (3x10-6M) ve 
kalsiyumsuz ortamda sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salıverilmesini 
inhibe eden 2-aminoetil difenil borat (2-APB) (10-4M) varlığında tamamen 
ortadan kalktı. Fosfolipaz C inhibitörü U-73122 (10-5M) veya kalsiyumla 
aktive olan klorür kanal blokörü niflumik asit (10-5M) varlığında ise yanıtlar 
anlamlı olarak azaldı. İki ajanın birlikte kullanılması ilave inhibisyon 
oluşturmadı.  
SONUÇLAR: Kalsiyumsuz ortamda EAU ile elde edilen kasılmalar sinir- 
veya endotel kaynaklı bir kasıcı faktör-aracılı değildir. Bulgular hücre dışı 
kalsiyum yokluğunda EAU’nun voltaja duyarlı kalsiyum kanallarını aktive 
ederek sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salıverilmesine neden 
olabileceğini düşündürmektedir. Benzer bir mekanizmanın sıçan, domuz ve 
insan izole koroner arter halkalarında kalsiyumsuz ortamda yüksek 
potasyumun neden olduğu membran depolarizasyonuna bağlı kasılmalarda 
veya voltaja duyarlı kalsiyum kanallarının bazı agonistler tarafından 
uyarılması sonucu oluşan kasılmalarda rol oynadığı bildirilmiştir (2). EAU 
sırasında kalsiyumla aktive olan klorür kanallarının uyarılması membranın 
depolarize olmasını sağlarken, voltaja duyarlı kalsiyum kanalları ile hücre 
içi kalsiyum depoları arasındaki sinyal iletiminde fosfolipaz C yolağı sorumlu 
olabilir. 
1. J Cardiovasc Pharmacol. 2009;53(1):30-37. 
2. Cardiovasc Res. 2009;82(1):115-124. 
Anahtar Kelimeler: 2-APB, EAU, kalsiyumsuz ortam, mezenter arter. 
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[P-104] 
İLOPROST-NİTROGLİSERİN VE İLOPROST-DİLTİAZEM 
KOMBİNASYONLARININ VAZOSPAZM ÜZERİNE İN VİTRO ETKİLERİ 
Fatma Nihan Cankara1, Soner Dönmez2, Emre Doğan3, Recep Oktay Peker3, 
Osman Gökalp4 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Isparta 
2Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Biyokimya 
Ana Bilim Dalı, Nevşehir 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana 
Bilim Dalı, Isparta 
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
AMAÇ: Koroner bypass ameliyatlarında postoperatif dönemde radyal arter 
spazmı ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Günümüzde arteriyel greft 
spazmını önlemede papaverin, nitrogliserin ve kalsiyum antagonistleri gibi 
vazodilatör maddeler ve bunların kombinasyonları kullanılmaktadır. Ancak 
halen tek başına veya kombine olarak kullanılan sistemik ya da topikal 
ideal antispazmotik ilaç yoktur. Bu çalışmada bir prostasiklin analoğu olan 
iloprost, diltiazem ve nitrogliserin ile kombine edilerek, organ banyosundaki 
rat aortunda vazorelaksan etkilerinin incelenmesi ve karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Damar halkaları 10-5 M fenilefrin ile kasıldıktan sonra 
10-10-10-4 M dozlarda diltiazem ile gevşeme yanıtları kaydedildi. Daha 
sonra halkalar (n=11) 10-5 M fenilefrin ile tekrar kasıldıktan sonra 10-6 M 
iloprost ilave edildi ardından 10-10-10-4 M dozlarda diltiazem ile tekrar 
gevşeme yanıtları kaydedildi. Diğer banyoya aynı hayvanın aort halkaları 
(n=12) asılarak diltiazem yerine 10-10-10-5 M nitrogliserin konularak 
uygulandı. 
BULGULAR: İloprost+diltiazem kombinasyonun gevşeme yanıtları tek 
başına diltiazem uygulandığında alınan sonuçlarla karşılaştırıldığında, 
kombine uygulamada gevşeme yanıtlarının azaldığı gözlendi. 
İloprost+diltiazem kombinasyonun EC50 değeri 1,497x10-5 M iken salt 
diltiazemin EC50 değeri 7,156x10-6 M olarak hesaplanmıştır. 
İloprost+nitrogliserin kombinasyonundan alınan sonuçlar nitrogliserinin tek 
başına uygulanmasıyla alınan sonuçlarla karşılaştırıldığında ise gevşeme 
yanıtları arasında anlamlı bir fark bulunamadı. İloprost+nitrogliserin 
kombinasyonunun EC50 değeri 5,659x10-8 iken nitrogliserinin EC50 değeri 
7,969x10-8 'di.  
SONUÇLAR: İloprost+diltiazem kombine edilmesi durumunda diltiazemle 
olan gevşeme yanıtları ummadığımız şekilde azaldı. Ayrıca 
iloprost+nitrogliserin kombinasyonunda iloprostun, nitrogliserinin gevşeme 
yanıtlarına etki etmediği gözlendi. Bu nedenle klinik uygulamalarda iloprost 
ile kombine etmek için nitrogliserinin diltiazemden en azından etkinlik 
açısından daha iyi bir tercih olabileceğini düşündük. Bu çalışmanın insan 
damarları ile ileri çalışmalarda tekrar değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyiz. 
Anahtar Kelimeler: Arteriyel greft, diltiazem, iloprost, nitrogliserin 
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[P-105] 
TAVŞANLARDA BALON HASARI SONRASI DAMAR DÜZ KAS 
HÜCRELERİNDE TELOMER DEVAMLILIĞI VE OKSİDAN STRESİN 
ROLÜ 
Gönen Özşarlak Sözer1, Göksel Gökçe1, İsmail Oran2, Zeki Topçu3, Zeliha 
Kerry1 
1Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim 
Dalı, İzmir 
AMAÇ: Telomerler replikasyon sürecinde anahtar bir rol oynarlar. Telomer 
boyu ve oksidatif stres yaşlanma süreci, endoteliyel disfonksiyon ve 
ateroskleroz ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada balon anjiyoplasti yöntemi 
ile balon hasarı oluşturulan tavşan ilyak arterlerde telomer devamlılığının 
ve oksidatif stresin bu süreçteki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu 
olası etkinin bir antioksidan olan taurin ile modüle olup olmadığı da 
araştırılmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Tavşanların ilyak arterlerinde 2,5 cm’lik Fogarty balon 
kateteri ile balon anjiyoplasti uygulanmış (n=24) ve sonrasında hasar 
gören ve görmeyen arterler önceden belirlenen günlerde (0., 2., 7. ve 14. 
günler) izole edilmişlerdir. Daha sonra dokular homojenize edilmiş DNA’ları 
HinfI ve RsaI enzimleri ile kesilerek Southern Blot yöntemi ile telomerik 
restriksiyon fragman (TRF) analizine tabi tutulmuş ve telomerik fragman 
boyları ölçülmüştür. Oksidatif stresin rolünün araştırılması amacıyla ikinci 
seri deneylerde yine balon anjiyoplasti sonrası tavşanlara 14 gün boyunca 
BSO (ʟ-buthyonine-[S,R] sulfoximine) (75 mg/kg/gün) ve/veya taurin 
(içme suyunda %1 a/h ) verilmiştir ve yine 14. günün sonunda ilyak 
arterleri izole edilerek TRF analizine tabi tutulmuştur.  
BULGULAR: Çalışmamızın sonuçları, hasar görmüş ilyak arterlerde 
telomerik restriksyonel fragmanların kısaldığına işaret etmektedir (0. gün 
vs 14. gün, p<0.05). BSO uygulaması ortalama telomer boylarının 
azalmasına neden olmuştur (BSO vs kontrol, p<0.01). Bir antioksidan olan 
taurin BSO’nun telomer boyunda oluşturduğu azalmayı kısmen geri 
döndürmüştür (BSO vs Taurin, p<0.001) (BSO vs BSO+Taurin, p<0.05). 
SONUÇLAR: Bu bulgular balon anjiyoplasti uygulaması sonrası damar düz 
kas hücrelerindeki telomerlerin replikatif bir kısalmaya uğradığını ve bu 
sürecin oksidatif stres ile birlikte arttığını göstermektedir. Taurinin bunu 
kısmen geri döndürmesi hücre yaşlanma sürecinin geri döndürülmesinde 
önemli olabilir. 
Anahtar Kelimeler: ateroskleroz, balon anjiyoplasti, ilyak arter, oksidatif 
stres, telomer 
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[P-106] 
LASİDİPİNİN ERKEN DÖNEM ATEROSKLEROZDAKİ 
ANTİATEROSKLEROTİK ETKİLERİ, KOLESTEROL METABOLİZMASI, 
MMP-9 EKSPRESYONU VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNDEN 
BAĞIMSIZDIR 
Gunay Yetik Anacak1, Levent Üstünes1, Adviye Ergül2 
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD. 35100-Bornova, 
İzmir 
2Department of Physiology, Medical College of Georgia, Augusta, Georgia, 
USA 
AMAÇ: Lasidipinin kolesterol düşürücü, kolesterol esterifikasyonunu azaltıcı 
ve antioksidan özelliklerine bağlı olarak hiperkolesterolemik, lipid 
metabolizması değişmiş hayvanlar veya hipertansiyonlu hastalarda intimal 
kalınlaşmayı engellediği gösterilmiştir. Ancak söz konusu risk faktörleri 
olmadan, lasidipinin intimal kalınlaşmayı azaltıp azaltmadığı henüz 
bilinmemektedir. Yakın bir zamanda lasidipinin makrofajlarda MMP-9 
ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle, çalışmamızda yukarıda 
bahsedilen risk faktörlerinin bulunmadığı koşullarda, lasidipinin intimal 
kalınlaşma, MMP-9, nitrotirozin düzeyleri ve asetilkolin gevşemeleri 
üzerindeki etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: İlaç tedavisi yaka yerleştirilmeden 7 gün önce 
başlatılmış ve 21 gün boyunca sürdürülmüştür. Yaka yerleştirilmesinden 14 
gün sonra izole edilen yaka ve yalancı operasyon uygulanmış arterlerde 
kümülatif asetilkolin gevşeme yanıtları alınmış, immünohistokimyasal ve 
morfolojik incelemeler yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde tek veya iki yönlü 
ANOVA kullanılmıştır. 
BULGULAR: Lasidipin (5 mg/kg/gün, PO) yakaya bağlı oluşan intimal 
kalınlaşmayı anlamlı bir şekilde inhibe etmiştir (p<0.001). Yaka uygulaması 
MMP-9 ekspresyonunda anlamlı bir artışa neden olurken (35.51±3.83 ve 
50.82±6.38, n= 5, p<0.05), lasidipin bu artışı etkilememiştir. (36.71±3.15 
ve 51.65±6.98, n=4). Yaka ya da lasidipin uygulaması oksidan stresin bir 
belirteci olan nitrotirozin düzeylerini etkilememiştir. Lasidipin tedavisi 
asetilkolin gevşemelerini artırmıştır. Yaka uygulaması, Asetilkoline karşı 
duyarlığı istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir düzeyde azaltırken, (6.46± 
0,19 ve 6.97 ± 0.15, n=7), lasidipin tedavisi asetilkoline duyarlığı anlamlı 
düzeyde artırmıştır (7.01 ± 0.15 ve 7.16 ±0.16, n=7 p<0.05).  
SONUÇLAR: Lasidipin tedavisi kolesterol yüklemesi ve lipid 
metabolizmasında değişiklik içermeyen bir erken ateroskleroz modelinde, 
intimal kalınlaşmayı ve vasküler gevşemelerdeki bozulmayı önlemiştir. 
Sonuçlarımız lasidipinin erken dönem aterosklerozdaki bu yararlı etkilerinde 
MMP-9 ve oksidan stresin rol oynamadığını, lasidipinin koruyucu etkilerinin 
nitrik oksiti artırmasına bağlı olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Erken dönem ateroskleroz, lasidipin, intimal 
kalınlaşma, MMP-9, nitrotirozin, nitrik oksit, asetilkolin 
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[P-107] 
RESVERATROL TEDAVİSİ FRUKTOZLA BESLENEN SIÇANLARDA 
SUPEROKSİT OLUŞUMUNU AZALTARAK ENDOTEL VE DAMAR 
FONKSİYONUNU DÜZELTİR 
Orhan Uludağ1, Yasin Aytekin1, Ali Aydın1, Selen Söylemez1, Aylin Sepici2, 
Fatma Akar1 
1Gazi Universitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Etiler, 
Ankara 
2Gazi Universitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Beşevler, Ankara 
AMAÇ: Besinler içinde yüksek miktarda fruktoz alınımı, gelişmiş 
toplumlarda giderek artan metabolik sendromun en önemli nedenlerinden 
birisidir. Resveratrol üzüm, dut ve ananas gibi pek çok meyve içinde 
fruktoz ile birlikte bulunmaktadır. Resveratrolün deneysel hipertansiyon, 
fazla yağlı diyetle beslenmeye bağlı bozukluklar, şişmanlık ve diyabet 
üzerinde yararlı etkileri saptanmıştır, fakat fruktoz ile oluşturulan metabolik 
sendromda etkisi iyi bilinmemektedir. Sunulan çalışmada, fruktoz ile 
beslenme sonucu ortaya çıkan endotel ve vasküler fonksiyon bozukluğu, 
süperoksit oluşumu, hipertansiyon ve hiperinsulinemi üzerine resveratrolün 
etkileri araştırılmıştır.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Fruktoz %20 lik derişimde içme suyu içinde 10 hafta 
süre ile verilmiştir. Resveratrol uygulaması (50 mg/L) fruktoz içiminden 2 
hafta önce başlatılmıştır. Deney gruplarından alınan kan örneklerinde 
biyokimyasal ölçümler, aortada ise endotel ve damar düz kas fonksiyonu ile 
süperoksit ölçümleri yapılmıştır. Kan basıncı tail-cuff yöntemi ile 
ölçülmüştür. 
BULGULAR: Fruktoz tüketimi sonucu ortaya çıkan, asetilkolin (10-9-10-4 
M) endotel-bağımlı gevşemelerindeki azalma, fenilefrin (10-9-3x10-4 M) 
kasılmalarındaki artış, resveratrol tedavisi alan hayvanlarda büyük ölçüde 
düzelmiştir. Resveratrol tedavisi, kontrol ve fruktoz alan sıçanlarda, 
anjiyotensin II (10-10-10-5 M) cevaplarını azaltırken, sodyum nitroprusiyat 
(10-10-10-5 M) cevaplarını değiştirmemiştir. Fruktoz alan grupta, bazal ve 
NAD(P)H ile uyarılma sonucu artan süperoksit oluşumu, resveratrol 
tedavisinden sonra önemli ölçüde baskılanmıştır. Fruktoz ile beslenme 
sonucu gelişen kan basıncı ve serum insülin düzeyindeki yükselmeler, 
resveratrol tedavisinden sonra anlamlı olarak düşmüştür.  
SONUÇLAR: Elde ettiğimiz bulgular resveratrolün, fruktoz ile ortaya çıkan 
damar cevaplarındaki bozulmayı, oksidatif stresdeki artışı baskılayarak 
düzeltebileceğini göstermektedir. Böylece, meyvelerde olduğu gibi diyette 
fruktoz ve resveratrolün birlikte tüketiminin, fruktozlu yiyecek ve 
içeceklerin oluşturduğu vasküler tahribata yol açmayacağını söylemek 
mümkün olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: fruktoz, resveratol, endotel ve damar reaktivitesi, 
süperoksit, hipertansiyon 
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[P-108] 
HYPERİCUM PERFORATUM’UN İZOLE SIÇAN AORTA 
KONTRAKTİLİTESİNE ETKİSİ 
İbrahim Tuğrul, Buket Demirci, Turhan Dost, Ömer Demir, Mustafa 
Birincioğlu 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Aydın 
AMAÇ: Antiinflamatuar ve antidepresan olarak yaygın kullanılan Hypericum 
perforatum (HP)’un vasküler sistem üzerine olan etkilerini araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: 380-400g ağırlığında erkek Wistar sıçanların endotelli 
torasik aorta preparatları, çevre dokulardan temizlenerek, izole organ 
banyosuna asıldı, MP150 kayıt sistemi kullanılarak, alfa-1 agonisti fenilefrin 
(10-9-3x10-5 M) konsantrasyon cevap eğrileri elde edildi. Fenilefrin 
submaksimal kasılma cevabı ardından asetil kolin (ach) (10-9-3x10-5 M) ve 
sodyum nitroprussid (SNP) (10-9-3x10-6 M) gevşeme doz cevap eğrileri ve 
40mM KCl kasılma yanıtları çalışıldı. Banyoya 100microM HP uygulanarak, 
25 dakika sonra bu ajanlara karşı doz cevap eğrileri yeniden çalışıldı. 
Kasılma cevapları mg olarak, gevşeme yanıtları ise % olarak hesaplandı. 
Bulgular t testi ile karşılaştırıldı p<0,05 olan sonuçlar anlamlı kabul edildi. 
BULGULAR: HP varlığında Fenilefrin maksimum kasılma cevabı 
(1131,7±164,1; 541,0±80,3; p=0.009) ve pD2 değeri (7,38±0,20; 
6,79±0,07; p=0,020) anlamlı olarak azaldı. Benzer şekilde 40mM KCl 
kasılma yanıtlarının da azaldığı tesbit edildi (745,6±66,7; 112,6±26,6; p= 
0,001). Ach % gevşeme yanıtları (94,6±2,7; 87,7±9,4) ve SNP % 
gevşeme yanıtları (108,8±5,1; 106,4±7,5) ile bu gevşetici ajanların pD2 
değerlerinde (ach:7.47±0,26; 7,43±0,21) (SNP: 8,35±0,10; 8,25±0,06) 
anlamlı değişiklik olmadı. 
SONUÇLAR: HP’nin vaskuler sistemde fenilefrin yanıtlarını azaltması, 
reseptör aracılı Ca+2 girişini ve SR’den Ca+2 salınımını etkileyerek 
intraselluler Ca+2 miktarını azaltması; ilaveten KCl kasılmasının da 
azaltılması depolarizasyona bağlı hücre içi Ca+2 girişinin engellendiğini 
göstermektedir. Ach yanıtlarının değişmemesi, endotelin zarar görmediğini; 
SNP yanıtları da vaskuler düz kas fonksiyonunun korunduğunu 
göstermektedir.  
HP’nin damarlarda kalsiyum yığılımına engel olarak, vaskuler hastalıkların 
tedavisinde de yeri olabileceği sonucuna varıldı. 
Anahtar Kelimeler: Hypericum perforatum, aorta, endotel, kontraktilite 
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[P-109] 
İZOLE PERFÜZE SIÇAN MEZENTERİK DAMAR YATAĞINDA METİL ß-
SİKLODEKSTRİNİN BASINÇ VE ASETİLKOLİN UYGULAMALARIYLA 
UYARILAN ENDOTELYAL YANITLAR ÜZERİNE ETKİSİ 
Özlem Yorulmaz Özü, Olcay Ergürhan Kıroğlu, Ata Seçilmiş, Ergin Şingirik 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Adana 
AMAÇ: İzole perfüze sıçan mezenterik damar yatağında endotelyal 
kaveolar yapının endotel-bağımlı vazodilatör yanıtlardaki önemi araştırıldı.  
GEREÇ-YÖNTEM:  
200-300 G Wistar albino sıçanların halotan anestezisi altında abdominal 
bölgeleri açıldı, süperior mezenterik arterleri kanüle edilerek damar bir 
bütün olarak izole edilip peristaltik pompa yardımıyla Krebs solüsyonuyla (6 
ml/dk) perfüze edildi. Sabit akım altında, bir kaveol boşaltıcı ajan olan 
metil ß-siklodekstrin (1 mM) ile muamele edilmiş veya edilmemiş 
dokularda, nitrik oksid sentaz (NOS) inhibitörleri L-nitro arginin (L-NA, 100 
µM), L-nitro arginin metil ester (L-NAME, 300 µM) ve nitrik oksid (NO) 
yıkıcısı olan hidroksokobalamin (HC, 100 µM) varlığında veya yokluğunda 
bir α1-adrenoseptör agonisti olan fenilefrin (0.01- 100 µM) kasılmaları 
kaydedildi. Bir başka deney grubunda, metil ß-siklodekstrinin bir 
kolinomimetik olan asetilkolin ve bir NO donörü olan sodyom nitroprussid 
(SNP) gevşemeleri üzerine etkisi incelendi. 
BULGULAR: Mezenterik damar yatağında fenilefrinle oluşturulan basınç 
artışları metil ß-siklodekstrin, L-NA ve L-NAME tarafından güçlendirildi. Bu 
son iki maddenin varlığında, hidroksokobalamin uygulaması ilave basınç 
artışlarına neden oldu. Fakat metil ß-siklodekstrinle muamele edilen 
dokularda NOS inhibitörlerine ve hidroksokobalamine bağlı ilave basınç 
artışları inhibe oldu. Bu dokuda, metil ß-siklodekstrin muamelesi asetilkolin 
gevşemelerini neredeyse tamamen inhibe etti. 
SONUÇLAR: Bu bulgular, izole perfüze sıçan mezenterik damar yatağında 
bir kaveol boşaltıcı ajan olan metil ß-siklodekstrinin basınç veya asetilkolin 
uygulamalarıyla uyarılan endotelyal yanıtlar üzerinde inhibitör bir etkisinin 
olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kaveol, metil ß-siklodekstrin, endotel, mezenterik 
damar yatağı. 
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[P-110] 
HOMOSİSTEİNİN İNDÜKLENEBİLİR NİTRİK OKSİD SENTAZ 
EKSPRESYONU VE DÜŞÜK DANSİTELİ LİPOPROTEİN 
OKSİDASYONUNA ETKİLERİ 
Emine Yılmaz Sipahi1, İshak Özel Tekin1, Nilgün Solak Tekin1, Tunç Hakan 
Sipahi2 
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Aile Hekimliği Merkezi 
AMAÇ: Koroner, serebral ve periferik damar hastalıkları için bağımsız bir 
risk faktörü olarak lanse edilen homosistein yüksekliğinin doku üzerindeki 
hasar yapıcı etkisine aracılık eden mekanizmalar tam olarak ortaya 
konulamamıştır. Hiperhomosisteineminin vasküler hastalıklara neden olan 
ya da mevcut patolojiyi şiddetlendiren rolünü açıklamaya yönelik pek çok 
mekanizma öne sürülmekte ve araştırılmaktadır. Endotel hasarı, vasküler 
nitrik oksid üretimindeki azalma, düz kaslarda mitotik etki, lökosit 
fonksiyonları ve hemostaz üzerine etki ve düşük dansiteli lipoprotein 
oksidasyonu bunlar arasındadır. Bu çalışmanın amacı, fibroblast ve 
makrafaj hücre kültürlerinde homosisteinin indüklenebilir nitrik oksid 
sentaz (iNOS) ekspresyonu ve düşük dansiteli lipoprotein oksidasyonu 
(okside DDL) üzerine olan etkilerini araştırmak ve hasar mekanizmalarını 
aydınlatmaya çalışmaktır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma L-929 fibroblast ve RAW 264.7 makrofaj hücre 
kültürlerinde yapılmıştır. L-929 fibroblast hücreleri artan dozlarda 
homosistein ile 24 saat boyunca inkübe edilmiş ve iNOS ekspresyonu ve 
hücre içi okside DDL akümülasyonu immünsitokimyasal metodla 
incelenmiştir. RAW 264.7 makrofaj hücreleri benzer şekilde artan dozlarda 
homosistein ile 24 saat boyunca inkübe edilmiş ve iNOS ekspresyonu 
immünfloresan metodla, hücre içi okside DDL akümülasyonu ise 
immünsitokimyasal metodla incelenmiştir. 
BULGULAR: Homosistein, fibroblast ve makrofaj hücrelerinde doz bağımlı 
olarak DDL oksidasyonunu ve iNOS ekspresyonunu artırmaktadır. 
Homosisteinin iNOS üzerine olan etkisinin ortamda DDL bulunması 
durumunda daha fazla olduğu da gözlenmiştir.  
SONUÇLAR: Bu çalışmanın sonuçları, homosisteinin hasar mekanizmaları 
arasında iNOS ekspresyonu artışı ve DDL oksidasyonunun da 
bulunabileceğini göstermektedir. Homosisteinin iNOS ekspresyonunu artırıcı 
etkisi, ortamda DDL bulunması durumunda artış göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Homosistein, indüklenebilir nitrik oksid, okside düşük 
dansiteli lipoprotein 
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[P-111] 
HOMOSİSTEİN MONONÜKLEER KAN HÜCRELERİNDEKİ YÜZEY 
ANTİJENLERİNİ ARTIRMAKTADIR 
Emine Yılmaz Sipahi1, İshak Özel Tekin1, Nilgün Solak Tekin1, Tunç Hakan 
Sipahi2 
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Aile Hekimliği Merkezi, Ankara 
AMAÇ: Hiperhomosisteinemi ateroskleroz için bağımsız bir risk faktörü 
olarak ele alınmaktadır ancak hasar mekanizmaları tam olarak 
aydınlatılamamıştır. Lökosit akümülasyonunun ve kemotaksisin 
ateroskleroz başlangıcı ve gelişiminde kritik rol oynadığı bilinmektedir bu 
nedenle bu çalışmada, homosisteinin periferik kan mononükleer hücreleri 
ve U 937 insan monosit benzeri hücre kültürlerinde, hücre yüzey 
molekülleri üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Hücre yüzey molekülleri (antijenleri) flow sitometri 
analizi ile araştırılmıştır. Periferik kan mononükleer hücreleri homosistein ile 
artan dozlarda 24 saat süresince inkübe edildikten sonra, CD45, HLA-DR, 
CD11a, CD3, CD27, CD14, CD11c, CD63, CD54 (ICAM-1) ve CD71 
(transferin reseptörü) yüzey antijen ölçümleri yapılmıştır. U 937 hücreleri 
artan dozlarda homosistein ile 24 saat süresince inkübe edildikten sonra, 
ICAM-1 ve transferin reseptörlerinin hücre yüzeyindeki ölçümleri 
yapılmıştır. 
BULGULAR: Periferik kan mononükleer hücreleri homosistein ile artan 
dozlarda inkübe edildiğinde, CD45, HLA-DR, CD11a moleküllerinin hem 
monosit hem de lenfosit yüzeylerinde doz bağımlı olarak arttığı, CD3 ve 
CD27 nin lenfositlerde, CD14, CD11c, CD63, CD54 (ICAM-1), CD71 
(transferin reseptörü) in monosit yüzeyinde arttığı gözlenmiştir. U 937 
hücreleri artan dozlarda homosistein ile inkübe edildiğinde ise, ICAM-1 ve 
transferin reseptörlerinin hücre yüzeyinde doz bağımlı olarak arttığı 
saptanmıştır.  
SONUÇLAR: Bu sonuçlar, homosistein aracılı monosit ve lenfosit 
aktivasyonunun, ateroskleroz gibi çeşitli inflamatuvar olaylarda önemli ve 
potansiyel bir mekanizma olabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Homosistein, hücre yüzey antijenleri, lenfosit, 
monosit 
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[P-112] 
SIÇANLARDA GÖĞÜS BÖLGESİNE RADYOTERAPİYLE BİRLİKTE 
LAPATİNİP KULLANILMASI TOKSİSİTEYİ BELİRGİN ARTTIRIYOR 
Özlem Yetmen1, Elif Güzel2, Çetin Karaca3, İlker Çoban4, Olgun Eliçin1, Öner 
Süzer5, Nuran Şenel Beşe1 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları 
Laboratuarı Bilimleri, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi Öğrencisi, İstanbul 
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
AMAÇ: Lapatinip (L) meme kanserlerinin adjuvan tedavisinde toksik 
etkilerinin düşük olması nedeniyle ideal bir tedavi olma potansiyeline 
sahiptir. Postoperatif radyoterapi (RT), meme kanserlerinin tedavisinde 
önemli bir tedavi yöntemidir. RT ile L’in kombine edilmesi toksik etkileri 
arttırabilir. Bu çalışmada RT ve L uygulanmış sıçanlarda kardiyak 
fonksiyonlardaki değişiklikleri ve olası hasarları araştırmayı amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: 40 dişi Wistar-albino sıçan 4 gruba bölündü. Birinci Grup 
(kontrol) diğer gruplarla eşdeğer koşullara maruz kalırken L veya RT 
uygulaması yapılmadı. İkinci Gruba (RT) tüm göğüs bölgesine (her iki 
akciğer ve kalp), 2 cm derinliğe10 fraksiyonda 30 Gy radyoterapi 
uygulandı. Üçüncü Gruba (L), 12 hafta süreyle günde 25 mg/kg, iki 
bölünmüş doz halinde oral yolla besleme tüpü aracılığıyla L uygulandı. 
Dördüncü Gruba (L + RT) aynı dozlarda hem L hem de RT uygulandı. D 
Grubunda L uygulaması RT’den bir hafta önce başlatıldı. RT uygulamasının 
son gününden 16 hafta sonra sıçanlar boyunları kırılarak öldürüldü, kalpleri 
izole edildi ve Langendorff sisteminde 10 mL/dakika sabit hızla modifiye 
Tyrode solüsyonuyla perfüze edildi. Sıçanların akciğerleri hemen, kalpleri 
ise fonksiyon ölçümünden sonra formalinle histopatolojik analiz için fikse 
edildi. 
BULGULAR: RT + L grubunda sadece 4 sıçan uygulama sonuna kadar 
yaşayabildi ve Langendorff deneylerine dahil edilebildi. Gruplar arasında pik 
sistolik basınç ve +dp/dt değerleri farklı değildi, L (p=0.02) ve RT (p=0.01) 
gruplarında kalp hızı kontrole göre daha düşüktü (kontrol, L, RT ve L+RT 
için değerler sırasıyla 272±50, 167±53, 166±37, ve 235±53 atım/dakika). 
RT grubunda basınç hız çarpanı kontrol grubundan daha düşüktü (kontrol, 
L, RT ve L+RT için değerler sırasıyla 17469±5598, 10566±3920, 
8978±4068 ve17088±4443 mmHg x· atım/dakika). 
SONUÇLAR: Çalışmamız L’in kardiyak fonksiyonlar üzerine tek başına 
düşük etki gösterirken RT ile birlikte uygulanmasının ölümcül etkili 
olduğunu göstermektedir. RT grubunda ölçümü yapılabilen sıçanların kalp 
fonksiyonlarının kontrol grubundan farklı olmaması sadece en az hasar 
görmüş sıçanların yaşayabildiğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İzole sıçan kalbi, kardiyotoksisite, lapatinip, 
radyoterapi 
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[P-113] 
FARKLI ŞOK MODELLERİNDE ENDOTEL İŞLEVLERİNİ 
GÖSTEREN/ETKİLEYEN BAZI BİYOBELİRTEÇLERİN HEMODİNAMİK 
GÖSTERGELERLE İLİŞKİLERİ 
Cenk Nuri Coşkun1, Suzan E Usanmaz2, Emine Demirel Yılmaz2, Vahide 
Savcı1 
1Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
A.B.D., Bursa 
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
A.B.D., Ankara 
AMAÇ: Hemorajik ve septik şok modellerinde, endotel işlevlerini 
gösteren/etkileyen bazı biyobelirteçler ve bunların hemodinamik 
göstergelerle ilişkileri araştırılmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada Albino Wistar erkek sıçanlara; anestezi 
altında arteria karotis, vena jugularis ve arteria femoralis kanülasyonu 
yapıldı. Deneyler boyunca vücut sıcaklığı ve hemodinamik parametreler 
izlendi.  
Hemorajik şok, 15 dakika boyunca, 100 g başına 2 ml kanatarak 
gerçekleştirildi. Kan basıncı, 60 dakika boyunca 30 mmHg’de tutuldu. 
Resüsitasyon ‘Ringer laktat’ çözeltisi ile (alınan kan volümünün 3 katı) 
yapıldı. Kan basıncı takibine 165 dakika devam edildi. Yaşam süreleri 
izlendi. Kan örnekleri kanatma öncesi ve kanatma sonrası 15., 75. ve 135. 
dakikalarda alındı. Septik şok modeli laparatomi ile çekal ligasyon insizyon 
metodu uygulanarak oluşturuldu. Resusitasyon grubuna 180. dakikada 
‘Ringer laktat’ 3ml/100g olarak verildi. Laparatomi öncesinde ve 180. ve 
360. dakikalarda kan alındı. Örneklerde, nitrik oksit (NO), hidrojen sülfür 
(H2S), ‘Toplam Antioksidan Kapasite’ (TAK) spektrofotometrik, ‘Asimetrik 
dimetil arginin’ (ADMA) EIA yöntemiyle ölçüldü.  
BULGULAR: Hemorajik şokda 30 mmHg’ya düşürülen ve 60 dakika 
boyunca sabit tutulan kan basıncı, resusitasyon sonrası 70 mmHg’ya 
yükseldi. Resüsitasyon ortalama yaşam sürelerini uzattı. Hemoraji sonrası 
TAK ve ADMA düzeyi artarken NO ve H2S düzeyleri azaldı. Resüsitasyon 
sonrası ADMA, TAK ve NO değerlerinin normale döndüğü saptanırken H2S 
düzeyleri düşük seyretmeye devam etti. Septik şokda kan basıncı 60 
mmHg’ya düştü. Resusitasyon kan basıncını değiştirmedi ama yaşam 
oranlarını artırdı. Septik şok TAK ve NO, ADMA, H2S düzeylerini artırdı. 
Resusitasyon H2S düzeylerindeki artışı geri döndürürken, diğerlerini 
değiştirmedi. 
Sonuçlar, farklı şok modellerinde ortaya çıkan endotel işlev bozukluğunda, 
ortak ve farklı mekanizmaların rol aldığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Şok, hemorajik şok, septik şok, endotel fonksiyonları, 
ADMA, Nitrik oksit, 



 296 

Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 
06.11.2009, P-114/P-134 
[P-114] 
RİSPERİDONUN YÜKSELTİLMİŞ ARTI LABİRENT TESTİNDE 
BİLİŞSEL İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİLERİ 
Feride İpek Komsuoglu Çelikyurt, Oğuz Mutlu, Füruzan Yıldız, Güner Ulak, 
Faruk Erden 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,Farmakoloji Ana Bilim Dalı,Kocaeli 
AMAÇ: Şizofrenide kullanılan atipik antipsikotiklerin bilişsel işlevler üzerine 
olumlu, olumsuz veya etkisiz olduklarına dair çalışmalar bulunmaktadır. D2, 
5-HT2A, 5-HT7, α-1 ve α-2 reseptörlere afinitesi yüksek, atipik bir 
antipsikotik olan risperidonun intakt ve MK-801 uygulanmış sıçanlarda, 
yükseltilmiş artı labirent testinde öğrenme ve bellek üzerine etkileri 
araştırıldı. 
GEREÇ-YÖNTEM: Risperidonun sıçanlarda lokomotor aktivite üzerine etkisi 
test edildikten sonra öğrenme-bellek işlevleri üzerine etkileri artı labirent 
testinde araştırıldı. Labirentin açık kollarından birinin ucuna bırakılan 
sıçanın, kapalı kollardan birine girerek orta hattı geçme süresi olarak 
bilinen geçiş süresi, öğrenme ve bellek indeksi olarak kullanıldı. Geçiş 
süresi doğal sakınma davranışı nedeniyle, ilk gün kapalı kolu öğrenen 
hayvanlarda 2.gün kısalır. Geçiş süresinin uzaması öğrenmenin bozulması 
olarak değerlendirilir. Risperidon (0.06, 0.125,0.25 mg/kg) veya serum 
fizyolojik intraperitoneal olarak verildikten sonra kazanım oturumu, bundan 
24 saat sonra hatırlama oturumu uygulandı.Başka grup hayvanlarda, MK-
801 (0.15 mg/kg) ile bozulmuş olan bilişsel işlevler üzerine risperidonun 
(0.125 mg/kg) etkisi araştırıldı. 
BULGULAR: Risperidon deneyde kullanılan dozlarda lokomotor aktiviteyi 
bozmamıştır. 1.gün ve 2. gün geçiş süreleri değerlendirildiğinde, risperidon 
ve kontrol gruplarında anlamlı farklılık bulunurken, MK-801 grubunda 1. ve 
2.gün geçiş süreleri arasında farklılık gözlenmemiştir. Risperidon (0.125, 
0.25 mg/kg) 2.gün geçiş süresini kontrole göre anlamlı derecede 
kısaltmıştır. MK-801, 2.gün geçiş süresini kontrole göre uzatırken, 
risperidon ile birlikte verilmesi 2.gün geçiş süresini kontrol değerlerine 
döndürmüştür. 
SONUÇLAR: Risperidonun artı labirent testinde öğrenme ve bellek 
işlevlerini olumlu yönde etkilediği ve MK-801 ile bozulmuş öğrenmeyi de 
düzelttiği gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: artı labirent testi, MK-801, öğrenme-bellek, 
Risperidon 
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[P-115] 
SERTİNDOL VE KLOZAPİNİN FARELERDE MORRİS SU LABİRENTİ 
TESTİNDE ÖĞRENME VE BELLEK ÜZERİNE ETKİLERİ 
Oğuz Mutlu, Feride İpek Komsuoğlu, Güner Ulak, Firuzan Yıldız Akar, Faruk 
Erden 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli 
AMAÇ: Şizofreni hastalarında öğrenme ve bellek kapasitesinin azalması 
sonucunda ortaya çıkan bilişsel işlev bozuklukları hem sosyal hem de 
mesleki yaşamı olumsuz şekilde etkiler. Haloperidol gibi klasik antipsikotik 
ilaçların bilişsel işlevler gibi şizofreninin negatif semptomları üzerine etkili 
olmadığı gösterilmiştir. Atipik antipsikotik ilaçların öğrenme ve bellek 
üzerine etkileri ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı yeni nesil atipik antipsikotik ilaçlar olan sertindol ve klozapinin 
öğrenme ve bellek üzerine etkilerinin farelerde Morris su labirenti testinde 
araştırılmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada balb-c cinsi erkek farelere sertindol (0.63, 
1.3, 2.5 mg/kg) veya klozapin (0.5, 1 mg/kg) subkronik olarak 
intraperitoneal yolla verildikten sonra davranış parametreleri Etovizyon-XT 
ile kaydedilmiştir. Deney sonuçları tek yönlü ANOVA post hoc Tukey testi ile 
analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Morris su labirenti testinde farelerin kaçış latansı üzerine 
ilaçların etkileri değerlendirildiğinde; sertindol kaçış latansı üzerine önemli 
bir etki göstermezken, klozapin 0.5 mg/kg dozunda 5. gün sonunda kaçış 
latansını anlamlı olarak kısaltmıştır. Sertindol (2.5 mg/kg) 4. kazanım 
denemesinde farelerin katettikleri mesafeyi anlamlı olarak uzatırken, 
klozapin herhangi etki göstermemiştir. 
Deneyin son günü yapılan boş deneme testinde, sertindol (1.3 ve 2.5 
mg/kg) farelerin kaçış platformunun olduğu kadranda harcadığı zamanı 
anlamlı olarak azaltırken, platforma olan ortalama uzaklığı artırmıştır. 
Klozapin bu parametreler üzerine etki göstermemiştir. Hayvanların boş 
denemede yüzme hızları değerlendirildiğinde, sertindol ve klozapin farelerin 
yüzme hızını değiştirmemiştir. 
SONUÇLAR: Atipik antipsikotik ilaçlar olan klozapin ve sertindolün normal 
farelerde uzaysal öğrenme ve bellek üzerine etkileri karşılaştırıldığında, 
klozapinin sertindole göre avantajlı bir ilaç olduğu görülmektedir. Ancak bu 
çalışmanın, farklı deney metodları ve şizofreni oluşturulmuş hayvan 
modelleri ile desteklenmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Fare, Klozapin, Morris su labirenti testi, Öğrenme-
bellek, Sertindol 
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[P-116] 
SELENYUM KAFA TRAVMASI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA ARTAN 
KAN-BEYİN BARİYERİ GEÇİRGENLİĞİNİ VE OKSİDATİF STRESİ 
AZALTIR 
Hale Zerrin Toklu1, Senem Çelik2, Asu Özger Özgültekin2, Mehmet Erşahin3, 
Hasan Çelik3, Şule Çetinel4, Dilek Bangır4, Ayşen Yarat5, Ayliz Velioğlu 
Öğünç6, Can Erzik7, Şermin Tetik8, Göksel Şener1 
1Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve 
Reanimasyon Kliniği 
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği 
4Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
5Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
6Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar 
Bölümü 
7Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
8Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 
GİRİŞ: Pekçok nörodejeneratif hastalıkta olduğu gibi travmatik beyin 
hasarı (TBH)’nın da patogenezinde oksidatif stresin rolü olduğu 
bilinmektedir. Bu amaçla çeşitli antioksidanların etkileri araştırılmaktadır. 
Selenyumun farklı inflamasyon modellerinde anti-inflamatuvar etkileri 
olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada TBH’a bağlı gelişen oksidan hasarda 
selenyumun olası nöroprotektif etkilerini araştırılması hedeflendi. YÖNTEM: 
Wistar albino sıçanlarda 1m’den 300g ağırlık düşürülerek TBH oluşturuldu 
ve serum fizyolojik ya da selenyum (0.25 mg/kg ip) verildi. TBH 
indüksiyonunun 48. saatinde nörolojik değerlendirme yapıldıktan sonra her 
grup 2 alt gruba ayrıldı. Bu alt grupların bir bölümünde kan-beyin bariyeri 
geçirgenliği çalışılırken diğerlerinden biyokimyasal ve histopatolojik 
değerlendirmeler için beyin dokusu ve kan örnekleri alındı. BULGULAR: SF 
ile tedavi edilen TBH grubunda, kontrol grubuna göre, nörolojik skorların 
yükseldiği, beyin su içeriği ile Evans mavisi ile ölçülen kan-beyin bariyeri 
geçirgenliğinin arttığı gözlenirken, selenyum grubunda anlamlı şekilde 
azaldığı bulundu. Benzer şekilde, TBH’a bağlı beyin dokusunda lipit 
peroksidasyonunun arttığını gösteren yüksek malondialdehit düzeyi, 
apoptozise işaret eden artmış DNA fragmantasyonu, reaktif oksijen 
türevlerinin oluşumunda artışı gösteren luminol ve lusigenin düzeyleri ile 
dokuya nötrofil göçünün arttığını gösteren yüksek miyeloperoksidaz 
aktivitesi, selenyum tedavili grupta anlamlı şekilde düştü. TBH sonucunda 
beyinde azalan antioksidan glutatyon, superoksit dismutaz ve katalaz 
düzeylerinin ve hücre transportunda bozulmayı gösteren azalmış Na+-
K+ATPaz aktivitesinin de selenyum ile anlamlı şekilde yükseldiği bulundu. 
Selenyumun dokuya nötrofil göçünü engelleyip serbest oksijen türevlerinin 
oluşumunu baskıladığı ve glutatyon tüketimini azaltarak ve antioksidan 
enzimleri artırarak etkili olduğu ve bu yolla TBH’a bağlı gelişen oksidatif 
stresi hafiflettiği gözlendi. SONUÇ: Selenyum antioksidan etkisiyle 
apoptozis ve doku hasarını hafifletirken, diğer yandan kan-beyin bariyerinin 
korunmasını sağlayarak TBH’ta koruyucu etki sağlamıştır. 
Anahtar Kelimeler: beyin hasarı, kafa travması, kan-beyin bariyeri, 
selenyum 
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[P-117] 
DENEYSEL DİYABETİN SIÇAN BEYİN KORTEKSİNDEKİ AROMATAZ 
ENZİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
Mehtap Cincioğlu, Nihan Burul Bozkurt, Pelin Kelicen 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 
Aromataz, sitokrom p450 aromataz enzim ailesinin bir üyesidir ve androjen 
prekürsörlerden estrojen biyosentezini katalizler. Aromataz aktivitesi insan 
ve sıçan beyninde, gerek sinir hücrelerinde gerekse astrositlerde 
gösterilmiştir. Aromatazın genetik ve farmakolojik aktivasyonu ve hasardan 
sonra beyinde sentezinin artışı, onun sinir hücrelerindeki koruyucu etkisini 
ve hücrede savunma mekanizmasındaki rolünü işaret etmektedir. Ancak 
beyin dokusunda diyabetin aromataz enzimi üzerine etkisine ilişkin çok az 
sayıda veri bulunmaktadır. Bu sınırlı çalışmalar bizi streptozotosin ile 
oluşturulan deneysel diyabetin özellikle beyin korteksinde aromataz enzim 
proteini üzerine etkisini araştırmaya itmiştir. Bunlara ek olarak insülin ve 
glukoz, algısal fonksiyonların düzenleyicileri olarak kabul edildiklerinden, bu 
iki molekülün yetersizliği diyabetik algısal bozukluklar için hipotetik bir 
yaklaşım olarak işaret edilmektedir.  
Çalışmamızda erkek Sprague-Dawley sıçanlar kullanılmıştır. Kısa (4-hf) ve 
uzun dönem (8 ve 12-hf) deneysel diyabet oluşturulan sıçanların beyin 
kortekslerinden elde edilen total ekstreler immünoblot analizlerinde 
kullanılarak aromataz protein ekspresyonundaki değişiklikler 
değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda sıçan beyin korteksi total ekstrelerinde 4- ve 8-
haftalık diyabette aromataz ekspresyonunda değişiklik gözlenmemiş, 12-
haftalık diyabette kontrole göre anlamlı artış gözlenmiştir. İnsülin tedavisi 
12-haftalık diyabetik tedavi gruplarında aromataz ekspresyonundaki artışı 
önlemiştir.  
Bu verilerden yola çıkarak artan aromataz ekspresyonu ve buna bağlı 
olarak artışı öngörülen estradiol seviyesinin diyabetik sıçan beyin 
korteksinde, diyabetin MSS komplikasyonlarına karşı koruyucu ve 
dengeleyici rol oynadığı ileri sürülebilir. Elde ettiğimiz sonuçlar diyabetik 
sıçan beyin korteksinde aromataz ekspresyon artışının ve bu artışın insülin 
tedavisi ile geri çevrildiğinin gösterildiği ilk çalışmadır. Gelecekte aromataz 
enzimi diyabet komplikasyonları olarak gözlenen sinir hücresi hasarında 
önemli bir hedef molekül olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Aromataz, diyabet, insülin, östrojen, sıçan beyin 
korteksi 
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[P-118] 
Na+/Ca2+ DEĞİŞ-TOKUŞ SİSTEMİNİN SIÇAN HİPOKAMPAL CA1 
BÖLGESİ SİNAPSLARINDA SPONTAN AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİLERİ 
Mert Ertunç, Yıldırım Sara, Rüştü Onur 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
AMAÇ: Na+/ Ca2+ değiş-tokuşcuları (NCD) santral sinir sisteminde yaygın 
olarak bulunmaktadır. Ancak NCD`lerin fizyolojik ve patolojik koşullarda 
sinaptik aşırım üzerine modüle edici etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmada, 
NCD antagonisti olan KB-R7943`ün, sıçan hipokampal dilimlerinde CA1 
bölgesi inhibitör ve eksitatör sinapslarında spontan sinaptik aşırım üzerine 
olan etkilerinin araştırılması amaçlandı. 
GEREÇ-YÖNTEM: On iki-yirmi bir günlük Wistar sıçanlardan hazırlanan 
hipokampal dilimlerde, CA1 bölgesi piramidal nöronlarından “whole-cell 
patch-clamp” tekniği uygulanarak spontan inhibitör (sİPSA) ve spontan 
eksitatör post-sinaptik akımlar (sEPSA) kayıt edildi. NCD inhibitörü KB-
R7943 (10 µM) veya çözücü (1:1000; dimetil sülfoksit) varlığında kayıt 
edilen sİPSA ve sEPSA`ların frekans ve amplitüdleri analiz edildi. 
BULGULAR: KB-R7943 varlığında hipokampal CA1 bölgesi inhibitör 
sinapslarından kayıt edilen sİPSA`ların frekansı, çözücü kontrol ile perfüze 
edilen sinapslardan kayıt edilenlere göre daha düşük bulundu (P<0.05). 
KB-R7943 perfüzyonu, sİPSA`ların amplitüdlerinde değişikliğe neden 
olmadı. Eksitatör sinapslardan KB-R7943 perfüzyonu sonrasında kayıt 
edilen AMPA aracılı sEPSA`ların frekans ve amplitüdleri, kontrollere göre 
farklı bulunmadı. 
SONUÇLAR: Na+/Ca2+ değiş-tokuş sisteminin inhibisyonu, hipokampal 
CA1 bölgesi inhibitör sinapslarında GABA salıverilmesini inhibe etmekte, 
ancak post-sinaptik GABA reseptörleri üzerine etki göstermemektedir. 
Hipokampal CA1 bölgesi eksitatör sinapslarında NCD aktivitesi, spontan 
glutamat salıverilmesini ve AMPA aracılı sinaptik aşırımı etkilememektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hipokampus, KB-R7943, Na+/ Ca2+ değiş-
tokuşcuları, sinaps, whole-cell patch-clamp 
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[P-119] 
ENDOJEN NİTRİK OKSİD SENTAZ İNHİBİTÖRÜ ASİMETRİK 
DİMETİLARGİNİN'İN (ADMA) MORFİN TOLERANS VE 
BAĞIMLILIĞINDAKİ MODÜLATÖR ROLÜ 
Özgür Gündüz, Hakan Çetin Karadağ, Ahmet Ulugöl 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Edirne 
AMAÇ: Nöropati belirtileri ortaya çıkarttığı bilinen bir deneysel diyabet 
modelinde endojen nitrik oksid sentaz (NOS) inhibitörü olan asimetrik 
dimetilarginin (ADMA) düzeylerinin arttığı gösterilmiştir. Ayrıca, ADMA’nın 
nöronal-NOS’u inhibe edip NO düzeylerini azaltarak, opioid tolerans ve 
bağımlılığında modülatör rol oynayabileceği iddia edilmiştir. 
Araştırmamızda, farelerde morfine karşı tolerans ve bağımlılık oluşturmayı, 
bu sürecin farklı zaman dilimlerinde farelerin serum ADMA, simetrik 
dimetilarginin (SDMA), L-arginin (LA) ve L-homoarginin (LHA) düzeylerini 
ölçmeyi ve bu düzeyler ve/veya LA/ADMA oranı ile tolerans gelişimi ve 
bağımlılık arasındaki korelasyon olasılığını araştırmayı amaçladık. 
YÖNTEM: Tolerans oluşturmak amacıyla, farelere subkutan olarak günde 
iki kez 10mg/kg morfin uygulanmış ve tolerans gelişimi Tail Flick ve Hot 
Plate testlerinde morfinin antinosiseptif etkisindeki azalma ile gösterilmiştir. 
Yoksunluk sendromu oluşturmak için 10. günde 5mg/kg nalokson 
intraperitoneal verilmiş ve 20dk süreyle farelerin sıçrama ve ön pençe 
tremorlarının sayısı belirlenmiştir. Serum ADMA, SDMA, LA ve LHA 
düzeylerinin kromatografik ölçümlerini yapmak amacıyla 3, 6, 9 ve 10. 
günlerde deneklerden intrakardiyak olarak kan alınmış ve dekapitasyon ile 
ötanazi uygulanmıştır. 
BULGULAR: Morfinin antinosiseptif etkisi ilk günden sonra azalmaya 
başlamış, 5. günden itibaren her iki testte de tam bir tolerans oluştuğu 
gözlenmiştir. 10. günde nalokson uygulaması ise denekleri yoksunluk 
sendromuna sokmuştur. 10 günlük ölçümler boyunca serum ADMA ve 
SDMA düzeylerinde ve LA/ADMA oranlarında kontrole göre bir farklılık 
görülmemiş, LA ve LHA düzeylerinde ise sadece 3. gün ölçümlerinde bir 
artış saptanmıştır. 
SONUÇ: Bulgularımız, serum ADMA, SDMA, LA, LHA düzeyleri ve LA/ADMA 
oranı ile morfin tolerans ve bağımlılığı arasında bir korelasyon olmadığını 
göstermektedir. 
*Bu çalışma Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 
tarafından desteklenmiştir (TÜBAP-2009/60). 
Anahtar Kelimeler: ADMA, bağımlılık, morfin, nitrik oksid, tolerans 
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[P-120] 
AGMATİNİN SUBARAKNOİD KANAMAYA BAĞLI BEYİN HASARI 
ÜZERİNE ETKİLERİ 
Mehmet Erşahin1, Hale Zerrin Toklu2, Yusufhan Yazır3, Zafer Berkman1, 
Feyza Arıcıoğlu2 
1Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği 
2Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 
3Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı 
GİRİŞ:  
Agmatin (1-amino-4-guanidinobütan), L-arjininden, arjinin dekarboksilaz 
enzimi aracılığıyla oluşan amin yapısında bir maddedir. Asıl olarak nöronal 
yapılarda sentezlenen agmatin vücutta beyin dokusu dahil bir çok dokuda 
bulunur. İmidazolin, alfa2-adrenerjik, NMDA, nikotinik, ve serotonerjik 
reseptörlere bağlanır. Nitrik oksit sentaz enziminin bütün izoformlarını 
inhibe eder. Bu çalışmada nöroprotektif olabileceği düşünülen agmatinin 
subaraknoid kanamaya (SAK) bağlı olarak gelişen hasardaki olası rolü 
araştırılmıştır.  
YÖNTEM:  
Femoral arterden alınan 0.3 ml kanın anestezi altındaki Wistar albino 
sıçanların sisterna magnasına enjekte edilmesiyle oluşturulan SAK 
modelinde günde iki kez intraperitoneal olarak verilen agmatinin (40 
mg/kg) etkisi indüksiyondan 48 saat sonra nörolojik değerlendirme, beyin 
ödemi, kan-beyin bariyeri geçirgenliği, oksidan hasar ve 
immünohistokimyasal değişiklikler açısından değerlendirilmiştir. 
BULGULAR:  
SAK grubunda, kontrol grubuna göre, nörolojik skorların yükseldiği, kan-
beyin bariyeri geçirgenliğinin arttığı, beyin dokusunda lipit 
peroksidasyonunu gösteren yüksek malondialdehit düzeyi, dokuya nötrofil 
göçünün arttığını gösteren yüksek miyeloperoksidaz aktivitesi kontrole göre 
anlamlı olarak daha yüksek bulunurken, endojen antioksidan glutatyon 
düzeyinin azaldığı agmatin tedavisinin ise söz konusu parametrelerde 
anlamlı şekilde iyileşme sağladığı görülmüştür. Benzer şekilde, SAK’a bağlı 
olarak hücre transportunda bozulmayı gösteren Na+-K+ATPaz aktivitesinin 
de azaldığı bulunmuştur. İmmünohistokimyasal bulgular da biyokimyasal 
bulguları destekler niteliktedir. 
SONUÇ:  
Subaraknoid kanamanın neden olduğu oksidan hasar, ödem ve kan beyin 
engelinin geçirgenliğindeki artış agmatin tedavisi ile baskılanmıştır. 
Bulgularımız endojen bir madde olan agmatinin nöroproteksiyonda önemli 
rol oynadığını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: agmatin, kan beyin engeli, ödem, subaraknoid 
kanama 
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[P-121] 
ALFA LİPOİK ASİTİN DENEYSEL OMURİLİK YARALANMASINDA 
KORUYUCU ETKİLERİ 
Hale Zerrin Toklu1, Tayfun Hakan2, Hasan Çelik2, Necat Biber2, Can Erzik3, 
Ayliz Velioğlu Ögünç4, Şule Çetinel5, Esra Cikler5, Goksel Sener1 
1Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği 
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar 
Bölümü 
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
GİRİŞ-AMAÇ: Omurilik yaralanmalarına bağlı oluşan doku hasarında 
serbest radikallerin rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada da güçlü bir 
antioksidan ve nöroprotektif ajan olan alfa lipoik asitin (α-LA) sıçanlarda 
deneysel olarak oluşturulan omurilik hasarındaki olası koruyucu etkilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Wistar albino sıçanlar control, travma ve travma+ α-LA grubu 
olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Travma oluşturmak için laminektomi 
yapılarak 10g ağırlık 10cm yükseklikten T10 düzeyinde düşürülmüştür. 
Daha sonra sıçanlara 50 mg/kg/gün α-LA 1 hafta süreyle verilmiştir. 
Yedinci günün sonunda motor skorları değerlendirilerek kan alınmış, 
biyokimyasal ve histolojik incelemeler için omurilik çıkarılmıştır. 
BULGULAR: Travmaya bağlı olarak sıçanlarda motor fonksiyon 
bozulmuştur. Omurilikte ise lipid peroksidasyonu, DNA fragmentasyonu, 
MPO aktivitesi, luminol kemiluminesansı artmıştır ve histopatolojik 
değişiklikler gözlenmiştir. α-LA uygulaması ise bu değerleri geriye 
çevirmiştir. 
SONUÇ: Elde edilen veriler α-LA’in antioksidan etkisiyle travmaya bağlı 
nöronal hasarı azalttığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: alfa lipoik asit, oksidan hasar, apopitoz, omurilik, 
travma 
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[P-122] 
OKSOTREMORİNLE DENEYSEL PARKİNSON OLUŞTURULMUŞ 
FARELERDE ZİPRASİDON UYGULAMASININ ETKİLERİ 
Fatma Sultan Kılıç1, Bilgin Kaygısız1, Canan Baydemir2, Kevser Erol1 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı/Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim 
Dalı/Eskişehir 
AMAÇ: Uzun süre antiparkinson tedavi alan Parkinson hastalarında psikotik 
semptomlar % 20-30 sıklığında görülmektedir. Bu psikotik semptomların 
tedavisi zordur. Çünkü dopaminerjik ilaçları azaltmak veya konvansiyonel 
antipsikotikleri kullanmak Parkinson hastalığının motor belirtilerini 
kötüleştirmektedir. Parkinson hastalarındaki psikozun tedavisinde ikinci 
kuşak antipsikotikler artan oranda kullanılmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı deneysel Parkinson oluşturulmuş farelerde atipik bir 
nöroleptik olan ziprasidon uygulamasının motor fonksiyonlar üzerine 
etkisini incelemektir. Bu çalışmada ayrıca bu uygulamanın Parkinson 
tremoru, lokomotor aktivite, motor koordinasyon açısından rota rod ve grip 
testlerindeki etkisi de araştırılmıştır. 
METOD: Bu çalışmada her birinde 8 adet dişi 200-250 gram Swiss-Albino 
fare bulunan 4 grup oluşturuldu (kontrol ( SF); ziprasidon 2,5mg/kg; 
5mg/kg; 10mg/kg).Maddelerin i.p. enjeksiyonundan 45 dak. sonra farelere 
deneysel Parkinson oluşturmak için 200µg/kg oksotremorin yine i.p. 
uygulandı ve 5 dak. sonra fareler 15 dak. boyunca gözlenerek Parkinson 
tremorları skorlandı. Ardından fareler aktivitemetrede, rota rod ta ve Grip 
test düzeneğinde test edildiler.. 
İstatistiksel analizler Kruskal-Wallis Tek yönlü Varyans analizi ile 
değerlendirildi. 
SONUÇLAR: Bu çalışmada Parkinson tremor skorları açısından gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı. Rota rodda kalma süresi kontrol 
grubunda 10mg/kg ziprasidon alan gruba göre anlamlı ölçüde fazla bulundu 
(p<0.05). Motor fonksiyonları değerlendirdiğimiz Grip testinde gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0.05). Lokomotor aktivite 
değerlendirildiğinde; 2,5mg/kg ve 10mg/kg dozda ziprasidon alan 
gruplarda stereotipik hareketler, total aktivite ve mesafe, kontrol ve 5 
mg/kg doz grubuna göre anlamlı ölçüde artmış olup istirahat yüzdesi 
açısından ise azalma gözlenmiştir ( p<0.05). 
Sonuç olarak,ziprasidon uygulamasının çalışmamızda uygulanan tüm 
dozlarda motor fonksiyonları bozmadığı, stereotipik hareketler açısından 
bifazik etkili olduğu gözlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: parkinson,sıçan,ziprasidon 
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[P-123] 
SİMVASTATİNİN SIÇANLARDA ANTİDEPRESAN VE ANKSİYOLİTİK 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Fatma Sultan Kılıç1, Yasemin Özatik1, Bilgin Kaygısız1, Canan Baydemir2, 
Kevser Erol1 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD/Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AbD/Eskişehir 
AMAÇ: Son yıllarda öne sürülen ‘vasküler depresyon’ konusu, 
hiperkolesteroleminin depresyonun patofizyolojisinde bir risk faktörü 
olduğuna dair indirekt bir destek sağlamaktadır. Statin grubu ilaçların, 
hiperkolesterolemi dışında antioksidan ve depresyon tedavisinde de yeri 
olduğu konusunda klinik çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu konuda 
çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı,statin grubundan bir 
ilaç olan simvastatini, sıçanlardaki antidepresan ve anksiyolitik etkileri 
yönünden değerlendirmektir.  
MATERYAL-METOD: Simvastatinin antidepresan etkisi zorlu yüzdürme 
testi ve anksiyolitik etkisi + labirent düzeneği kullanılarak incelendi. Her 
birinde 8 adet 200-250 g. erkek Sprague-Dawley sıçan bulunan 4 grup 
oluşturuldu. Çalışma grupları kontrol( DMSO), 10 mg/kg, 30 mg/kg, 50 
mg/kg simvastatin olarak belirlendi.Sıçanlara deneye alınmadan 1 saat 
öncesinde ilaç ve/ veya çözücü i.p. injeksiyonla verildi.Sıçanlar + labirent 
düzeneğinde 5 dakika boyunca gözlendikten sonra 5 dakika boyunca zorlu 
yüzdürme testine tabi tutuldu. (1 gün önce sıçanlara 15 dakika süreyle 
adaptasyon amacıyla zorlu yüzdürme testi uygulandı.) Sonuçlar istatistiksel 
olarak tek yönlü varyans analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testleriyle 
değerlendirildi. 
SONUÇLAR: Zorlu yüzdürme testinde immobilite süreleri kontrol grubuna 
göre diğer 3 deney grubunda anlamlı ölçüde azalmış olarak bulundu ( 
p<0.05). Çabalama süreleri kontrol grubuna göre diğer 3 deney grubunda 
istatistiksel olarak anlamlı ölçüde artmış olarak bulundu (p<0.05). 
Simvastatinin 10, 30, 50 mg/kg dozları arasında immobilite ve çabalama 
süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. + 
labirent düzeneğinde açık ve kapalı kollarda kalma süreleri açısından 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05) 
YORUM: Bu çalışma sonuçlarına göre, simvastatinin sıçanlarda dozdan 
bağımsız olarak antidepresan etkisinin olduğu ve anksiyolitik etkisinin 
olmadığı düşünülebilir. 
Anahtar Kelimeler: Anksiyete,Depresyon,Sıçan,Simvastatin 
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[P-124] 
MİRTAZEPİNİN ANTİNOSİSEPTİF ETKİ POTANSİYELİNİN VE 
MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI 
Fatma Sultan Kılıç, Ali Evrim Doğan, Kevser Erol 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD/Eskişehir 
AMAÇ: Son yıllarda yapılan birçok çalışmada özellikle TAD grubu 
antidepresanların analjezik etkilerinin de olduğu gösterilmiştir. Biz de 
çalışmamızda tetrasiklik antidepresan ilaç mirtazapinin analjezik etki 
potansiyeline sahip olup olmadığı ve mekanizması araştırmak istedik. 
MATERYAL-METOD: 1.aşamada 25-35 g ağırlığındaki Swiss Albino dişi 
fareler kullanıldı. (n:8) Gruplar (Kontrol grubu): Serum fizyolojik (SF), 
(Mirtazapin 5mg/kg, 10mg/kg, 20mg/kg), (Mirtazapin 10mg/kg ile 
kombinasyonları L-NAME 100mg/kg; L-arginin 100mg/kg; Nalokson 
1mg/kg; ve Siproheptadin 50 µg/kg ) oluşturuldu. 
İlaçlar intraperitoneal olarak verildikten 1 saat sonra farelere Hot Plate, Tail 
Clip, Tail Flick testleri uygulanarak santral; %0,6’lık asetik asit kıvranma 
testiyle periferik antinosiseptif etkiler değerlendirildi.  
İstatistik değerlendirmede; Tail Clip,Tail Flick ve Hot Plate için Kruskal-
Wallis tek yönlü ANOVA;asetik asit ile yapılan kıvranma testi için ise tek 
yönlü ANOVA yapıldı. 
2. aşamada 250±20 g ağırlığında Sprague Dawley türü erkek sıçanların 
beyinde hipokampusu izole edilerek Chooper yardımıyla 0,6µm lik dilimler 
oluşturulmuştur. Perfüzyon sisteminde Krebs solüsyonu varlığında 1 saat 
inkübe edilmiştir. Perfüzatlar NOS ölçümleri için kullanılmıştır. Beyin 
dilimleri homojenize edilerek protein ölçümleri için kullanılmıştır. İn vitro 
Gruplar; Kontrol ( SF), (Mirtazapin 3x10-3 M, 4 x10-3 M, 5 x10-3 M), 
(Mirtazapin 4x10-3 M ile kombinasyonlar L-NAME, L- arginin, Nalokson, 
Siproheptadin 4 x10-3 M ) şeklinde oluşturuldu. 
SONUÇLAR: Mirtazapinin santral spinal analjezik aktivitesinin olmadığı 
halde, supraspinal düzeyde belirgin analjezik etkinliğinin olduğu, etkinin 
bifazik oluştuğu gözlemlendi (p<0.05). Beyin dilimlerinde de nNOS 
düzeyleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı görüldü 
(p>0.05).Mirtazapinin santral supraspinal analjezik aktivitesinde nitrerjik 
yolağın fonksiyonunun bulunmadığını, opiyaterjik ve serotonerjik yolakların 
önemli rolü olabileceği düşünüldü. 
Anahtar Kelimeler: Antinosiseptif,beyin dilimi,mirtazapin,nnos,sıçan 
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[P-125] 
KRONİK ALKOL TÜKETİMİNİN SIÇAN BEYNİNDE RHO-KİNAZ ENZİM 
AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Akif Hakan Kurt1, Enis Macit2, Tayfun I. Uzbay2, Kansu Büyükafşar1 
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD. Yenişehir, Mersin, 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıbbi Farmakoloji AD. Etlik, Ankara. 
GİRİŞ ve AMAÇ: Rho/Rho-kinaz yolağındaki aktivite artışı, serebral hasar 
(1) ve epileptogenezis (2) gibi santral sinir sistemi patolojilerine aracılık 
etmektedir. Alkol, bağımlılık yapmasının yanı sıra uzun süreli ve yüksek 
dozlarda kullanıldığında santral sinir sisteminde çeşitli seviyede hasarlara 
neden olur. Bu çalışmada alkolik yapılmış sıçanların beyinlerinde alkole 
bağımlılık gelişimi bakımından önemli alanlar olan korpus striatum ve 
hipokampus bölgelerinde (3,4) Rho-kinaz (ROCK) aktivitesinin derecesini 
tespit ettik. Böylelikle alkolün dejenaratif ve bağımlılık yapıcı etkilerine 
Rho/Rho-kinaz yolağın katkısını araştırmayı amaçladık. 
GEREÇ ve YÖNTEM: 200-250 g arasında değişen erişkin erkek Wistar 
sıçanlar kullanıldı. Sıçanlara alkol özel bir sıvı diyet içinde daha önce 
tanımlandığı biçimde (5) 21 gün süre ile verildi. Bu süre sonunda denekler 
WSA ölçümleri takiben dekapite edildi. Kuru buz üzerinde beyinler 
çıkarılarak striatum ve hipokampus bölgeleri ayrıldı. Dokular lizis tamponu 
ile homojenize edildi. Total protein tayini yapıldıktan sonra homojenatlar 
SDS-PAGE’ye tabi tutuldu. ROCK aktivitesinin değerlendirilmesi için fosfo-
moezin antikoru kullanıldı. İstatistiksel analiz için ANOVA ve Bonferroni 
post hoc testi kullanıldı.  
BULGULAR: Kronik alkol alan sıçanların striatumunda ROCK aktivitesi 
anlamlı ölçüde düşük (P<0.01) iken yoksunluk sonrasında artmış bulundu 
(P<0.05). Hipokampusta ise tersine alkol yoksunluğu öncesi bir aktivite 
artışı (P<0.05) görülürken yoksunluk sonrasında değişmemişti. 
SONUÇ: Bulgularımız kronik alkol verilmesinin ve alkol yoksunluğunun 
hipokampus ve striatumda ROCK aktivitesinde anlamlı değişikliklere neden 
olduğuna ve beyinde alkol ile ilişkili nörodejenerasyona Rho/Rho-kinaz 
yolağının katkı yaptığına işaret etmektedir. Alkole bağımlı sıçan beyninde 
daha önce gözlemlenen, anlamlı sGMP değişiklikleri bulgusu (6) bu hipotezi 
dolaylı olarak desteklemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Rho/Rho-kinaz sinyal ileti yolağı, Alkol Yoksunluk, 
Korpus Striatum ve Hipokampus 
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[P-126] 
GHRELİNİN SIÇAN NÖROPATİK AĞRI MODELİNDE HİPERALJEZİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 
Ensari Güneli1, Aytül Önal2, Cahide Elif Orhan2, Mehmet Ateş3, Halil Resmi4, 
Hatice Efsun Kolatan1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Ana 
Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İzmir 
AMAÇ: Ghrelin, primer olarak mideden sentezlenen bir peptid olup, 
büyüme hormonu salgılanması, yiyecek alımı ve enerji dengesi gibi birçok 
sistemin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ghrelinin bilinen bu 
etkileri dışında ağrının mekanizmalarına eşlik ettiği ve antinosiseptif 
etkinliğinin olduğunu gösteren araştırmalar da bulunmaktadır. Bu 
çalışmada sıçan nöropatik ağrı modelinde hiperaljezi üzerine ghrelin 
etkisinin olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. 
MATERYAL-METOD: Erişkin erkek Wistar albino sıçanlarda eter anestezisi 
altında sağ siyatik sinir 4 yerden (4.0 krome katgüt ile) bağlanarak (kronik 
sıkıştırma hasarı-Bennet-Xie modeli) ipsilateral periferik mononöropati 
oluşturuldu. Sol tarafta siyatik sinir bağlanmadı (kontralateral). Bu 
işlemden sonra sıçanlar 3 gruba ayrıldı. Cerrahiden sonra hayvanlara 14 
gün boyunca günde tek doz salin (Grup 1-Kontrol), 50 µg/kg (Grup 2) ve 
100 µg/kg (Grup 3) ghrelin i.p. olarak injekte edildi. Operasyon öncesi ve 
14. günde ilaç injeksiyonlarından 30 dakika sonra tüm hayvanların ağrı eşik 
değerleri pençe basınç testi (Randall and Sellito) ile ölçüldü. Nöropati 
oluşturulmayan bir gruba da 100 µg/kg dozundaki ghrelin 14 gün boyunca 
i.p. olarak injekte edildi ve 14. günde ilaç injeksiyonundan 30 dakika sonra 
lokomotor aktivite yanıtları aktivite kafesi ile değerlendirildi. 
BULGULAR: Kontrol grubunda siyatik siniri bağlanan sağ tarafta (lezyonlu) 
ağrı eşiğinde belirgin bir azalma saptandı (mekanik hiperaljezi). Ghrelinin 
her iki dozunun da lezyonlu olan sağ tarafın ağrı eşiğini belirgin derecede 
artırdığı bulundu. Ghrelinin lokomotor aktivite üzerinde etkisi gözlenmedi.  
SONUÇ: Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar sıçanlarda oluşturulan 
periferik mononöropatik ağrıda kronik i.p. uygulanan ghrelinin mekanik 
hiperaljezi eşiğini yükseltici etkisi olduğunu, periferik nöropatinin 
önlenmesinde alternatif bir bakış açısı olabileceğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Ghrelin, Hiperaljezi, Periferik nöropati, Sıçan 
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[P-127] 
ÖN UYARAN ARACILI İNHİBİSYON DEĞERLERİNE GÖRE 
SINIFLANMIŞ SIÇANLAR DOPAMİNERJİK İLAÇLARA FARKLI 
DAVRANIŞSAL YANITLAR VERİYOR 
Hakan Kayır1, Gökhan Göktalay2, Oğuzhan Yavuz3, Murat Yıldırım1, Tayfun 
I. Uzbay1 
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, Bursa 
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Farmakoloji ve 
Toksikoloji Anabilim Dalı, Samsun 
AMAÇ: Bu çalışmada, ön uyaran aracılı inhibisyon (ÖUAİ) testi ile bazal 
değerlerine göre yüksek ve düşük inhibisyonlu olarak ayrılmış sıçanların 
dopaminerjik ilaçlara verdiği davranışsal yanıtların incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Denek olarak yetişkin (3-4 aylık), erkek Wistar sıçanları 
kullanıldı. ÖUAİ testi, irkilme refleksi ölçüm cihazı kullanılarak yapıldı. 
Sıçanlar irkilme refleksinin bazal+16 dB şiddetinde ÖUAİ değerine göre 
düşük, orta ve yüksek inhibisyonlu olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Orta 
inhibisyonlu grup başka bir çalışmada kullanılmak üzere deney dışı bırakıldı. 
Daha sonra yüksek ve düşük gruplara apomorfin ve haloperidol verilerek 
ÖUAİ yanıtları karşılaştırıldı. Ayrıca yüksek ve düşük grup sıçanların farklı 
beyin bölgelerinde (kortex, hipokampüs, striatum) noradrenalin, dopamin 
ve serotonin seviyeleri ölçüldü. 
BULGULAR: Apomorfin uygulanması, sadece yüksek inhibisyonlu grupta 
ÖUAİ bazal değerine göre anlamlı olarak düşürdü [F(1,42)= 30.822, p< 
0.0001]. İrkilme şiddeti ortaya çıkması açısından ise apomorfin sadece 
düşük inhibisyonlu grupta irkilme şiddetini arttırdı ve ortaya çıkmasını 
geciktirdi. Haloperidol ise sadece düşük inhibisyonlu grupta ön uyaran 
aracılı inhibisyonu bazal değerine göre anlamlı olarak arttırdı [F(1,42)= 
17.246, p< 0.0001]. İrkilme şiddeti ve gecikmesi değişenleri yönünden ise 
herhangi bir anlamlı değişiklik tespit edilmedi. Davranışsal olarak gözlenen 
farklılığın nörokimyasal temellerinin anlaşılabilmesi için yapılan 
noradrenalin, dopamin ve serotonin analizleri sonucunda ise ölçülen her üç 
nörotransmitter için düşük ve yüksek inhibisyonlu gruplar arasında 
istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05).  
SONUÇ: Bu çalışma ÖUAİ göre sınıflanmış sıçanların, dopaminerjik ilaçlara 
farklı yanıtlar verdiğini göstermektedir. Bulgularımız, nörokimyasal 
testlerde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamasına rağmen, sıçanların 
bu yöntem ile şizofreni hayvan modelinde fonksiyonel olarak iki farklı 
endofenotipe ayrılabileceğine işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Apomorfin, davranış, nörotransmitter, ön uyaran 
aracılı inhibisyon (ÖUAİ), şizofreni 
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[P-128] 
SIÇAN BEYİN KORTEKSİNDE DENEYSEL DİYABET İLE 
MAP/ERK/CREBP YOLAĞININ ETKİLEŞİMİ 
Mehtap Cincioğlu, Nihan Burul Bozkurt, Pelin Kelicen 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 
Ankara 
Diyabet, pankreastan insülin salıverilmesindeki yetersizliğe veya dokunun 
insüline yanıt verebilirliğindeki bozulmaya bağlı gelişen hiperglisemiyle 
tanımlanan metabolik bir hastalıktır. Östrojen gibi gonadal steroidler 
Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişimi ve ilerlemesini 
etkilemektedir. Sinir hücrelerinde 17β-östradiol plazma membranında 
bulunan östrojen reseptörlerini (ER) etkileyerek mitojenle aktive olan 
protein kinaz / hücre dışı sinyalle düzenlenen kinaz (MAP/ERK) yolağını 
aktive etmekte bazı durumlarda bu aktivasyon için insülin benzeri büyüme 
faktörü reseptörlerine (IGF-IR) ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı araştırmalarda 
bu yolaklar dizisine down-stream aktivasyon yolağı olan ve transkripsiyon 
faktörü c-AMP cevap elementi bağlayan proteinin (CREBP) de katıldığı 
bildirilmektedir. ERK CREBP’i aktive etmekte, aktif CREBP hücre çekirdeğine 
geçerek söz konusu gen üzerindeki CRE’ye bağlanarak gen ekspresyonunu 
başlatmaktadır. Nöronların sağ kalımında, beyin gelişiminde, öğrenme 
hafıza ve algıda önemli role sahip olan MAP/ERK hücre içi düzenleyici 
yolakların aktivasyonu sitozolik ve nükleer pek çok faktörün 
fosforilasyonuna neden olarak farklı hücresel olayları tetiklemektedir. 
MAP/ERK yolağı çok çeşitli hücresel stresle aktive olabilir. Diyabet için bu 
stres hiperglisemidir. Hiperglisemi oksidatif fosforilasyona da sebep olarak 
diyabetik komplikasyonları tetiklemektedir. 
Çalışmamızda streptozotosin ile oluşturulan diyabetin 4, 8 ve 12 
haftalarında erkek Sprague-Dawley sıçanların beyin korteks ekstreleri p-
ERK (fosforile ERK) immünoblotting analizine tabi tutuldu. Deneyler 
sonucunda p-ERK ekspresyonunda 4- ve 8-haftalık diyabetik deneklerde 
kontrole göre anlamlı değişiklik gözlenmezken, 12-haftalık diyabetik 
deneklerde artış gözlenmiştir. İnsülin tedavisi 12-haftalık diyabetik tedavi 
gruplarında p-ERK ekspresyonundaki artışı önlemiştir. 
Hipergliseminin ve diyabetin diğer ikincil komplikasyonlarının p-ERK 
ekspresyonunu ER’ler, IGF ve hasara karşı sinir hücrelerinin gösterdiği 
savunma mekanizması olduğu düşünülen MAP/ERK/CREBP yolağı üzerinden 
arttırması muhtemeldir. 
Anahtar Kelimeler: Diyabet, insülin, MAP/ERK/CREBP, östradiol, p-ERK 
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[P-129] 
PTZ İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL EPİLEPSİ MODELİ ÜZERİNE 
STATİNLERİN ETKİLERİ 
Günnur Özbakış Dengiz, Zehra Kurçer, Fulden Işıkdemir, Mustafa Çiftçi, 
Zekiye Nur Banoğlu 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Zonguldak 
AMAÇ: 3-hidroksi-3-metilglutaril Ko enzim A (HMG-KoA) redüktaz 
enziminin spesifik ve kompetetif inhibitörleri olan statinlerden bazılarının 
kan beyin bariyerini geçebilen, lipofilik ve nöroprotektif ilaçlar olduğu 
bildirilmektedir. Çalışmamızda, farelerde pentilentetrazol (PTZ) ile 
oluşturulan deneysel epilepsi modeli üzerine lipofilik özellikleri farklı olan 
atorvastatin ve simvastatinin etkileri incelenmiştir. 
YÖNTEM: Epilepsi modeli 30-40 g ağırlığındaki dişi beyaz farelerde 100 
mg/kg PTZ ile oluşturulmuştur. Deney gruplarına sırasıyla çözücü, 
diazepam (0.5 mg/kg), atorvastatin ve simvastatin (20 ve 40 mg/kg) tek 
doz intraperitoneal (ip) yolla uygulandıktan 30 dakika sonra, bütün 
gruplara PTZ (ip) enjeksiyonları yapılmıştır. Hayvanlarda ilk generalize 
tonik-klonik konvülsif atağın başlamasına kadar geçen süreler (latent 
periyod-LP) ve ölüm zamanları saniye cinsinden ölçülerek, istatistiksel 
olarak değerlendirilmiştir.  
BULGULAR: PTZ enjeksiyonlarından sonra LP’ler kontrol, diazepam, 
atorvastatin (20-40 mg/kg) ve simvastatin (20 ve 40 mg/kg) gruplarında 
sırasıyla 60.1±5.26, 102,6±17.12, 72,9±4.85, 87,0±8.69, 76,5±3.43 ve 
107,3±10.72 saniye olarak ölçülmüştür. Bu değerlere göre; diazepam, 
atorvastatin (40 mg/kg) ve simvastatin (20 ve 40 mg/kg) LP’leri ve ayrıca 
yaşam sürelerini kontrol grubuna göre uzatmışlardır (p<0.05). Statin 
grupları ile diazepam grubu arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca, 40 
mg/kg simvastatin, kendi düşük dozuna göre ve atorvastatin dozlarına göre 
bu parametrelerde anlamlı olumlu etkiler yapmıştır. Diazepam grubunda 11 
fareden 4’ü, simvastatin 40 mg/kg uygulanan grupta 11 fareden 1’i 
deneyde ölmezken, diğer gruplardaki hayvanların hepsi ölmüştür. 
SONUÇ: PTZ ile oluşturduğumuz konvülsiyonlarda atorvastatin ve 
simvastatin koruyucu etkiler göstermişlerdir; bu etkiler simvastatinin 
yüksek dozunda daha belirgin ortaya çıkmıştır. Statinlerin bu olumlu 
etkilerinin, özellikle simvastatinin, oldukça lipofilik ilaçlar olup, kan-beyin 
bariyerini geçerek beyinde nöroprotektif etkiler yapmalarına bağlı 
olabileceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Fare, konvülsiyon, PTZ, statin 
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[P-130] 
KRONİK NÖROPATİK AĞRI MODELİ UYGULANAN SIÇANLARDA 
İNTRASEREBROVENTRİKÜLER YOLLA UYGULANAN CDP-KOLİN’İN 
ANTİHİPERALJEZİK ETKİSİ 
Deniz Bağdaş1, Füsun Ak Sonat2, Mine Sibel Gürün3 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
2Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
AMAÇ: CDP-kolin (Sitidin-5’-difosfat kolin, sitikolin), vücutta endojen yolla 
meydana gelen nükleotid yapısında bir bileşik olup bazı nörolojik 
durumların tedavisinde de kullanılmaktadır. Biz bundan önceki 
calışmalarımızda CDP-kolin’in akut ve inflamatuvar ağrı modellerinde 
analjezik ve antihiperaljezik etkisi olduğunu gösterdik. Bu çalışmamızda da 
sıçanlarda siyatik sinirin bağlanması ile oluşturulan kronik nöropatik ağrı 
modelinde olası analjezik etkisini araştırmayı hedefledik.  
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmada 200-250g ağırlığında Sprague-Dawley 
türü erkek sıçanlar kullanıldı. Nöropatik ağrı, Bennett modeli kullanılarak 
sıçanların sol siyatik sinirlerinin bağlanması ile oluşturuldu. Operasyon 
öncesinde ve sonrasında belli günlerde ağrı eşiği Randall- Selitto testi ile 
mekanik pençe çekme eşiği olarak değerlendirildi ve sadece hiperaljezi 
gelişen sıçanlar kullanıldı. Operasyon sonrası 13. günde eter anestezisi 
altında sağ serebral yan ventriküllerine enjeksiyon kanülü yerleştirilen 
sıçanlar ertesi günü deneye alındılar. Bütün ilaçlar 10 µl hacimde, tuzlu su 
(% 0.9 NaCl) içinde ve intraserebroventriküler (isv) yolla uygulandı. İlaç 
uygulamasını takiben 90 dakika boyunca 10 dakika aralıklarla pençe çekme 
eşiği değerlendirildi. 
BULGULAR: İsv yolla uygulanan CDP-kolin (0.5, 1, 2 µmol) mekanik pençe 
çekme eşiğini doza ve zamana bağlı olarak arttırdı. Hemikolinium-3 
(yüksek afiniteli kolin gerialım blokörü, 1 µg) ve mekamilamin (seçici 
olmayan nikotinik reseptör antagonisti, 50 µg) ön tedavileri CDP-kolin’in 
antihiperaljezik etkisini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaltırken 
(P<0.01), atropin (seçici olmayan muskarinik reseptör antagonisti, 10 µg) 
ön tedavisi ise değiştirmedi.  
SONUÇLAR: Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre merkezi yolla 
uygulanan CDP-kolin sıçanlarda, nöropatik ağrı modelinde, doza ve zamana 
bağlı olarak antihiperaljezik etki meydana getirmektedir. CDP-kolin’in söz 
konusu etkisinde presinaptik kolinerjik mekanizmalarla birlikte santral 
nikotinik reseptörlerin rolü bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: CDP-kolin, nöropatik ağrı, antihiperaljezik, kolinerjik, 
nikotinik reseptör 
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[P-131] 
GENETİK ABSANS EPİLEPSİLİ SIÇANLARDA KORTİKAL ODAĞA 
ETOSÜKSİMİD UYGULAMASININ KİNDLİNG ÜZERİNE ETKİSİ 
Nihan Çarçak1, Rezzan Aker2, Filiz Onat2 
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
Genetik absans epilepsi modellerinde fokal limbik nöbetlerin sekonder 
jenerelizasyonuna direnç olduğu ve diken-dalga deşarj aktivitesinin kindling 
uyarılarından etkilendiği gösterilmiştir. Diken-dalga deşarj aktivitesinin 
somato-sensoriyal korteksin perioral bölgesinde bir odaktan köken aldığı ve 
kortikal odağa etosüksimid enjeksiyonları ile bu deşarjların baskılandığı 
bilinmektedir. Bu çalışmada 30 günlük Strasbourg kökenli genetik absans 
epilepsili sıçanlarda (GAERS), diken-dalga deşarj odağının etosüksimid ile 
baskılanmasının, limbik epilepsi modeli olan kindling gelişimine etkisi 
incelenmiştir. Bu amaçla GAERS’lere stereotaksik cerrahi ile sağ bazolateral 
amigdalaya uyarı elektrodu, kortikal odağa bilateral enjeksiyon kanülü ve 
kortekse kayıt elektrodları yerleştirilmiştir. Cerrahi sonrasında bir günlük 
dinlenme süresinin ardından bazal EEG kaydı alınmış ve kindling deneyleri 
için artdeşarj eşiği belirlenmiştir. Bu işlemi takiben hayvanların sağ ve sol 
kortekslerine bilateral etosüksimid enjeksiyonu yapılmış ve daha sonra 20 
dk’da bir 400 mikroA şiddetinde olacak şekilde elektriksel olarak 
uyarılmışlardır. Elektriksel uyarılar sıçanlar Racine’in skalasına göre 5. evre 
nöbet geçirene kadar tekrarlanmış ya da maksimum 36. uyarıya ulaşılması 
hedeflenmiştir. Diken-dalga deşarjları ve uyarı sonrası artdeşarj süreleri 
hesaplanmış, oluşan davranış değişiklikleri değerlendirilmiştir. Etosüksimid 
uygulanan 30 günlük GAERS’lerde diken-dalga deşarj sayı ve süresi 
enjeksiyonu takip eden 20. dakikadan itibaren anlamlı derecede 
baskılanmış ve hayvanların hepsi 5. evre nöbet geçirmişlerdir. Bununla 
birlikte GAERS grubunda ilk defa 4. ve 5. evre nöbet geçirmek için 
verilmesi gereken uyarı sayısı kontrol grubuna göre anlamlı derecede fazla 
bulunmuştur. Bu sonuçlar ile diken-dalga aktivitesinin kaynağı olan kortikal 
odak baskılandığında, fokal limbik nöbetlerin sekonder jenerelizasyonuna 
direncin ortadan kalktığı gösterilmiştir. Bu durum absans epilepside limbik 
epilepsiye direnç mekanizmalarının diken-dalga aktivitesi ile ilişkili 
olduğunu göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: GAERS, Absans epilepsi, Etosüksimid, Kortikal odak, 
Kindling 
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[P-132] 
DEKSMEDETOMİDİN, KLONİDİN VE MEPERİDİNİN SIÇANLARDA 
PAKLİTAKSELLE OLUŞTURULAN AĞRI EŞİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNE 
ETKİLERİ 
Ahmet Hacımüftüoğlu, Fatih Saruhan, Halis Süleyman, Zekai Halıcı, Elif 
Çadırcı, Damla Çetin 
Atatürk Üniv. Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D, Erzurum 
AMAÇ: Alfa 2 adrenoreseptör agonistlerinin glutamat NMDA reseptörleri 
üzerinden ağrı duyarlığına etkili olduğunu bildiren bazı çalışmalar 
mevcuttur. Bu çalışmada glutamat NMDA reseptörü üzerinden nöropatik 
etkinliğin oluştuğuna inanılan paklitakselle oluşturulan ağrıda Alfa2 
adrenoreseptör agonistleri deksmedotimidin, klonidin ve meperidinin 
etkinlikleri sıçanlarda denendi. 
METOD: 0,1 mg/ml/i.p. Paklitaksel 1,3,5,7. günlerde 10 ml/kg olacak 
şekilde verilmiştir. Kontrol gruplarına 1 ml distile su, i.p., günde 1 kez, 1 
hafta verilmiştir. Mekanik allodini testi için Aneljeziyometer test ekipmanı 
kullanılmıştır. Paklitaksel hiperaljezisi 30. günde pik oluşturduğundan, ağrı 
testleri 0, 30, 33, 38, 40, 60 ve 80. günlerde yapılmıştır. Sonuçta ağrı 
duyarlılığı oluşan hayvanlar alınarak, 1’er hafta Dexmedetomidin; 10 µg/ 
kg/i.p., günde 2 kez, - Klonidin; 0,2 mg/kg/ i.p.- Meperidin; 8,5 mg/kg/ 
i.p., günde 1 er kez, uygulanarak etkilerine bakıldı.  
BULGULAR: Paklitaksel alan hayvanlarda ağrı duyarlığı oluşturulabilmiş, 
30. ve 80. günler arasında bu duyarlık aynen devam etmiştir. 0, 30, 50, 
80. günlerdeki test sonuçlarına göre ağrı duyarlığının başlangıcı sırasıyla 
23.57±18.8, 20±3.32, 16.29±8.6, 16.1±3.9 gr olarak bulunmuştur. 
Deksmedetomidin ve Klonidin: Paklitaksel duyarlığını 60. günde ortadan 
kaldırmış, 80. günde etkileri geçmiştir. 0, 50, 80. günlerdeki test sonuçları 
Deksmedetomidin için sırasıyla 14.6±5.43, 37.5±19.04*, 15.8±7.7 gr ve 
klonidin için sırasıyla 18.16±8.8, 45±16.86*, 16.5±4.41 gr olarak 
bulunmuştur. 
Meperidin: Morfin, deksmedetomidin ve klonidinden farklı olarak 33. günde 
etkili, 60. günde etkisiz bulunmuştur. 0, 33, 80. günlerde sırasıyla 
23.5±13.7, 52±28.05*, 31.6±17.6 gr olarak bulunmuştur. 
Kontrol: 0, 30, 50, 80. günlerde ise sırasıyla 66.25±14.36, 72.7±4.5, 
49.5±10.6, 50.2±28.6 gr olarak bulunmuştur. 
SONUÇ: Deksmedotimidin ve klonidin 60. günde, meperidin ise 33. günde 
paklitakselle oluşturulan nöropatik ağrıyı ortadan kaldırabilmiştir. 
Bu çalışma Tübitak 107S067 nolu proje tarafından desteklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, Klonidin, Meperidin,Paklitaksel, 
Nöropatik ağrı 
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Alfa 2 reseptör agonistlerinin paklitakselle oluşturulan nöropatik 
ağrı üzerine etkileri 
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[P-133] 
SİKLOOKSİJENAZ-2 İNHİBİSYONU FARELERDE STRESE BAĞLI 
ÖĞRENME-BELLEK BOZULMASINI POTANSİYALİZE EDER 
Remzi Erdem1, Ekin Kaya Şimşek2, Duygu Türkbey2, Barış Can Çelik2, Eda 
Kocaman2, Fulya Keskin1, Şebnem Kosdak1, Bülend Yılmaz3 
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II öğrencisi, Ankara 
3Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü, Ankara 
AMAÇ: Literatürde, siklooksijenaz enzimlerinin öğrenme-bellek işlevi 
üzerine olumlu veya olumsuz etki gösterdiğine dair çelişkili bulgular vardır. 
Bu çalışmada, siklooksijenaz-2 inhibisyonunun farelerde tekrarlayan stres 
uygulaması ile bozulmuş veya doğal öğrenme-bellek süreci üzerine 
etkilerinin araştırılması amaçlandı.  
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmada erişkin erkek Swiss albino fareler 
(40,1±5,78 g, n=24) kullanıldı. Uzaysal öğrenme-bellek işlevi Morris Su 
Labirenti (MSL) düzeneği ile değerlendirildi. Latans (sn), motor aktivite 
(yüzme hızı), kümülatif yüzme mesafesi, hedefe anlık uzaklık verileri 
(ortalama±OSH) Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen, MatLab tabanlı bir görüntü 
işleme ve değerlendirme yazılımı ile değerlendirildi.  
Beş ardışık gün boyunca gerçekleştirilen MSL deneyleri ile bazal öğrenme 
eğrileri elde edilen fareler “tabakalı rasgele örnekleme yöntemi” ile 4 eşit 
gruba (Kontrol, Stres (soğuk stresi, 2 saat/gün) ve bunların tenoksikam 
(10 mg/kg/100 mikrolitre distile su/gün, i.p.) uygulanan eşlenikleri) ayrıldı. 
İlgili gruplara ilaç ve/veya stres uygulamalarına 12 gün devam edildi. İlaç 
uygulanmayan farelere aynı süreyle, aynı yoldan, eş-hacimde distile su 
uygulandı.  
BULGULAR: Bazal öğrenme sürecinde, latansın zamana bağlı azalması ile 
öğrenmenin gerçekleştiği saptandı (1-5 günler, sırasıyla: 80,4+/-5,84 s, 
60,5+/-6,66 s, 62,7+/-6,1 s, 50,6+/-6,74 s, 44,5+/-5,64 s). 12 gün süreli 
stres ve/veya tenoksikam uygulamasının bellek gelişim sürecine etkisi ikinci 
MSL deneyi ile incelendiğinde Kontrol grubunda retansiyon geliştiği 
(44,5+/-5,64 s vs 27,6+/-6,66 s), stres uygulamasının ise bu süreci 
olumsuz etkilediği (44,5+/-5,64 vs 54,4+/-14,8 s) saptandı. Tenoksikam 
uygulaması hem kontrol hem de stres grubunda bellek sürecini bozdu 
(44,5+/-5,64 s vs sırasıyla, 50,3+/-10,2 s ve 67,9+/-10,3 s).  
SONUÇ: Siklooksijenaz-2 inhibisyonu farelerde uzun süreli, tekrarlayan, 
yoğun stresin öğrenme-bellek süreci üzerindeki olumsuz etkisini 
potansiyalize etti. 
Anahtar Kelimeler: Uzaysal öğrenme-bellek, siklooksijenaz, tenoksikam, 
stres 
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[P-134] 
YENİDOĞAN SIÇAN NÖRON HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE FARKLI 
KONSANTRASYONLARDAKİ GLUTAMATIN GERİ ALINIM HIZININ 
VOLTAMETRİK METODLA DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ahmet Hacımüftüoğlu, Fatih Saruhan, Abdülgani Tatar, Halis Süleyman, 
Zekai Halıcı, Fatma Göçer 
Atatürk Üniv. Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D, Erzurum 
Glutamatın sinaptik aralıktan uzaklaştırılma hızının Amyotrofik lateral 
skleroz gibi bir çok nörodejeneratif hastalığın patojenezinde önemli olduğu 
bilinmektedir. Glutamatı ortamdan uzaklaştıran eksitatör aminoasit 
taşıyıcıların aktivitesi dejenerasyonun önlenmesinde önemlidir. Bu 
aktivitenin tesbit edilebilmesi için bu çalışmada in vitro voltametrik metodu 
hücre kültürlerinde ilk kez kullanarak glutamat taşıyıcılarının hangi 
konsantrasyonda ne kadar etkinlik gösterebildiğini ortaya koymaya çalıştık. 
METOD:  
Hücre kültürü: Her deney için 2-3 yenidoğan sıçan alınır. Denekler dekapite 
edildikten sonra istenen beyin korteks bölgesi steril şartlarda çıkarılır. 
Bisturi uçları ile makro parçalama yapılır. 5 ml HBSS + 2ml Tripsin EDTA ile 
25-30 dakika muamele edilir. 8.5-9 μl DNAse tip 1 ile 1-2 dakika muamele 
edilir. 3 dakika 800 RPM’de santrifüj edilir. Süpernatant atılır. Tortu kısmına 
31.5 ml HBSS+ 3.5 ml FCS ‘li besiyerinde homojenize edilir. Son işlemden 
48-72 saat sonra medyumların yarısı taze medyumla değiştirilir. 
8-12 günlük hücre kültürlerinde çalışma yapılmıştır.  
In vitro voltametri: Stereotaksik aletin yardımıyla mikroelektrot hücre 
kültür kabına sokulur. Referans elektrot aynı kuyucuğa yerleştirilir. Bir 
taraftan elektroda bağlı FAST-16 sistemi ile 0.7 V sabit voltaj uygulanır. 10 
dakika sabit bir baseline elde edilmek için beklenir. 10-4-10-12 M glutamat 
kültür kuyucuklarına ilave edilir. FAST-16 nın bilgisayar programı glutamatı 
ortamda tesbit eder ve ortamdan kaldırılışının birçok parametresini sonuç 
olarak verir. 
BULGULAR: 10-4- 10-8 M konsantrasyonlarda dışardan verilen glutamatın 
geri alınım süresi yaklaşık 20 saniye iken 10-9-10-12 M kons glutamatın 
geri alınım süreleri ortalama 3 sn civarındadır. 
Destek: Bu çalışma Tübitak 107S067 nolu proje desteklenmektedir. 
Bu proje Tübitak 107S067 nolu projeyle desteklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Glutamat, in vitro voltametri, glutamat taşıyıcıları, 
nöron korteks kültürü 
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Endokrin Sistem Farmakolojisi 
06.11.2009, P-135/P-139 
[P-135] 
ÖSTROJEN/PROGESTERON KOMBİNASYONUNDA PROGESTERONUN 
ARTAN ORANININ SIÇAN UTERUS VE PLAZMASINDA TOTAL 
OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUM ÜZERİNE ETKİLERİ 
Aşkın Hekimoğlu1, Hakkı Murat Bilgin2, Zehra Kurçer3, Ali Rıza Ocak4 
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 
3Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Zonguldak 
4Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
AMAÇ: Östrojen/progesteron kombinasyonundaki progesteron oranının 
artışı ve OS (oksidatif stres) arasındaki ilişkinin sıçan uterus ve 
plazmasında araştırılmasıdır.  
GEREÇ-YÖNTEM: 30 adet hamile olmayan Wistar albino sıçan 5 gruba 
(n:6) ayrılmıştır. Gruplar: Sham+0.3 cc susam yağı, Ovx 
(ovariektomize)+0.3 cc susam yağı, Ovx+estradiol propionat (E2) (1 g/kg), 
Ovx+E2+MPA (medroksiprogesteron asetat) 1 mg/kg, Ovx+E2+MPA 20 
mg/kg. İlaçlar bilateral ovariektomiden 28 gün sonra 3 gün süre ile günde 
bir kez olacak şekilde intraperitoneal olarak uygulandı. Toplanan uterus ve 
plazma örneklerinde NO (nitrik oksid), MDA (malondialdehid), TOS (total 
oksidatif seviye) ve TAK (total antioksidan kapasite) seviyeleri 
belirlenmiştir.  
BULGULAR: Ovariektomi, MDA, NO, TOS ve TAK seviyelerini uterusta 
belirgin olarak artırırken E2 uygulaması NO, MDA ve TAK seviyelerini 
düşürdü. E2+MPA1 uygulaması uterusta NO, MDA ve TOS seviyelerini 
düşürürken TAK seviyelerini artırdı. E2+MPA20 uygulaması ise MDA ve TAK 
seviyelerini düşürdü (Tablo 1). Ovariektomi, sıçan plazmasında NO 
üretimini sham’e (32.2±2.9) kıyasla artırdı (45.3±0.5). E2 (42.7±2.5), 
E2+MPA1 (45.3±1.6) ve E2+MPA20 (39.4±1.9) uygulamaları Ovx 
nedeniyle plazmada artmış olan NO seviyelerini düşüremedi. Plazmada 
E2+MPA20 (TOS:0.25±0.07, TAC: 0.8±0.02) uygulaması sham 
(TOS:0.07±0.03, TAC:1.1±0.06) ve Ovx (TOS:0.12±0.03, TAC:1.01±0.03) 
gruplarına kıyasla TOS seviyelerini artırırken TAK seviyelerini düşürdü. 
E2+MPA1 uygulaması (0.9±0.06) ise plazmada TAC seviyelerini sham’e 
(1.1±0.06) göre düşürdü.  
SONUÇLAR: MPA’ın MDA seviyelerini ve E2’in NO üretimini düşürücü 
etkilerine bağlı olarak halen hormon replasman tedavilerinde kullanılmakta 
olan düşük doz MPA ve E2 kombinasyonu TAK’ı artırması ve TOS’u 
düşürmesi nedeniyle (bahsedilen farklı mekanizmalarla olmakla birlikte) OS 
kaynaklı patolojilerin oluşumunu önleyebilmesi yönünden 
desteklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Estradiol propionat, Malondialdehid, 
Medroksiprogesteron asetat, Nitrik Oksid, Oksidatif stres 
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Tablo 1. Uterusta NOx, MDA, TOS ve TAK  seviyeleri. 

     

GRUPLAR NOx (NO) 
 μmol/g 
protein 

MDA 
μmol/g 
 protein 

TOS 
 µmol H2O2  
Equiv./g 
protein 

TAC 
mmol  
Trolox 
Equiv./g 
protein 

Sham 0.5±0.02bc 1.1±0.07b 1.4±0.10b 0.5±0.04b 

Ovx 1.2±0.03a 1.9±0.06ac 2.5±0.12a 0.9±0.04ac 

E2 0.3±0.06abc 1.6±0.26ab 2.0±0.44 0.5±0.06b 

E2+MPA1 0.3±0.02abc 1.4±0.08b 1.8±0.12b 0.6±0.01ab 

E2+MPA20 1.1±0.11a 1.4±0.08b 2.0±0.19 0.5±0.03b 

a: Shamden farklılık p<0.05,   
b: Ovariektomiden farklılık p<0.05,  
c: E2+MPA20 grubundan farklılık p<0.05.  
NOx: Nitrik Oksid (NO) İndexi,     MDA: Malondialdehid,  
TOS: Total  Oksidatif Stres,             TAC:Total antioksidan kapasite. 
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[P-136] 
STREPTOZOTOSİN VEYA FRUKTOZ İLE OLUŞTURULAN DİYABET 
MODELLERİNDE, SIÇAN AORTA VE KORPUS KAVERNOZUM 
DOKULARINDAKİ FONSİYONEL DEĞİŞİKLİKLERDE KAVEOLİN-1 
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ 
Hatice Kübra Elçioğlu1, Levent Kabasakal1, Feride Sena Sezen2 
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, farmakoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul. 
2Johns Hopkins Hastanesi, Uroloji Departmanı, Baltimore. 
AMAÇ: Çalışmamızda streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuş tip 1 
diyabetik sıçanların veya fruktoz uygulaması ile insülin rezistansı 
geliştirilmiş tip 2 diyabetik sıçanların aorta ve korpus kavernosum 
dokularında meydana gelen fonksiyonel değişikliklerde kaveolin-1 
ekspresyonunun etkisi karşılaştırmalı olarak araştırılmış ve parametrelerde 
oluşabilecek değişikliklere karşı, insülinin tedavisinin etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Sprague Dawley sıçanlar kullanıldı ve 
hayvanlar 5 gruba ayrıldı (n=40). 1. Kontrol grubu (0.1 M sitrat tamponu 
i.p. n=8), 2.Diyabet grubu (60 mg/kg STZ i.p., n=8), 3.Fruktoz grubu 
(içme sularına %10 fruktoz ilave edildi), 4.STZ+İnsülin grubu (6U/kg/gün, 
n=8), 5. Fruktoz+İnsülin grubu (% 10 fruktoz içeren içme suyu ile birlikte 
insülin (6U/kg/gün) uygulaması, n=8). 8 haftanın sonunda hayvanlar 
dekapite edilerek aorta ve corpus cavernosum dokuları çıkarıldı ve bu 
dokuların bir kısmında in vitro çalışmalar yapıldı, diğer kısımları ise Western 
Blot analizleri için sıvı nitrojende dondurularak -80˚C saklandı. 
BULGULAR: Bu çalışmada dokularda düz kasın gevşeme ve kasılma 
yanıtları incelendi. STZ ile veya fruktoz uygulanarak diyabet oluştulan 
sıçanların aortasında ve korpus kavernozum dokusunda asetilkolinle (Ach) 
oluşan gevşeme yanıtları azalırken, sodyum nitroprussiyat (SNP) ile oluşan 
gevşeme yanıtlarının değişmediği belirlendi. Her iki tip diyabette de 
fenilefrinle (FE) oluşan kasılma yanıtının azaldığı, insülin uygulamasının ise 
kısmen bu yanıtlardaki bozukluğu düzelttiği gözlendi. Kaveolin-1 
ekspresyonu incelendiğinde diyabet gruplarında kaveolin-1 düzeylerinin 
yükseldiği, insülin uygulamasının da bu artışı kısmen düşürdüğü saptandı.. 
SONUÇ: Her iki tip diyabette de gevşeme ve kasılma yanıtlarındaki 
bozukluklarda kaveolin-1’in etkisi olduğu ve insülin tedavisinin de kaveolin-
1 ekspresyonundaki değişikliğe bağlı gelişen fonksiyonel bozuklukları 
kısmen düzelttiği saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Aorta, korpus kavernozum, fruktoz, insülin rezistansı, 
kaveolin-1, STZ Diyabeti. 
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[P-137] 
FRUKTOZ UYGULAMASI İLE GELİŞTİRİLEN İNSÜLİN DİRENCİNDE 
AORTA DOKUSUNDAKİ FONSİYONEL DEĞİŞİKLİKLERDE 
GENİSTEİN’İN ETKİSİ 
Çağlar Güvel, Hatice Kübra Elçioğlu, Levent Kabasakal, Fatma Gül Ayanoğlu 
Dülger 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, farmakoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul. 
AMAÇ: Fruktozla beslenen sıçanlarda hiperinsülineminin ve insülin 
rezistansının geliştiği bildirilmiştir. Çalışmamızda fruktoz uygulaması ile 
insülin rezistansı geliştirdiğimiz sıçanlarda vasküler yanıtlardaki değişiklikler 
ve bu değişikliklerde genistein tedavisinin etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Sprague-Dawley türü sıçanlar kullanıldı ve 
hayvanlar 3 gruba ayrıldı (n=48). Kontrol grubu (K), Genistein (1mg/kg 
i.p) grubu (G), ve Fruktoz grubu. Fruktoz grubundaki hayvanların içme 
sularına çalışmanın yapıldığı 8 hafta boyunca % 10 fruktoz ilave edildi. Bu 
grup 2 haftalık uygulamadan sonra kendi içinde 4 alt gruba ayrıldı. Birinci 
gruba genistein 1mg/kg i.p. (n=8) 2. gruba insülin (6U/kg/gün) 3. gruba 
genistein+insülin uygulaması yapıldı. Son gruba ise hiç tedavi 
uygulanmadı. 8 haftanın sonunda hayvanlar dekapite edilerek aorta 
dokuları çıkarıldı ve in vitro çalışmalar yapıldı.  
BULGULAR: Düz kasın gevşeme ve kasılma yanıtları incelendi. Fruktoz 
uygulanan sıçan aortasında asetilkolinle (Ach) oluşan gevşeme yanıtları 
azalırken, sodyum nitroprussiyat (SNP) ile oluşan gevşeme yanıtlarının 
değişmediği belirlendi. Fruktoz uygulanan sıçanlarda fenilefrinle (FE) oluşan 
kasılma yanıtının azaldığı gözlendi. Genistein tedavisi gevşeme ve kasılma 
yanıtlarındaki bozukluğu kısmen düzeltirken, insülinle birlikte 
kullanıldığında daha etkili olduğu belirlendi. 
SONUÇ: Soyada fazla miktarda bulunan ve antioksidan özelliği de olduğu 
bilinen Genisteinin tip 2 diyabette insülin dirençli kılınmış sıçanlarda 
vasküler yanıtlardaki bozukluğu düzeltmede etkin olabileceği saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Aorta, fruktoz, genistein, insülin, insülin rezistansı. 
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[P-138] 
DİYABETİK RATLARDA ASPİRİN VE NİMESULİD'İN DİYABETE 
BAĞLI DOKU HASARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ 
Şükriye Yeşilot1, Mehmet Kaya Özer1, Dilek Bayram2, Meral Öncü2, Halil 
İbrahim Karabacak1, Ekrem Çiçek1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Isparta 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Histoloji Anabilim Dalı, Isparta 
AMAÇ: Diyabete bağlı gelişen doku hasarına (abdominal aort ve böbrek) 
Aspirin ve Nimesulid'in koruyucu etkilerini araştırmak 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda her bir grupta 10’ar adet rat olmak üzere 
4 grup vardır. Gruplar; Kontrol, Diyabet (DM) (Streptozotosinle 50 mg/kg, 
i.p tek doz), DM + Aspirin (AS) (10mg/kg/gün, gavaj) ve DM+ Nimesulid 
(NM) (18 mg/kg/gün, gavaj) şeklindedir. Diyabet yapılan gruplara 
(glukometre ile bakıldı) ilaçlar 6 hafta süreyle verildi. 
Biyokimyasal parametrelerden MDA, GPx, CAT ve SOD düzeylerine 
bakılırken, aort ve böbrek dokusu histopatolojik olarak da değerlendirildi. 
BULGULAR: Kontrol grubuyla diyabetik grup karşılaştırıldığında plazma 
MDA seviyesi ve CAT aktivitesi artmıştır. AS ve NM diyabet olan gruba göre 
MDA seviyesi anlamlı olarak düşürdü. AS uygulamasının SOD ve CAT 
aktivitesi üzerine bir etkisi yokken, GSH-px aktivitesini anlamlı şekilde 
arttırdı. NM uygulamasının antioksidan enzim aktiviteleri (SOD, CAT, GSH-
px) üzerine bir etkisi bulunmadı. 
Kontrol grubunda herhangi bir histopatolojik hasar bulunmazken, diyabetli 
grupta hem böbrek hem de damar dokusunda hasarlar gözlendi. AS 
uygulanması diyabete bağlı böbrek ve damar dokularında histopatolojik 
hasarları anlamlı olarak azalttı, ancak NM uygulanan grupta ise hasarın 
daha da arttığı görüldü. 
SONUÇLAR: COX-1'i inhibe eden AS’nin damar ve böbreklerdeki diyabete 
bağlı hasarı azaltmada COX-2'yi daha fazla inhibe eden NM’ye göre daha 
etkili olduğu görüldü. Bu sonuçlar; COX-2 inhibisyonunun yararlı olmadığını 
düşündürmektedir. AS’nın diyabetik ratlardaki yararlı etkisinin başka 
mekanizmalara bağlı olduğuna işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Aspirin, Diyabet, Doku hasarı, Nimesulid ve Rat 
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[P-139] 
UZUN DÖNEM PİNEALEKTOMİYE BAĞLI UZAK ORGAN HASARI, 
MELATONİN VE APOPTOZİS İLİŞKİSİ 
Hakan Parlakpınar1, Seda Taşdemir1, Emine Şamdancı2, Alaadin Polat3, 
Ahmet Acet1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Malatya 
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Malatya. 
AMAÇ: Pineal bezin ana hormonu olan melatonin uyku, üreme ve biyolojik 
saat gibi pek çok fizyolojik olaylarda rol oynar. Pineal bezin çıkarılması (Px) 
ile oluşan etki profili, yaşlanmayla dramatik olarak azalan melatonin (MEL) 
serum değerleri ile benzeşme gösterir. Yaşlanma olgusunun sinir 
sistemindeki karşılığı, ilerleyici sinir hücresi kaybıdır. Biz bu çalışmada Px 
ratlarda, 6 ay sonrasında beyin-beyincik ve medulla spinalis (MS) 
dokularında fizyolojik melatonin yoksunluğuna bağlı gelişebilecek bir uzak 
organ hasarını ve farmakolojik dozda bir haftalık MEL replasman tedavisinin 
etkisini, hem biyokimyasal hem de histopatolojik olarak değerlendirmeyi 
amaçladık.  
GEREÇ-YÖNTEM: On dört tanesi Px olmak üzere 35 adet dişi Wistar rat 
kullanılarak 5 grup oluşturuldu: I) Sham II) Px III) Px+MEL (10 mg/kg i.p.) 
IV) MEL V) % 5’lik etil alkol. Deney periyodunun tamamlanmasından sonra, 
tüm ratlar anestezi altında dekapite edilip beyin-beyincik, MS dokusu ve 
kan numunesi alındı. Dokuların bir kısmında biyokimyasal analizler 
yapılırken; simetrik kısmında MS grisea bölgesi, beyincik pürkinje hücreleri, 
kortikal nöronlar ve beyin sapındaki nöronlar, apoptotik değişiklikler 
yönünden caspase-3 reaktivitesi ile değerlendirildi.  
BULGULAR: İncelenen tüm hücrelerde, sham grubu ile karşılaştırıldığında 
Px ratlarda uzun dönem melatonin eksikliğine bağlı olduğunu 
düşündüğümüz şiddetli caspase-3 pozitifliği gözlenirken; Px+MEL grubunda 
orta derecede boyanma izlendi. MEL grubu, sham grubuna benzer boyandı. 
Etil alkolün herhangi bir etkisi saptanmadı. Beyin dokusundaki biyokimyasal 
analizlerimiz, histopatolojik bulgularla korelasyon gösterdi (Tablo 1). 
SONUÇLAR: Fizyolojik melatonin düzeyindeki azalma, sinir sistemi 
hücrelerinin apoptozisle kaybına neden olmaktadır. Melatonin replasman 
tedavisinin yaşlanmayla beraber fonksiyon kaybına uğrayan pineal beze 
bağlı olarak gelişen nöronal hasarda, nöro-protektif bir tedavi seçeneği 
olabileceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Apoptozis, beyin, medulla spinalis, melatonin, 
pinealektomi. 
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Tablo 1. Beyin dokusu biyokimyasal analiz sonuçları 

GRUPLAR CAT SOD GSH MDA 

Sham 63.28±2.29 15.75±1.12 2.95±0.03 27.73±2.39 

Melatonin 58.99±3.57 10.85±1.29 2.71±0.09 25.90±1.79 

Etil Alkol 65.11±1.61 14.24±1.37 2.82±0.08 26.81±2.19 

Px 42.82±2.13a 6.77±0.35a 2.13±0.08a 41.63±3.08a 

Px+Melatonin 55.58±2.92b 11.42±0.73b 2.55±0.04b 25.50±1.15b 

Px: Pinealektomi, CAT: Katalaz, SOD: Süperoksit dismutaz, GSH: Redükte 
glutatyon, MDA: Malondialdehit a: Tüm gruplara göre anlamlılık p<0.05 b: 
Px’e göre anlamlılık p<0.05 
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Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi 
06.11.2009, P-140/P-149 
[P-140] 
İZOLE SIÇAN DUEDONUMUNDA NON-ADRENERJİK NON-
KOLİNERJİK GEVŞEME YANITINA HİPERHOMOSİSTEİNEMİNİN 
ETKİLERİ 
Edibe Minareci, Gülay Şadan, Arda Taşatargil 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, izole sıçan duedonumunda non-adrenerjik 
non-kolinerjik aracılı gevşeme yanıtlarına deneysel hiperhomosisteineminin 
etkisinin araştırılmasıdır.  
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma 12 haftalık metiyonin diyeti ile 
hiperhomosisteinemi oluşturulan sıçanların duedonum preparatında 
yapılmıştır. İzole organ banyosuna yerleştirilen preparatın non-adrenerjik 
non-kolinerjik innervasyonda rolü olan adenozin trifosfat (ATP),  
γ-aminobutirik asid (GABA) ve elektriksel alan stimülasyonuna (EAS) 
verdiği yanıtlar değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Kontrol ve hiperhomosisteinemik sıçanlardan elde edilen 
duedonum preparatlarında ATP (3X10-6 M), GABA (3X10-4 M) ve EFS (60 
V,1 ms, 1 Hz-3 Hz)’nun oluşturduğu gevşeme yanıtları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Her iki gurupta da L-NAME (3X10-4 M) 
inkübasyonu, GABA ve EFS-aracılı gevşeme yanıtlarını inhibe ederken, ATP-
aracılı yanıtları etkilememiştir.  
SONUÇLAR: Bu çalışmada, sıçanlarda metiyoninden zengin diyetle 
oluşturulan orta dereceli hiperhomosisteinemide duedonum preparatının 
non-adrenerjik non-kolinerjik gevşeme yanıtlarında anlamlı bir değişiklik 
oluşmadığı gözlenmiştir. Daha uzun süreli metiyonin diyetinin ya da plazma 
homosistein düzeylerinin 100 μmol /L’nin üzerine çıktığı durumlarda 
sonuçların ne olacağını anlamak için daha başka çalışmalara gereksinim 
vardır. 
Anahtar Kelimeler: hiperhomosisteinemi, duedonum, non-adrenerjik non-
kolinerjik, nitrik oksid 
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[P-141] 
ETANOLÜN BAZAL MOTİLİTE ÜZERİNDEKİ İNHİBİTÖR ETKİSİNDE 
NİTRİK OKSİD, POTASYUM KANALLARI VE Na+-K+-ATPaz’ IN 
ETKİLERİ 
Naciye Yaktubay Döndaş, Mahir Kaplan, Derya Kaya, Ergin Şingirik 
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 01330 
Adana 
AMAÇ: Etanolün bazal motilite üzerindeki inhibitör etkisinde nitrik oksid, 
potasyum kanalları ve Na+-K+-ATPaz’ın etkilerini araştırmak. 
GEREÇ-YÖNTEM: Fareler servikal dislokasyon ile öldürüldükten sonra 
mide fundusları izole edildi ve longitudinal olarak Tyrode solüsyonu içeren 
organ banyosuna asıldı. Deneysel veriler izometrik olarak kaydedildi. 
BULGULAR: Etanol (164 milimolar), izole fare mide fundus şeritlerindeki 
bazal motiliteyi inhibe etti. Nitrik oksid sentaz enzim inhibitörü Nw-nitro-L-
arginin (10-500 mikromolar) etanolün bu etkisini tersine çevirdi ve bazal 
motilitede istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden oldu. Benzer şekilde 
nonspesifik potasyum kanal blokörü tetraetilamonyum (10-100 
mikromolar) ve Na+-K+-ATPaz inhibitörü uvabain (10-100 mikromolar) 
etanolün bu inhibitör etkisini engelleyerek motilitede artışa neden oldu. 
SONUÇLAR: Deneysel bulgular, izole fare mide fundusundaki bazal motilite 
üzerinde etanolün oluşturduğu inhibitör etkide nitrik oksid, potasyum 
kanalları ve Na+-K+-ATPaz’ın rol oynayabileceğini telkin etmektedir. 
, potasyum kanalları ve Na+-K+-ATPaz’ın rol oynayabileceğini telkin 
etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Etanol, bazal motilite, nitrik oksid, Potasyum 
kanalları, Na+-K+-ATPaz 
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[P-142] 
ETANOL İLE İNDÜKLENEN DÜZ KAS KASILMASINDA FOSFOLİPAZ C, 
PROTEİN KİNAZ C VE ENDOTELİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİMİN 
ETKİLERİ 
Naciye Yaktubay Döndaş, Mahir Kaplan, Derya Kaya, Ergin Şingirik 
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 01330 
Adana 
AMAÇ: Etanol ile indüklenen düz kas kasılmasında fosfolipaz C, protein 
kinaz C ve endotelin dönüştürücü enzimin etkilerini araştırmak. 
GEREÇ-YÖNTEM: Fareler servikal dislokasyon ile öldürüldükten sonra 
mide fundusları izole edildi ve longitudinal olarak Tyrode solüsyonu içeren 
organ banyosuna asıldı. Deneysel veriler izometrik olarak kaydedildi. 
BULGULAR: Etanol (164 milimolar) izole fare mide fundus şeritlerinde 
tekrarlanabilen kasılmalara neden oldu. Fosfolipaz C inhibitörü olan 
neomisin (10-500 mikromolar), etanol ile indüklenen bu kasılma cevaplarını 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde inhibe etti. Benzer şekilde, protein 
kinaz C’nin selektif inhibitörü safingol (0.5-5 mikromolar), ilgili dokuda 
etanole bağlı kontraksiyonlarda anlamlı bir azalmaya neden oldu. Bunun 
yanısıra endotelin dönüştürücü enzimin selektif inhibitörü olan SM-19712 
(1-50 mikromolar) etanol ile oluşturulan kasılma cevaplarını etkilemedi. 
SONUÇLAR: Deneysel çalışma sonuçları izole fare mide fundusunda etanol 
ile indüklenen kontraksiyonlarda fosfolipaz C ve protein kinaz C’nin rolünü 
telkin etmektedir. Buna karşılık, ilgili dokuda etanole bağlı kasılma 
cevaplarında endotelin dönüştürücü enzimin rol oynamadığını 
vurgulamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Etanol, kontraksiyon, fosfolipaz C, protein kinaz C, 
endotelin dönüştürücü enzim 



 328 

[P-143] 
SEPTİK SIÇAN İLEUM DÜZ KAS YANITLARI VE TNF-Α DÜZEYİ 
ÜZERİNE RESVERATROLÜN ETKİLERİ 
Semil Selcen Göçmez1, Nejat Gacar2, Gülçin Gacar3, İpek Komsuoğlu2, Tijen 
Utkan2 
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Tekirdağ 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli 
3Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, Kocaeli 
AMAÇ: Yoğun bakım alanındaki ciddi gelişmelere rağmen sepsis 
sendromunun giderek artan insidans ve yüksek mortalite oranları 
nedeniyle, patofizyolojisini aydınlatmaya yönelik çalışmaların önemi artmış 
bulunmaktadır. Sepsis sırasında gelişen çoklu organ yetersizliğine 
gastrointestinal staz ve mukozal bariyer disfonksiyonu da eşlik etmektedir. 
Ancak bu hasarın mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmada 
deneysel sepsis modelinin ileum düz kasının yanıtlarına etkileri araştırıldı. 
Ayrıca antiinflamatuvar ve antioksidan etkileri kanıtlanmış bitkisel bir 
madde olan resveratrolün bu yanıtlara etkileri incelendi. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada kullanılan erkek Wistar Albino sıçanlar 3 
gruba ayrıldı: Sıçanlara birinci grupta çekal ligasyon ve perforasyon (ÇLP 
grubu), ikinci grupta sham-operasyon (Sham grubu) ve üçüncü grupta 
ÇLP+resveratrol (ÇLP+Resveratrol Grubu) (100 mg/kg, intraperitoneal) 
uygulandı. 24 saat sonra izole edilen ileum düz kas preparatları organ 
banyosuna izometrik ölçümler için yerleştirilerek karbakol (10-10-10-4 M), 
elektriksel alan uyarısı (EAU)(40 V, 0.8 ms, 1 s, 1-10 Hz), sodyum 
nitroprussiyat (10-8-10-4 M) ve 80 mM KCl ile konsantrasyon-yanıt eğrileri 
elde edildi. Ayrıca alınan kan örneklerinde TNF-α düzeyi tesbit edildi. 
BULGULAR: ÇLP grubunda sham-operasyon grubuna göre KCl ve karbakol 
kasılma yanıtları ile EFS gevşeme yanıtları anlamlı olarak azalırken, TNF-α 
düzeyinin anlamlı olarak arttığı saptandı (p<0.05). ÇLP+resveratrol 
grubunda ise bozulan düz kas yanıtları ve artan TNF-α düzeyi sham-
operasyon grubunun değerlerine geri döndü. 
SONUÇLAR: Çalışmamızda ÇLP grubunda ileum düz kasının kasılma ve 
gevşeme yanıtlarında azalma olduğu ve bu azalmaların ÇLP+resveratrol 
grubunda geri döndüğü gösterildi. Resveratrolün bu etkisinden 
antiinflamatuvar etkisinin sorumlu olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İleum, Resveratrol, Sepsis 
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[P-144] 
MELATONİN VE ERİTROPOİETİNİN DENEYSEL İNFLAMATUAR 
BARSAK HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 
Seda Taşdemir1, Hakan Parlakpınar1, Nigar Vardı2, Emin Kaya3, Ahmet 
Acet1 
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Embriyoloji ve Histoloji Anabilim Dalı, 
Malatya 
3İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Malatya 
AMAÇ: İnflamatuar barsak hastalığı (İBH) olarak adlandırılan crohn 
hastalığı ve ülseratif kolitin etiyo-patogenezi tam olarak aydınlatılamamış 
olmasına rağmen, CD4+ lenfositlerin önemli rol oynadığı bildirilmektedir. 
Bu çalışmada deneysel kolit modelinde, pinealektominin (Px) etkisini ve 
eritropoetin (EPO) ile melatoninin (MEL) tek başlarına ve 
kombinasyonlarının CD4+, CD8+ lenfositler ve apoptozis üzerine etkilerini 
incelemeyi amaçladık. 
GEREÇ-YÖNTEM: Otuz tanesi Px olmak üzere toplam 60 erkek rat 
kullanılarak 10 grup oluşturuldu: I) Sham II) DNBS III) DNBS+MEL IV) 
DNBS+EPO V) DNBS+MEL+EPO VI) Px VII) Px+DNBS VIII) Px+DNBS+MEL 
IX) Px+EPO X) Px+MEL+EPO. İBH oluşturmak için, 25 mg/rat 
dinitrobenzen sülfonik asid (DNBS) rektal kateterle uygulandı. Tedavi 
gruplarına 5 mg/kg MEL i.p. ve 1000 İU/kg EPO s.k. olarak 3 gün 
uygulandı. Kanda flowsitometri ile CD4+ ve CD8+ tayinleri yapılırken, 
immünohistokimyasal yöntemlerle de apoptotik değişiklikler değerlendirildi. 
BULGULAR: CD4+ oranı DNBS grubunda (% 49±2), sham’e (% 42±2) 
göre artmış olarak gözlenirken, kombine tedavi grubunda (% 36±3) daha 
belirgin olmak üzere tüm tedavi gruplarında (DNBS+MEL: % 45±1, 
DNBS+EPO: % 43±3) azalmış olarak saptandı (p>0.05). CD8+oranları 
açısından gruplar arasında anlamlı bir dağılım izlenmedi. Histopatolojik 
değerlendirmelerde DNBS grubunda artış gösteren apoptotik hücre sayısı, 
eritropoetinle ve melatoninle istatistiksel anlamlı düzeyde azaldı. Bu azalma 
kombine grupta daha belirgindi. Px hem CD4+ oranları hem de apoptozis 
üzerine anlamlı düzeyde bir etkiye yol açmadı. 
SONUÇLAR: Fizyolojik melatonin yoksunluğu veya deneysel yaşlanma 
modeli için prototip olan Px’in İBH etiyo-patogenezinde katkısı olmadığı 
ancak melatonin replasmanının bir tedavi seçeneği olabileceği, bu tedaviye 
eritropoietin eklenmesinin daha faydalı etki gösterebileceği bu deneysel 
çalışma sonucunda hematolojik ve histopatolojik değerlendirmeler ışığında 
ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: CD4+, pinealektomi, inflamatuar barsak hastalığı, 
eritropoietin, melatonin. 
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[P-145] 
KLONİDİN, DEKSMEDETOMİDİN VE MİDAZOLAMIN NORMAL VE 
PERİTONİTLİ SIÇAN KOLON PERİSTALTİK HAREKETLERİ ÜZERİNE 
OLAN İNHİBİTÖR ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Emre Çolakoğlu, Bülent Saraç, Ahmet Altun, Nedim Durmuş, Tijen Kaya, 
İhsan Bağcivan 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Bu çalışmada amacımız yoğun bakım ünitelerinde sedasyon 
amacıyla sık olarak kullanılan klonidin, deksmedetomidin ve midazolamın 
normal ve peritonitli sıçan barsağındaki peristaltik hareketler üzerine 
inhibitör etkilerini karşılaştırmak ve bu açıdan en güçlü olan ajanı 
belirlemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Her grupta 8 adet rat olan 2 grup oluşturuldu. Kontrol 
grubuna sham operasyonu, peritonit grubuna ise çekum ligasyonu ve 
perforasyonu yapıldı. Operasyonlardan 24 saat sonra her iki gruptaki 
sıçanlar öldürülerek proksimal kolon ve distal kolon dokuları alınıp Krebs 
Bikarbonat solüsyonu içinde 1 cm’lik preparatlar halinde organ banyosuna 
asılarak KCl ile kastırıldıktan sonra, spontan kasılma yanıtları ve spontan 
kasılmalar üzerine deksmedetomidin, midazolam ve klonidinin inhibitör 
etkilerine bakıldı. 
BULGULAR: Çalışmamızda KCl yanıtları arasında fark yoktu. Proksimal 
kolonun spontan kasılmaları distal kolona göre daha fazlaydı ve peritonitli 
grupta kontrol grubuna göre spontan kasılmalar daha fazlaydı. İlaçların üçü 
de her iki grupta konsantrasyona bağlı olarak spontan kasılmalarda 
inhibisyon yaptı. Bu inhibitör etkiler kontrol grubunda peritonitli gruba göre 
daha fazlaydı. Her grup ve her dokuda da bu 3 ilacın spontan kasılmalar 
üzerinde inhibitör etki bakımından en güçlüsü deksmedetomidin ve distal 
kolon peritonitli grup hariç en zayıfı da klonidindi. 
SONUÇLAR: Bu sonuçlar bize spontan aktiviteleri azaltma ve önleme 
açısından özellikle kontrol gruplarında deksmedetomidinin diğerlerine göre 
daha etkili olduğunu ve yoğun bakımdaki ishalli hastalarda (peritonit veya 
değil) bu üç ilacın da kullanılabileceği ama deksmedetomidinin diğerlerine 
göre daha faydalı olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, Midazolam, Klonidin, Peritonit, 
Spontan kasılmalar 
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[P-146] 
DENEYSEL KISA BARSAK MODELİNDE PROBİYOTİKLERİN İLEUM 
MOTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
Mehmet Metin1, Gökhan Köylüoğlu1, Nedim Durmuş2, Ahmet Altun2, Tijen 
Kaya2, İhsan Bağcivan2 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Kısa barsak sendromu, ince barsakların önemli bir bölümünü 
kaybeden hastalarda, kısa geçiş zamanı, yetersiz kalori, protein ve vitamin 
emilimiyle kendini gösteren, steatore ve elektrolit bozukluklarıyla seyreden 
klinik tablodur. Bu çalışmanın amacı sıçanlarda oluşturulan kısa barsak 
modelinde probiyotiklerin ileum düz kas spontan kasılmaları üzerindeki 
etkisini araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Wistar albino türü 32 adet erkek sıçan dört gruba 
ayrıldı. 1. ve 2. gruplara sham operasyonu yapıldı. 3. ve 4. gruplarda 
deneysel olarak kısa barsak modeli oluşturuldu. 2. ve 4. gruplara 
operasyondan önce 3 hafta boyunca günde bir kez probiyotik olarak 
Bifidobacterium Lactis verildi ve 3 hafta sonunda ileum dokuları eksize 
edildi.. Dokular 10 ml’lik organ banyosuna sirküler kas istikametinde 
asılarak kontraksiyonların amplitüd (% KCL) ve frekansları (sayı/dk) 
antagonistler varlığında ve yokluğunda kaydedildi.  
BULGULAR: Kısa barsak grubunda ileumun spontan kontraksiyonlarının 
amplitüd ve frekansında artış saptandı. Probiyotik verilen kısa barsak 
grubunda ileumun artmış amplitüd ve frekans değerleri belirgin olarak 
azaldı ve kontrol değerlerine döndü. Tüm gruplarda spontan kasılmaların 
amplitüd ve frekans değerleri L-NNA tarafından artırıldı. İndometazin ve 
nimesulid tüm gruplarda amplitüd değerlerini artırırken frekans 
değişikliklerini etkilemedi. Hekzametonyum ve tetradotoksin tüm gruplarda 
frekans ve amplitüd değerlerini değiştirmedi.  
SONUÇLAR: Kısa barsak sendromunda, erken dönemde hastaya probiyotik 
verilmesi artan barsak motilitesini azaltarak tedaviye önemli bir katkı 
sağlayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Kısa barsak, probiyotik, ileum, amplitüd, frekans 
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[P-147] 
BİFİDOBACTERİUM LACTİS’İN DENEYSEL KISA BARSAK 
MODELİNDE JEJUNUM MOTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İN 
VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI 
Mehmet Metin1, Gökhan Köylüoğlu1, Ahmet Altun2, Nedim Durmuş2, Ezgi 
Balcı2, Kemal Yıldırım2, İhsan Bağcivan2 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 
Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Sivas 
AMAÇ: Normalde gıdaların emilimi ince barsakta olmakta iken kısa barsak 
sendromunda emilim yüzeyi yetersizliğine bağlı gıdalar emilmeden kolona 
geçip osmotik diareye neden olmakta, ayrıca fermente olamayan şeker, 
yağ asidi ve safra kolonda sekretuar diareye yol açmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı sıçanlarda oluşturulan kısa barsak modelinde probiyotiklerin jejunum 
düz kas spontan kasılmaları üzerindeki etkisini araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Wistar albino türü 32 adet erkek sıçan dört gruba 
ayrıldı. 1. ve 2. gruplara sham operasyonu yapıldı. 3. ve 4. gruplarda 
deneysel olarak kısa barsak modeli oluşturuldu. 2. ve 4. gruplara 
operasyondan önce 3 hafta boyunca günde bir kez probiyotik olarak 
Bifidobacterium Lactis verildi ve 3 hafta sonunda jejunum dokuları izole 
edildi. Dokular 10 ml’lik organ banyosuna sirküler kas istikametinde 
asılarak kontraksiyonların amplitüd (% KCL) ve frekansları (sayı/dk) 
antagonistler varlığında ve yokluğunda kaydedildi.  
BULGULAR: Kısa barsak grubunda ileumun spontan kontraksiyonlarının 
amplitüd ve frekansında artış saptandı. Bifidobacterium Lactis verilen kısa 
barsak grubunda jejunumun artmış amplitüd ve frekans değerleri belirgin 
olarak azaldı ve kontrol değerlerine döndü. Tüm gruplarda spontan 
kasılmaların amplitüd ve frekans değerleri L-NNA tarafından artırıldı. 
İndometazin ve nimesulid tüm gruplarda hem amplitüd değerlerini hem de 
frekansdeğerlerini artırdı. Hekzametonyum ve tetradotoksin tüm gruplarda 
frekans ve amplitüd değerlerini değiştirmedi.  
SONUÇLAR: Kısa barsak sendromununun erken dönemlerinde probiyotik 
verilmesi artan barsak motilitesini azaltarak tedaviye önemli bir katkı 
sağlayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Kısa barsak, probiyotik, jejunum, amplitüd, frekans 
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[P-148] 
İNTESTİNAL İSKEMİ-REPERFÜZYON SONRASI GELİŞEN UZAK 
ORGAN HASARI 
Emine Yılmaz Sipahi, İshak Özel Tekin, Şerefden Açıkgöz, Mustafa Cömert, 
Gamze Yurdakan 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 
AMAÇ: İntestinal iskemi-reperfüzyonu lokal ve uzak organ hasarına neden 
olan, çoklu organ yetmezliklerine yol açabilen kompleks bir durumdur. 
Çalışmada, şıçanlarda oluşturulan intestinal iskemi-reperfüzyon deney 
modelinde, barsak, karaciğer, akciğer ve böbrek doku hasarında lipid 
peroksidasyonu ve nitrik oksidin rolününün araştırılması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Sıçanların süperior mezenterik arterinde 30 dakika 
iskemi ve 24 saat reperfüzyon yapılmıştır. Terminal ileum, karaciğer, 
akciğer ve böbrek dokuları çıkarılmış ve bu dokularda, okside düşük 
dansiteli lipoprotein (ox-LDL) varlığı, süperoksid dismutaz (SOD) enzim 
aktivitesi, malondialdehid (MDA) düzeyleri ve indüklenebilir nitrik oksid 
sentaz (iNOS) ekspresyonu araştırılmıştır. 
BULGULAR: Kontrol grubu dokularda herhangi bir boyanma görünmezken, 
mezenter iskemi-reperfüzyonu, tüm dokularda pozitif okside düşük 
dansiteli lipoprotein birikimine neden olmuştur. iNOS ekspresyonu iskemi-
reperfüzyon grubunda anlamlı oranda daha yüksek bulunmuştur. Kontrol 
grubu ile karşılaştırıldığında, iskemi-reperfüzyon grubu anlamlı oranda daha 
yüksek MDA düzeyi ve daha düşük SOD aktivitesi göstermiştir.  
SONUÇLAR: Bu çalışma, sıçanlarda intestinal iskemi-reperfüzyonu sonrası 
uzak organ hasarında ox-LDL birikiminin olduğunu gösteren ilk çalışmadır. 
Bu sonuçlar ox-LDL’nin, devam eden oksidatif stresin ve lipid 
peroksidasyonunun bir göstergesi olabileceğini düşündürmektedir. INOS 
aktivite artışı ise, nitrik oksidin lokal ve uzak organ hasarında ve düşük 
dansiteli lipoprotein oksidasyonunda rol oynayabileceğini göstermektedir. 
Bu sonuçlar, hücresel oksidatif stresin intestinal iskemi-reperfüzyonu 
sonucu gelişen lokal ve uzak organ hasarında kritik bir aşama olduğunu ve 
antioksidan uygulamaların en azından serbest radikaller, nitrik oksid ve 
okside LDL arasındaki etkileşimi bloke ederek organlardaki reperfüzyon 
hasarına karşı bir koruma sağlayabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İndüklenebilir nitrik oksid sentaz, intestinal iskemi-
reperfüzyon, lipid peroksidasyonu, okside düşük dansiteli lipoprotein 
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[P-149] 
SIÇANLARDA DENEYSEL İNTESTİNAL İSKEMİ REPERFÜZYON 
HASARINDA DEKSPANTENOLÜN ETKİLERİ 
Hakan Özkayran1, Mustafa Birincioğlu1, Turhan Dost1, Filiz Gökalp1, Çiğdem 
Yenisey2, Naciye Kılıçarslan2, İbrahim Tuğrul1, Buket Demirci1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Aydın 
AMAÇ: Sıçanlarda superior mezenterik arter iskemi reperfüzyonu sonrası, 
ince barsakta oluşan iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine dekspantenolün 
etkilerini araştırmaktır. 
GEREÇ-YÖNTEM: 56 adet Wistar sıçan (200-250 gr), kontrol, sham, 
iskemi-reperfüzyon (İR), iskeminin 30. dakikasında 250 ve 500 mg/kg i.v 
dekspantenol verilen gruplar (Pre250 ve Pre500), reperfüzyonu hemen 
takiben 250 ve 500 mg/kg i.v dekspantenol verilen gruplar (Post250 ve 
Post500) olacak şekilde yedi gruba ayrıldı. Sıçanlara, intraperitoneal üretan 
(1,2 g/kg) anestezisi altında orta hat laparotomisi uygulandı. Superior 
mezenterik arter atravmatik mikrovasküler klemp kullanılarak 45 
dakikalığına kapatıldı, ardından 120 dakikalık reperfüzyon sağlandı. İnce 
barsak doku malonildialdehit (MDA), süperoksid dismutaz (SOD), nitrik 
oksid (NO), myeloperoksidaz (MPO), redükte glutatyon (GSH) düzeyleri 
ölçüldü. 
BULGULAR: GSH değerleri; Pre500, Post250 ve Post500 gruplarında, İR 
grubuna göre anlamlı olarak artış göstermiştir (p< 0,05). SOD değerleri, 
Post250 grubunda, İR grubuna göre anlamlı olarak artmışken, Post500 
grubunda, Pre500 ve Post250 gruplarına göre anlamlı olarak azalmıştır 
(p<0,05). MDA düzeyinin Post500 grubunda, İR grubuna göre anlamlı 
olarak azaldığı gözlenmiştir (p<0,05). MPO değerleri, Post500 grubunda, İR 
grubu ve pre250 grubuna göre anlamlı olarak azalma göstermiştir (p< 
0,05). NO aktivite düzeylerinin post500 grubunda, İR grubuna göre anlamlı 
azalma gösterdiği saptanmıştır (p< 0,05). 
SONUÇLAR: Dekspantenolün, reperfüzyondan hemen sonra iv verilen 500 
mg/kg dozunda, intestinal İR hasarını engellemede etkili olduğu 
görülmüştür. Dekspantenol reperfüzyondan hemen sonra verilen bu dozda 
malonildialdehid düzeylerini ve miyeloperoksidaz aktivitesini anlamlı olarak 
azaltmıştır. Bu bulgular 500 mg/kg dekspantenolün lipid peroksidasyonunu 
azaltıcı etkisi olduğunu ve İR hasarı oluşturulmuş dokuya, lökosit ve 
mononükleer hücre göçünü engellemiş olabileceğini ve bu sayede 
antiinflamatuar bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İntestinal iskemi-reperfüzyon, antioksidan enzimler, 
lipid peroksidasyonu, dekspantenol 
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Genitoüriner (Renal) Sistem Farmakolojisi 
06.11.2009, P-150/P-158 
[P-150] 
İZOLE FARE MESANE DETRUSOR KASINDA KARBAKOL İLE 
İNDÜKLENEN KASILMA CEVAPLARI ÜZERİNDE +2 DEĞERLİKLİ 
BAZI METAL İYONLARININ ETKİLERİ 
Naciye Yaktubay Döndaş1, Hacer Sinem Büyüknacar2, Eda Karabal Kumcu1, 
Cemil Göçmen1, Ergin Şingirik1 
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 01330 
Adana 
2Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yüksek Okulu, 01330 ADANA 
AMAÇ: İzole fare mesane detrusor kasında karbakol ile indüklenen kasılma 
cevapları üzerinde +2 değerlikli bazı metal iyonlarının etkilerini araştırmak. 
GEREÇ-YÖNTEM: Fareler servikal dislokasyon ile öldürüldükten sonra 
mesane izole edildi ve detrusor kası longitudinal olarak Krebs solüsyonu 
içeren organ banyosuna asıldı. Deneysel veriler izometrik olarak kaydedildi. 
BULGULAR: Karbakol (0.5 μM) izole fare mesane detrusor kas striplerinde 
tekrarlanabilir kontraksiyonlara neden oldu. Bu kontraksiyonlar üzerinde 
+2 değerlikli metal iyonları olan Mg2+ (MgCl2; 100μM), Mn2+ (MnCl2; 
100μM), Zn2+ (ZnCl2, 100μM), Fe2+ (FeSO4; 100μM), Cu2+ (CuCl2; 
100μM) ve Sr2+ (SrCl2; 100 μM)’un etkileri araştırıldı. Mg2+ ve Mn2+ 
karbakol ile indüklenen kontraksiyonları istatistiksel olarak anlamlı bir 
şekilde inhibe etti. Benzer şekilde Zn2+, ilgili kasılma cevaplarında 
azalmaya neden oldu, ancak bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi. 
Bunun zıttında Fe2+, Cu2+ ve Sr2+ karbakol ile indüklenen 
kontraksiyonlarda istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artışa neden 
oldular.  
SONUÇLAR: Deneysel bulgular, +2 değerlikli metal iyonlarının karbakol ile 
indüklenen kasılma cevaplarını birbirinden farklı mekanizmalar ile modüle 
edebildiklerini vurgulamaktadır. 
Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından desteklenmiştir (SBAG-AYD-419 102S284). 
Anahtar Kelimeler: Karbakol, +2 değerlikli metal iyonları, mesane 
detrusor kası 
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[P-151] 
S-NİTROZO-L- SİSTEİN VE SODYUM NİTROPURSİYAT’IN 
İNTRASELÜLER CA2+ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Naciye Yaktubay Döndaş1, Eda Karabal Kumcu1, Hacer Sinem Büyüknacar2, 
Cemil Göçmen1, Ergin Şingirik1 
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, 01330 
Adana 
2Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yüksek Okulu, 01330 ADANA 
AMAÇ: Nitrik oksid donörleri olan S-nitrozo-L-sistein ve sodyum 
nitropursiyat’ın intraselüler Ca2+ üzerindeki etkilerini karşılaştırmak. 
GEREÇ-YÖNTEM: Fareler servikal dislokasyon ile öldürüldükten sonra 
mesane izole edildi ve detrusor kası longitudinal olarak Krebs solüsyonu 
içeren organ banyosuna asıldı. Deneysel veriler izometrik olarak kaydedildi. 
BULGULAR: Ryanodin reseptörleri (intraselüler Ca2+ kanalları)’nin spesifik 
agonisti olan ryanodin (0.5 μM) ve intraselüler depolardan Ca2+ salıverici 
ajan olan kafein (10 μM) izole fare mesane detrusor kas şeritlerinde 
tekrarlanabilir kasılmalara neden oldu. Ryanodin reseptörlerinin spesifik 
blokörü olan rutenyum kırmızısı (0.1-100 μM) bu kasılmaları inhibe etti. 
Benzer şekilde, nitrik oksid sentaz enzim inhibitörü olan Nw-nitro-L-arginin 
(100 μM) ryanodin ve kafeine bağlı kasılma cevaplarını anlamlı bir şekilde 
inhibe etti. Bunun zıttında S-nitrozo-L-sistein (100 μM) ryanodin ve kafein 
ile indüklenen kasılma cevaplarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 
artırdı. Diğer taraftan, sodyum nitropursiyat (10 μM) ryanodin ile 
indüklenen kasılma cevaplarını anlamlı olmayan bir şekilde azaltırken kafein 
ile oluşturulan kontraksiyon cevaplarında istatistiksel olarak anlamlı 
olmayan bir artışa neden oldu.  
SONUÇLAR: Deneysel bulgular, bir NO donörü olan S-nitrozo-L-sistein’in 
intraselüler Ca2+’u artırabildiğini ve intraselüler Ca2+ modülasyonunda 
diğer NO donörü olan sodyum nitropursiyat’tan daha etkili olduğunu telkin 
etmektedir. 
Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından desteklenmiştir (SBAG-AYD-419 102S284). 
Anahtar Kelimeler: S-nitrozo-L-sistein, sodyum nitropursiyat, intraselüler 
Ca2+ 
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[P-152] 
TESTİKÜLER İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA  
3-AMİNOBENZAMİDİN ETKİLERİ 
Aşkın Hekimoğlu1, Zehra Kurçer2, Faruk Aral3, Füsun Baba4, Ahmet 
Ateşşahin5, Fatih Sakin6 
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır. 
2Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Zonguldak. 
3Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Suni Tohumlama Anabilim Dalı, 
Şanlıurfa. 
4Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya. 
5Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim 
Dalı, Elazığ. 
6Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim 
Dalı, Diyarbakır. 
AMAÇ: Testiküler İR (iskemi/reperfüzyon) hasarında poly (adenozin 
difosfat-riboz) polimeraz (PARP) enzim inhibitörü olan 3-AB’in (3-
aminobenzamid) etkilerinin incelenmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Toplam 6 gruba ayrılan 36 adet Wistar albino sıçanın sol 
testiküler arter ve veni 1 saat boyunca okluze edildikten sonra farklı 
gruplarda olmak kaydıyla 24 saat ve 30 gün reperfüze edildi. Sham ve İR 
gruplarına çözücü (distile su) veya ilaç uygulaması yapılan gruplara ise 3-
AB (10 mg/kg) intraperitoneal olarak reperfüzyondan 10 dakika önce ve 
reperfüzyondan 1 saat sonra uygulandı. Sperm analizi (motilite, anormal 
sperm oranı ve konsantrasyonu) ve histopatolojik inceleme, biyokimyasal 
parametreler; SOD (süperoksid dismutaz), KAT (katalaz), GSH-Px 
(glutatyon peroksidaz) aktiviteleri, redükte GSH (glutatyon) seviyeleri 
belirlendi. Histopatolojik analiz ve biyokimyasal parametreler 24 saat 
reperfüzyon sonrası incelenirken, sperm analizi 30 gün reperfüzyon sonrası 
yapıldı.  
BULGULAR: 3-AB uygulaması İR tarafından düşürülen sperm motilitesini 
her iki testiste artırırken, artmış anormal sperm oranını ipsilateral testiste 
düşürdü ancak düşmüş sperm konsantrasyonunu etkilemedi (Tablo 1). SOD 
ve KAT aktiviteleri hiçbir grupta etkilenmezken GSH-Px (63.2±2.67) ve 
GSH (2.7±0.28) seviyeleri İR’ye bağlı olarak arttı GSH-Px (85.2±5.72), 
GSH (5.3±0.80). 3-AB uygulaması artmış GSH-Px aktivitesini shame geri 
çevirirken (71.1±6.01), GSH seviyelerini (5.3± 0.55) etkilemedi. 3-AB 
uygulaması bilateral testiste IR tarafından düşürülmüş histopatolojik skor 
sonuçlarını artırdı.  
SONUÇLAR: 3-AB’nin testiküler torsiyona bağlı oksidatif hasarı özellikle 
sperm kalitesini artırma yönünden düzeltmede potansiyel bir değeri 
olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: 3-aminobenzamid, İskemi/reperfüzyon, Testis 
 



 338 

Tablo 1.  İpsilateral  (IL)  ve kontralateral (KL) testiste 30 gün reperfüzyon 
sonrası sperm analizi.  

 İpsilateral Kontralateral 

MOTİLİTE (%)   
Sham 64.2±1.88a 65.2±1.87a 

İR 24.9±3.86c** 40.4±5.95b 

3-AB 49.5±5.74b** 57.8±6.15a 

p< 0.001 0.01 

ANORMAL SPERM 
ORANI (%) 

  

Sham 8.6±1.11a 6.4±1.23 

İR 22.0±3.12b** 8.0±2.06 

3-AB 12.3±2.75a 12.0±2.32 

p< 0.05  

SPERM SAYISI 
(x10–6) 

  

Sham 228.6±49.34a 281.4±40.1a 

İR 26.7±11.36b** 140±20.52b 

3-AB 62.3±20.18b* 83±25.51b 

p< 0.001 0.01 

Gösterilen data ortalama ± SEM olarak ifade edilmektedir. * ve **: 
Kontralateral (KL) testisten istatistiksel farklı olan ipsilateral testis (IL)  (*: 
p < 0.05; ** p<0.01) asterisk  (*) ile işaretlenmiştir. a,b,c: Aynı kolondaki 
üst simgeler  gruplar arasındaki farklılığı belirtmektedir (p < 0.05)  b, c: 
Shamden  farklı (p<0.05). İR: İskemi/reperfüzyon, İRL: Likopen+ 
İskemi/reperfüzyon. 
 
 



 339 

[P-153] 
TAVŞAN MESANE, ÜRETRA VE PROSTATINDA BULUNAN NÖRAL 
DOKU VE İNTERSTİSYEL HÜCRELERE DİYABETİN ETKİSİ NEDİR? 
Mehtap G Çınar1, Abdullah Erdem Canda2, Burak Turna3, Safiye Aktaş4 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, İzmir 
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği, Ankara 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, 
İzmir 
AMAÇ: Mesane disfonksiyonu diyabetin en önemli komplikasyonlarındandır 
ve mekanizmasının nörojenik (otonomik ve/veya periferik sinirler) olduğu 
düşünülmektedir. İnsan mesanesinde, gastrointestinal sistemde bulunan 
interstisyel Cajal hücrelere (pacemaker hücreler) morfolojik olarak 
benzeyen hücreler gösterilmiştir (1). Üriner sistemdeki interstisyel hücreler 
ürotelyum altında yerleşmiştir. Özellikle miyelinsiz sinir aksonları ile temas 
halindedir (Şekil 1). Üretral düz kas kasılma frekansını interstisyel 
hücrelerin modüle ettiği düşünülmektedir. Bu hücrelerin prostat fonksiyonu 
üzerine olan etkisi henüz bilinmemektedir. Diyabetli tavşanların alt üriner 
sisteminde nöral doku ve interstisyel hücrelerin yoğunluğunu araştırdık. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Yetişkin erkek tavşanlara 65 mg/kg alloksan 
verilerek diyabet modeli oluşturuldu. Kan glukozu 300 mg/dl üzerinde olan 
tavşanlar diyabet olarak kabul edildi. Diyabet oluşturulmasından 8 hafta 
sonra, tavşanların mesane, üretra ve prostat dokuları çıkarıldı. İntertisyel 
hücreler, antihuman c-kit (CD117) tavşan poliklonal antikor ile ve nöral 
dokular sinaptofizin ile boyandı. C-kit ve sinaptofizin boyanma yoğunluğu 
negatif (0), zayıf (+), orta (++) ve güçlü (+++) olarak skorlandı. 
İnterstisyel hücreler ve nöral dokuların boyanma yoğunlukları diyabetli 
(n=8) ve kontrol (n=7) gruplarda karşılaştırıldı. 
BULGULAR: Diyabetli tavşanların mesanelerinde, interstisyel hücrelerin ve 
nöral dokuların boyanma yoğunluğu kontrol grubundan istatitiksel olarak 
anlamlı şekilde azalmış bulundu (p=0.0001[İntertisyel hücreler] ve 
p=0.021[nöral doku]). Diyabetli grupla kontrol grubu arasında üretra ve 
prostatta interstisyel hücreler ve nörol dokuların boyanma yoğunluğunda 
bir fark bulunmadı. 
SONUÇLAR: Diyabet, mesanedeki interstisyel hücreleri ve nöral dokuları 
etkileyerek alt üriner sistem disfonksiyonuna neden olabilir. 
1. van der AA F., Roskams T., Blyweert W., Ost D., Bogaert G., De Ridder 
D., Identification of kit positive cells in the human urinary tract, J Urol., 
2004,171(6 Pt 1),2492-6. 
Anahtar Kelimeler: diyabet, interstisyel hücre, nöral doku, mesane, 
prostat, üretra 
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Şekil 1. 
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[P-154] 
YENİDOĞAN VE ERİŞKİN SIÇAN MESANE DOKUSUNDA BAZAL 
SPONTAN KASILMALAR ÜZERİNDE L-SİSTEİN’İN ETKİSİ 
Hacer Sinem Büyüknacar1, Eda Karabal Kumcu2, Serpil Önder2, Cemil 
Göçmen2 
1Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,Adana 
AMAÇ 
İzole yenidoğan ve erişkin sıçan mesanesinde, bazal spontan kasılmalar 
üzerinde l-sistein’in etki mekanizmasının araştırılması amaçlandı.  
GEREÇ ve YÖNTEM 
Sıçanlar halotan anestezisi altında servikal dislokasyon ile öldürülerek 
mesaneleri bütün olarak çıkarıldı. Doku, non adrenerjik non kolinerjk 
ortamda Krebs solüsyonu içeren 37oC sıcaklığında sabit tutulan izole organ 
banyolarına yerleştirildi. 50 µl/dk hızında infüzyon verilerek mesane belirli 
bir doluluğa getirildi, dokunun dengelenmesinin ardından deneye başlandı. 
Preparattaki tonus değişiklikleri basınç trandusırı ile cm-su cinsinden 
kaydedildi. 
BULGULAR 
Yenidoğan sıçan mesane dokusunda, l-sistein (1mM), bazal spontan 
kasılmaların amplitüd ve eğri altında kalan alanını (EAA) anlamlı bir şekilde 
artırırken, frekansını azalttı. L-sistein ile artan cevapların amplitüd ve 
EAA’sı, ortama 1 µM nifedipin, 200 µM diamid, 50 µM ATP, veya 30 µM 
NS1619 eklenmesi ile anlamlı bir şekilde azalırken, l-sistein varlığında 
azalan frekans ise geri döndü. Süramin (100 ve 200 µM) ise l-sistein ile 
artan cevapların amplitüd ve EAA’sını, doza bağımlı bir şekilde inhibe 
ederken, frekansdaki azalmayı geri çevirmedi. Bununla birlikte 100 µM L-
nitroarginin, l-sistein ile oluşan cevaplar üzerinde anlamlı bir etkiye sebep 
olmadı.  
İzole erişkin sıçan mesane dokusunda ise l-sistein, bazal spontan kasılma 
cevapları üzerinde anlamlı bir artışa sebep olmadı. Fakat tiyol bağlayıcı bir 
ajan olan diamid (200 µM) uygulaması, tonik bir kasılma cevabına neden 
oldu ve bu cevap 1 mM l-sistein varlığında anlamlı bir şekilde azaldı.  
SONUÇLAR 
Bu bulgular, çalışmamızda, izole yenidoğan sıçan tüm mesane dokusunda l-
sistein’in spontan aktiviteyi arttırıcı etkisinde, purinerjik yolağın ve Ca2+ ile 
aktive edilen K+ kanallarının bir rolü olabileceğini ve bu mekanizmada 
tiyollerin önemli bir role sahip olabileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: ATP, l-sistein, mesane, purinerjik sistem 
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[P-155] 
DEKOMPANSE TAVŞAN MESANESİNE MESENŞİMAL KÖK HÜCRE 
ENJEKSİYONUNUN MUSKARİNİK RESEPTÖR ARACILI KASILMA 
CEVAPLARINA ETKİSİ 
Oğuzhan Yıldız, Melik Seyrek, Cunay Ülkü, Burak Cem Soner 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
Kemik iliği türevli mezenşimal kök hücrelerin (MKH) dekompanse deney 
hayvanı mesanesine enjeksiyonunun histopatolojik ve ürodinamik faydalı 
etkileri bilinmektedir, ancak muskarinik reseptör aracılı cevapların nasıl 
etkilendiğine yönelik bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, MKH 
enjeksiyonunun dekompanse tavşan mesanesinde muskarinik reseptör 
aracılı kontraktil cevaplara etkisini araştırması amaçlanmıştır.  
Çalışmada, 11 adet 35 günlük Yeni Zelanda tavşanı kullanılmıştır. Kısmi 
mesane boynu obstrüksiyonu yapmak amacıyla otolog rektus kası fasiyaları 
mesane boynuna sarılmıştır. 70 günlük obstrüksiyondan sonra fasiyalar 
çıkarılmıştır. daha sonra tavşanlar iki gruba ayrılmıştır. Grup 1: 4 tavşanda 
MKH (10 milyon/ 50 mikrolitre) detrusor kasa 40 noktadan insülin 
enjektörüyle enjekte edilmiştir. Grup2: 2 tavşanda ilave bir işlem 
yapılmamıştır. Grup 3: 5 normal tavşan kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 
İzole derrusor striplerinde Karbakol ve 120 mM KCl ile elde edilen kontraktil 
cevaplar değerlendirilmiş ve muskarik reseptör antagonistlerinin karbakol 
cevaplarına etkisi araştırılmıştır.  
Grup 1 ve 2'de, karbakol ve 120 mM KCl grup 3'e göre anlamlı derecede 
daha fazla kontraktil etki oluşturmuşlardır (p<005, ANOVA). M3 reseptör 
antagonisti 4-DAMP ve non-selektif muskarinik antagonist pirenzepin, her 
üç grupta da karbakol konsantrasyon-cevap eğrisini sağa kaydırmıştır. 
Bu sonuçlara göre, MKH enjeksiyonunun dekompanse tavşan mesanesinde 
M3 muskarinik reseptör aracılı kontraktil cevapları artırma yönünde faydalı 
fonksiyonel etkisi ilk kez gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Dekompanse mesane, mezenşimal kük hücre, 
muskarinik reseptör, karbakol 
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[P-156] 
SIÇANLARDA TESTİKÜLER İSKEMİ REPERFÜZYON SONRASI 
EPİDİDİMAL SPERM KALİTESİ ÜZERİNE MELATONİNİN ETKİSİ 
Zehra Kurçer1, Aşkın Hekimoğlu2, Faruk Aral3, Füsun Baba4, Engin Şahna5 
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı, Zonguldak 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır 
3Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Dölleme ve Suni Tohumlama 
Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
4Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya 
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ 
AMAÇ: Pineal bezden salgılanan bir ürün olan ve antioksidan özelliği 
aracılığıyla testiküler iskemi/reperfüzyon (IR) hasarını azaltan melatoninin, 
sıçanlarda testiküler IR sonrası epididimal sperm kalitesi üzerine etkisini 
incelemektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada, 42 adet 8 haftalık erkek Wistar albino sıçan 
kullanıldı. Sıçanlar ketamin hidroklorid (75 mg/kg) ve ksilazin (8 mg/kg) ile 
anestezi edildi. Sol testiküler arter ve ven 1 saat klemp yardımıyla oklüze 
edilirken 24 saat ya da 30 gün reperfüze edildi ve sonrasında iskemi 
uygulanan (ipsilateral) ve uygulanmayan (kontralateral) testisler alındı. 
Melatonin (10 mg/kg) ya da çözücü (1% etanol) reperfüzyondan 10 dakika 
önce ve reperfüzyondan 1 saat sonra intraperitoneal uygulandı. 
Reperfüzyondan 24 saat sonra histopatolojik değerlendirme için testiküler 
doku örnekleri alındı ve Johnsen skorlaması yapıldı. Reperfüzyondan 30 
gün sonra, epididimden toplanan örneklerde epididimal sperm 
konsantrasyonu, motilitesi ve anormal sperm oranı belirlendi. 
BULGULAR: Histopatolojik değerlendirmede, IR’nin hem ipsilateral hem de 
kontralateral testiste sperm maturasyonunu azalttığı gözlendi. Melatonin 
tedavisi sperm maturasyonu anlamlı olarak iyileştirmekle birlikte normal 
skorlamaya geri döndürmedi. IR, sperm konsantrasyonunda azalmaya ve 
anormal sperm oranında artışa neden olurken sperm motilitesini 
değiştirmedi. Melatonin tedavisi sperm konsantrasyonundaki azalmayı 
önleyemedi. Bununla birlikte, melatonin tedavisi IR hasarlı örneklerle 
karşılaştırıldığında anlamlı olarak anormal sperm oranını azalttı (Tablo 1).  
SONUÇ: Bu sonuçlar, melatoninin testiküler IR hasarına bağlı oluşan 
anormal sperm morfolojisini düzeltebileceğini göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: İskemi, melatonin, reperfüzyon, sperm, testis 

 
Tablo 1. Reperfüzyonun 30. gününde epididimal sperm miktarı, sperm 
motilitesi ve anormal sperm oranı. 

Gruplar 

Sperm 
Miktarı 
( x 6 
10 ) 

Sperm 
Miktarı 
(x 6 
10 ) 

Sperm 
Motilitesi 
(%) 

Sperm 
Motilitesi 
(%) 

Total 
Anormal 
Sperm  
Oranı (%) 

Total 
Anormal 
Sperm  
Oranı (%) 

 İpsilateral Kontralateral İpsilateral Kontralateral İpsilateral Kontralateral 
Kontrol 294.3±63.4b 349.3±48.1 64.8±4.1 60.3±5.2 4.0±0.94b 3.4±1.10 
IR 62.9±20.4a 177.1±48.5* 46.3±8.5 47.0±9.5 7.1±1.30a 4.4±0.98* 
M+IR 52.9±17.3b 254.3±76.4* 50.8±1.4 54.6±4.7 3.7±0.87b 2.8±0.93 
Veriler ortalama ± standart hata olarak sunulmuştur. a: p<0.05 kontrolden, b: 
p<0.05 IR’den farkı gösterir.*: p<0.05 ipsilateral testisten farkı gösterir. IR: 
İskemi/reperfüzyon, M+IR: Melatonin+ İskemi/reperfüzyon 
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[P-157] 
SIÇANLARDAKİ TESTİS TORSİYON/DETORSİYON HASARI ÜZERİNE 
5-LİPOOKSİJENAZ İNHİBİTÖRÜ ZİLEUTON VE LÖKOTRİEN 
RESEPTÖR ANTAGONİSTİ MONTELUKSATIN ETKİSİ 
Fulden Işıkdemir1, Zehra Kurçer1, Günnur Özbakış Dengiz1, Emine Yılmaz 
Sipahi1, Zekiye Nur Banoğlu1, Füsun Baba2, Şerefden Açıkgöz3, Serdar 
Kelek3 
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 
Zonguldak 
2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya 
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 
Zonguldak 
AMAÇ: Sıçanlarda testiküler torsiyon/detorsiyon (T/D) sonrası ipsilateral ve 
kontralateral testis dokusunda oluşan değişikliklerde 5-lipooksijenaz 
inhibitörü zileuton ve sisteinil lökotrien 1 (sisLT1) reseptör antagonisti 
montelukastın koruyucu etkilerinin olup olmadığını araştırmaktır. 
YÖNTEM: Çalışmada, 62 adet erkek Wistar albino sıçan (200-300 g) 
kullanıldı. Sıçanlar randomizasyonla sham, T/D, zileuton + T/D ve 
montelukast + T/D gruplarına ayrıldı. Hayvanlar ketamin hidroklorid (75 
mg/kg i.p.) ve ksilazin (8 mg/kg i.p.) ile anestezi edildi. Skrotum cildine 1 
cm’lik longitudunal insizyon yapıldıktan sonra sham grubunda sağ testis 
torsiyone edilmeden dışarı çıkarıldı ve tekrar yerine yerleştirilerek insizyon 
sütüre edildi. Diğer gruplarda sağ testis torsiyonu, skrotal insizyonu takiben 
spermatik kord ile beraber saat yönünde 720 derece döndürülerek 
sağlandı. Zileuton (3 mg/kg) ya da montelukast (10 mg/kg) torsiyondan 30 
dakika sonra intraperitoneal uygulandı. Testisler torsiyonun 1. saatinde 
manuel olarak detorsiyone edilip skrotuma yeniden yerleştirildi. 
Detorsiyonun 3. saatinde testislerde malondialdehit (MDA) düzeyine 
bakılırken, 24. saatinde ise histopatoloji Johnsen skorlaması ile 
değerlendirildi. 
BULGULAR: T/D sonrasında ipsilateral testiküler dokuda MDA düzeyleri 
anlamlı olarak yükseldi. Montelukast ve zileuton uygulanan gruplardaki 
MDA düzeyleri ise sham grubundan farklı değildi (Tablo 1). Histopatolojik 
değerlendirmede T/D uygulanan grupta ipsilateral (6.7 ±0.14) ve 
kontralateral testiste (6.4 ±0.08) sham grubuna (8.2 ±0.09 ipsilateral, 8.0 
±0.11 kontralateral) göre anlamlı olarak daha fazla hasar gözlendi. Hem 
montelukast (7.4 ±0.04 ipsilateral ve kontralateral) hem de zileuton (7.5 
±0.10 ipsilateral, 7.6 ±0.08 kontralateral) T/D’ye bağlı hasarı azaltmakla 
birlikte sham grubuna tamamen geri döndürmedi. 
SONUÇ: Sıçanlarda testiküler torsiyon sonrası uygulanan 5-lipooksijenaz 
inhibitörü zileuton ve sisLT1 antagonisti monteluksat, T/D’ye bağlı oluşan 
hasarı lipid peroksidayonunu azaltarak korumaktadır. 
Anahtar Kelimeler: montelukast, testiküler torsiyon/detorsiyon, zileuton 
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Detorsiyonun 24. saatinde grupların malondialdehit (MDA) 
düzeyleri. 

 
MDA  
(nMol/g doku) 

MDA  
(nMol/g doku) 

Gruplar İpsilateral testis Kontralateral testis 

Sham 2.21 ±0.247b 1.40 ±0.118 

T/D 3.67 ±0.451a 1.68 ±0.371* 

M+ T/D 2.75 ±0.337 2.14 ±0.342 

Z+ T/D 2.23 ±0.331b 1.55 ±0.165* 

Veriler ortalama ± standart hata olarak sunulmuştur. a: p<0.05 
kontrolden, b: p<0.05 T/D’den farkı gösterir.*: p<0.05 ipsilateral testisten 
farkı gösterir. T/D: Torsiyon/detorsiyon, M+ T/D: Montelukast+ 
Torsiyon/detorsiyon, Z+ T/D: Zileuton+ Torsiyon/detorsiyon. 
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[P-158] 
İZOLE FARE MYOMETRİUM DOKUSUNDA OKSİTOSİN İLE 
İNDÜKLENEN KASILMALAR ÜZERİNDE QUERCETİN’İN GEVŞETİCİ 
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Ergin Şingirik, Peyman Ertuğ, Anıl Arif Olguner 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji, ABD, Adana 
AMAÇ: Estrojenize fare myometriumunda oksitosin ile indüklenen 
kasılmalar üzerinde quercetin’in gevşetici etkisinin ve etki 
mekanizmalarının incelenmesi 
YÖNTEM-GEREÇLER: Dietilstilbestrol (DES) ile estrojenize edilen dişi 
farelerden alınan myometrial şeritler izole organ banyolarına asıldı ve 
cevaplar izometrik transdusır ile kaydedildi. Myometriumun oksitosin (1000 
mU/L) ile indüklenen kasılma cevaplarının EAA, amplitüd ve frekans 
parametreleri üzerinde quercetin’in (0.1-30 µM) etkisi TEA (0.1mM), 
apamin (0.1 µM), karibdotoksin (0.1 µM), glibenklamid (1 µM), propranolol 
(10 µM), TPCK (10 µM) ve fasudil (0.1 mM) varlığında ve yokluğunda 
incelendi. 
BULGULAR: Quercetin (0.1-30 µM) konsantrasyona bağımlı olarak 
myometrial kontraksiyonların EAA, amplitüd ve freakanslarını azalttı 
(p<0.05). Glibenklamid, TPCK ve fasudil quercetin yanıtlarını etkilemedi. 
Karibdotoksin ve TEA quercetin’in EAA, amplitüd ve frekans parametreleri 
üzerindeki inhibisyonunu ortadan kaldırırdı. Ancak apamin ve propranolol 
EAA ve amplitüd üzerindeki inhibisyonu ortadan kaldırırken frekans 
üzerinde etki yapmadı.  
SONUÇLAR: Bu bulgular, estrojenize fare myometriumunun oksitosin ile 
indüklenen kasılma yanıtlarını quercetin ile inhibe edildiğini ve bu 
inhibisyonda kalsiyuma duyarlı K+ kanalları ile ß-adrenerjik reseptörlerin 
rol oynadığını düşündürmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Estrojenize, myometrium, quercetin 
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Anahtar Kelime Dizini 
(Anahtar kelime dizini yazarların kendi bildirileri için uygun 
gördükleri anahtar kelimelerden oluşturulmuştur) 
 
 
absans epilepsi, 313 
acil servis, 47, 135, 200, 229, 230 
ADEC, 170 
adenilat siklaz, 132 
adenozin, 96, 161, 217, 218, 219, 

221, 222, 325, 337 
adenozin reseptör antagonistleri, 

218 
ADH1C genetik polimorfizmi, 191 
adli farmakoloji, 220 
ADMA, 165, 295, 301 
adrenalin, 19, 21, 95, 132, 167, 

189, 190 
β2 adrenerjik reseptör, 132, 190 
adrenomedullin, 182 
agmatin, 302 
akılcı ilaç kullanımı, 67, 70, 145, 

200, 202, 231, 233, 234, 235, 
250, 255 

aktif metabolit, 32, 59, 156, 205, 
207, 209 

akut akciğer hasarı, 176, 177 
aldehit dehidrojenaz 2, 154 
aldosteron, 269 
alfa adrenerjik reseptör blokajı, 

268 
alfa lipoik asit, 303 
alfa-1 adrenoreseptör, 266 
alfa-lipoik asid, 243 
alkol, 39, 42, 46, 154, 224, 307, 

324 
alkol bağımlılığı, 54, 154 
alkol yoksunluk, 307 
alkolle ilişkili tümörler, 191 
alpha-naphthylthiourea, 176, 177 
Alzheimer hastalığı, 149 

3-aminobenzamid, 337 
amitriptilin, 11, 28, 104, 127, 161, 

217, 218, 219, 222 
amplitüd, 331, 332, 341, 346 
ana molekül, 207, 208 
analitik metod, 205 
analjezi, 52, 190, 245 
analjezik, 10, 56, 100, 190, 200, 

227, 237, 238, 245, 306, 312 
analjezik etki, 190 
androjen reseptörü, 192 
anksiyete, 79, 82, 85, 86, 88, 91, 

93, 305 
anne, 149, 253 
antibakteriyel, 237, 250 
antidepresan, 28, 60, 79, 80, 86, 

100, 104, 150, 164, 227, 247, 
290, 305, 306 

antihiperaljezik, 147, 312 
antihipertansif, 19, 156, 227 
antinosiseptif, 306 
antioksidan, 237, 295 
antioksidan enzimler, 129, 141, 

278, 298, 334 
antioksidanlar, 178 
aorta, 160, 243, 263, 266, 267, 

269, 286, 290, 320, 321, 322 
2-APB, 285 
apomorfin, 309 
apopitoz, 303 
apoptozis, 243, 298, 329 
apoptozis, 277, 323 
ard koşullama, 276 
aromataz, 168, 299 
arteriyel greft, 286 
artı labirent testi, 296 
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asetilkolin, 36, 37, 38, 51, 52, 56, 
142, 143, 158, 164, 184, 263, 
264, 268, 269, 288, 289, 291 

aspirin, 322 
astım, 175 
ateroskleroz, 162, 266, 287, 288, 

293 
atorvastatin, 162, 208, 251, 252, 

264, 272, 311 
4-OH atorvastatin, 208 
ATP, 17, 96, 114, 124, 125, 126, 

149, 153, 182, 183, 192, 244, 
251, 252, 275, 325, 341 

aura, 196 
Avrupa Birliği, 65, 173, 232 
Avrupa Direktifleri, 173 
bağımlılık, 39, 40, 53, 54, 86, 131, 

193, 194, 301, 307 
balık yağı, 243 
balon anjiyoplasti, 287 
bazal motilite, 326 
BCRP, 124, 125, 244 
bebek, 253 
Beck depresyon skalası, 206 
Beers kriterleri, 201 
beta blokaj, 219 
beyin, 51, 52, 80, 85, 90, 124, 

151, 168, 244, 254, 298, 299, 
302, 306, 309, 310, 311, 317, 
323 

beyin dilimi, 306 
beyin hasarı, 52, 298 
bipolar bozukluk, 204 
bitkisel zayıflama, 242 
biyoeşdeğerlik, 205, 206, 207, 208, 

209 
biyokimyasal parametreler, 253, 

322 
biyoyararlanım, 205 
biyoyararlanım biyoeşdeğerlik, 256 
böbrek, 14, 15, 20, 25, 30, 41, 42, 

60, 124, 125, 129, 187, 210, 

223, 236, 241, 262, 263, 277, 
278, 322, 333 

böbrek fonksiyonu, 210 
böbrek hasarı, 223 
bypass cerrahisi, 158 
CADEUS, 201 
CD4+, 329 
CDP-kolin, 52, 56, 312 
cisplatin, 236 
c-Met, 248 
Comet Assay Analizi, 214 
CSC, 218, 221 
CYP2C9 genetik polimorfizmi, 156 
çinko, 178, 179, 180 
çizgili kas, 37, 107, 178, 179, 180 
çocuklar, 200 
davranış, 39, 47, 53, 89, 94, 101, 

151, 163, 194, 200, 231, 234, 
297, 309, 313 

deformabilte, 169 
dekompanse mesane, 342 
deksmedetomidin, 314, 330 
dekspantenol, 334 
denetimli serbestlik, 224, 225 
depresyon, 151, 197, 204, 247, 

305 
desipramin, 11, 150 
diabetik retinopati, 157 
diazoksid, 282 
digoksin, 14, 15, 16, 17, 270 
diltiazem, 286 
distonik reaksiyon, 203, 216 
distonik reaksiyon, 203, 216 
disülfiram, 228 
diyabet, 49, 103, 143, 149, 168, 

240, 263, 271, 275, 289, 299, 
301, 310, 320, 322, 339 

DMBA, 237 
DNA Hasarı, 214 
doku hasarı, 322 
DPCPX, 218, 219, 221 
DSÖ Groningen Modeli, 145, 235 
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duedonum, 325 
EAU, 164, 175, 264, 285, 328 
ebeveynler, 200 
eczacı, 70, 231, 232, 233 
ekstensor digitorum longus, 181 
elektroensefalogram, 152 
enalapril, 185, 187 
endikasyon dışı ilaç kullanımı, 259 
endojen adenozin, 161, 222 
endotel, 141, 142, 143, 158, 176, 

177, 182, 243, 263, 264, 265, 
269, 271, 273, 282, 285, 289, 
290, 291, 295 

endotel disfonksiyonu, 142, 165, 
143, 269, 295 

endotel ve damar reaktivitesi, 289 
endotelin dönüştürücü enzim, 327 
endotelin peptidler, 176 
endotelyal nitrik oksit, 194, 195 
endotelyal nitrik oksit sentaz, 195 
endotelyal nitrik oksit sentaz, 155 
endotelyum, 263 
endotoksin, 129, 130, 141, 262 
enflamasyon, 185 
epidermal büyüme faktörü 

reseptörü, 266 
erektil disfonksiyon, 164, 165 
eritropoietin, 329 
eritrosit, 169, 195, 240 
eritrosit agregasyonu, 195 
eritrosit deformabilitesi, 240 
ERK 1/2, 132, 141 
erken dönem ateroskleroz, 288 
esrar, 193, 194, 224 
estradiol propionat, 318 
estrojenize, 346 
etanol, 42, 326, 327 
etik kurullar, 61, 65, 173 
etomidat, 179, 180 
etosüksimid, 152, 313 
everolimus, 274 
farmakoekonomi, 251, 259 

farmakoepidemioloji, 173 
farmakofor, 261 
farmakokinetik, 59, 60, 197, 204, 

205, 207, 208, 209, 244 
FDA, 170, 171, 242 
fenitoin, 30, 215, 242 
fenobarbital, 29, 228 
fluoksetin, 28, 29, 32, 33, 80, 150, 

163, 164 
fluoksetin, 32, 150, 163, 164 
fluvastatin, 251, 252 
fonksiyonel seçicilik, 132 
formüler, 250 
fosfolipaz c, 83, 285, 327 
frekans, 300, 331, 332, 341, 346 
fruktoz, 289, 320, 321 
fura-2, 166 
furosemid, 228 
GABA, 29, 57, 79, 80, 81, 82, 85, 

86, 88, 90, 92, 93, 105, 131, 
300, 325 

GAERS, 152, 313 
gastroknemius kası, 278 
gebelik, 26, 49, 50, 170, 171, 213 
gebelikte ilaç kullanımı, 45, 213 
genetik polimorfizm, 29, 59, 119, 

154, 155, 195 
genistein, 321 
ghrelin, 308 
gıda takviyesi, 242 
glukoz, 21, 143, 149, 237, 253, 

271, 299 
glutamat, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 

90, 317 
glutamat taşıyıcıları, 82, 88, 317 
Gly-Gln, 131 
gözlemsel ilaç çalışmaları, 257 
haloperidol, 203, 297, 309 
hekim, 47, 49, 67, 197, 202, 234 
hematolojik neoplazi, 172 
hemoraji, 26, 176, 177, 279 
hemorajik şok, 295 
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20-HETE, 129, 130, 262 
HGF, 248 
hidrojen sülfür, 183, 275, 295 
7-hidroksi-metotreksat, 244 
hiperaljezi, 308 
hiperhomosisteinemi, 325 
hipertansiyon, 18, 19, 29, 33, 37, 

43, 49, 156, 159, 234, 235, 240, 
264, 268, 273, 274, 281, 289 

hipokampus, 86, 300 
hipotansiyon, 19, 20, 29, 30, 32, 

33, 75, 122, 161, 217, 222 
homosistein, 292, 293 
hücre yüzey antijenleri, 293 
Hypericum perforatum, 290 
idrar örnekleri, 225 
ilaç analizleri, 205 
ilaç etkileşimi, 204 
ilaç intoksikasyonu, 227, 229 
ilaç klinik araştırmaları, 258 
ilaç kullanımı, 199, 200 
İlaç ve Zehir Danışma Merkezi, 45, 

216 
ileum, 328, 331, 333 
ileum, 328 
iloprost, 286 
ilyak arter, 287 
imipramin, 11, 28, 29, 150, 238 
immün sistem, 147 
in vitro, 51, 78, 98, 175, 192, 281, 

282, 317, 320, 321 
in vitro voltametri, 317 
inaktif metabolit, 207 
indometasin, 265 
indüklenebilir nitrik oksid, 292, 333 
indüklenebilir nitrik oksid sentaz, 

333 
inflamasyon, 78, 130, 176, 177, 

185, 187, 189, 196, 223, 279, 
298 

inflamatuar barsak hastalığı, 329 

iNOS, 129, 133, 134, 141, 262, 
292, 333 

insan internal torasik arteri, 182 
insülin, 21, 149, 168, 271, 275, 

289, 299, 310, 320, 321, 342 
insülin rezistansı, 149, 320, 321 
intern eğitimi, 234 
internal torasik arter, 158, 182 
interstisyel hücre, 339 
intestinal iskemi-reperfüzyon, 333, 

334 
intimal kalınlaşma, 288 
intraselüler ca2+, 336 
iskemi, 15, 25, 26, 144, 178, 179, 

180, 181, 272, 276, 277, 278, 
280, 333, 334, 337, 343 

iskemi-reperfüzyon, 144, 178, 179, 
181, 276, 278, 280, 333, 334, 
337, 343 

iskemi-reperfüzyon hasarı, 178, 
179, 180, 280, 334 

istihdam, 136, 232 
işsiz gençler, 232 
itrakonazol, 207, 209 
izole sıçan kalbi, 294 
izometrik kasılma, 160 
izopropil, 261 
8-izoprostan, 283 
jejunum, 332 
kafa travması, 298 
KAH, 161, 192, 217, 221, 222, 270 
kalite, 255 
kalp, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 29, 71, 122, 124, 129, 
153, 158, 161, 182, 192, 217, 
219, 221, 222, 254, 262, 269, 
270, 272, 274, 276, 278, 280, 
286, 294 

kalsiyum antagonistik etki, 279 
kalsiyum kanal blokajı, 265 
kalsiyumsuz ortam, 285 
kan basıncı, 198 



 351 

kan-beyin bariyeri, 124, 298, 302, 
311 

kannabinoid reseptör geni, 193 
kanser, 116, 117, 167, 244 
kaptopril, 185, 187 
karabaş otu, 162 
karaciğer iskemi-reperfüzyon 

hasarı, 144 
karbakol, 175, 183, 282, 328, 335, 

342 
karbamazepin, 29, 92, 103, 215, 

228 
karbaril, 220 
kardiyak ven, 282 
kardiyopleji, 272 
kardiyotoksisite, 294 
karragenin, 78, 185, 186, 189, 190 
karvakrol, 261 
kas yorgunluğu, 181 
KATP kanalı, 153, 192 
KATP kanalı Kir 6.2 geni E23K 

polimorfizmi, 153, 192 
kaveol, 291 
kaveolin-1, 320 
KB-R7943, 300 
ketamin, 163, 177, 179, 180, 238, 

343, 344 
ketiapin, 184 
KHDAK, 248 
kısa barsak, 331, 332 
kısa ürün bilgisi, 202 
kindling, 152, 313 
kindling direnci, 152 
kişilik özellikleri, 206 
KKH, 153 
klinik araştırma, 59, 66 
klinik toksikoloji, 45, 229 
klonidin, 314, 330 
klorpromazin, 127, 203 
klozapin, 297 
kobay, 175, 183 
kolesterol, 124, 162, 251, 288 

kolinerjik, 29, 36, 37, 52, 56, 127, 
312 

kolorektal distansiyon, 238 
kontraksiyon, 327, 336 
kontraktilite, 181, 290 
konvülsiyon, 16, 30, 32, 127, 311 
koroner arter, 192, 277, 282, 285 
korpus kavernozum, 164, 320 
korpus kavernozum, 164 
korpus striatum ve hipokampus, 

307 
kortikal odak, 313 
kostik maruziyeti, 230 
koton pellet, 187 
kronik inflamasyon, 187 
kronofarmakoloji, 197 
ksilazin, 163, 177, 343, 344 
lamotrijin, 92, 204 
Langendorff izole organ sistemi, 

270 
lapatinip, 294 
L-arjinin, 264, 302 
lasidipin, 288 
LDL, 162, 165, 251, 252, 333 
lenfosit, 293 
levosimendan, 276 
lidokain, 31, 48, 245, 280 
lidokain hidroklorür, 245 
limbik epilepsi, 152 
lipid peroksidasyon, 237 
lipid peroksidasyonu, 24, 303, 333, 

334 
lityum, 215 
lizinopril, 185, 187 
L-karnitin, 181 
L-NAME ile indüklenen 

hipertansiyon, 273 
L-NOARG, 265, 268 
losartan, 119, 120, 121, 122, 123, 

156, 185, 186, 187 
l-sistein, 341 
madde bağımlılığı, 225 
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madde kullanımı, 224 
major depresyon, 80, 197 
maliyet, 247, 252 
malondialdehid, 178, 179, 180, 

318, 319 
MAP/ERK/CREBP, 310 
MAPK, 132 
MDA, 129, 144, 178, 179, 180, 

236, 237, 239, 241, 277, 278, 
318, 319, 322, 324, 333, 334, 
344, 345 

medroksiprogesteron asetat, 318 
medulla spinalis, 96, 147, 323 
MEK1, 141 
melatonin, 323, 329, 343 
membran potansiyeli, 149, 160, 

184 
meperidin, 314 
mesane, 335, 336, 339, 341, 342 
mesane detrusor kası, 335 
metabolit, 207, 208, 209 
metanol, 41, 42, 48, 162, 228 
metil ß-siklodekstrin, 291 
metilfenidat, 214 
metirozin, 167, 189 
metotreksat, 241, 244 
mezenşimal kük hücre, 342 
mezenter arter, 160, 275, 285 
mezenterik damar yatağı, 291 
midazolam, 177, 330 
migren, 19, 196, 265 
mikrodiyaliz, 131 
mikroemülsiyon, 245 
mineral, 253 
mirtazapin, 28, 306 
misoprostol, 236, 241 
mitokondri, 149, 183 
miyokard, 13, 29, 272, 276 
miyokardiyal iskemi-reperfüzyon, 

272, 277 
miyokardiyal koruma, 272 
MK-801, 127, 296 

MKT, 264 
MMP-9, 288 
MNNG, 167 
monokrotalin, 174, 274 
monosit, 293 
monoterpen, 261 
montelukast, 344 
morfin, 100, 131, 301 
Morris su labirenti testi, 297 
MRP2, 244 
muskarinik reseptör, 312, 342 
mutasyon, 117, 248 
myometrium, 346 
Na+/ Ca2+ değiş-tokuşcuları, 300 
Na+-K+-ATPaz, 326 
nanoteknoloji, 254 
nanotıp, 254 
nebivolol, 268 
nikotinik, 37, 38, 53, 58 
nikotinik reseptör, 51, 53, 54, 56, 

58, 312 
nimesulid, 322 
nitrik oksit, 24, 129, 141, 143, 

144, 160, 165, 174, 175, 178, 
182, 195, 196, 239, 262, 263, 
264, 268, 278, 279, 281, 282, 
283, 288, 291, 292, 295, 301, 
302, 318, 319, 325, 326, 333, 
334, 336 

nitrik oksit sentaz, 262, 302 
nitrogliserin, 286 
nitrotirozin, 239, 288 
nnos, 306 
nNOS, 196, 306 
NO/cGMP, 175 
non-adrenerjik non-kolinerjik, 325 
nonsteroidal anti-inflamatuar 

ilaçlar, 201 
nöral doku, 339 
nöron korteks kültürü, 317 
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nöropatik ağrı, 56, 80, 94, 96, 97, 
98, 100, 101, 103, 104, 105, 
147, 148, 308, 312, 314, 315 

nörotransmitter, 56, 88, 90, 92, 
309 

NSAİİ, 56, 190, 201 
Nukleus akkumbens, 131 
OH-itrakonazol, 207, 209 
oksadiazole, 150 
oksidan hasar, 144, 298, 302, 303 
oksidatif stres, 24, 25, 71, 129, 

130, 141, 143, 237, 239, 266, 
278, 283, 287, 289, 298, 318, 
333 

okside düşük dansiteli lipoprotein, 
292, 333 

olanzapin, 184 
omurilik, 80, 100, 303 
ondansetron, 163 
orak hücre anemisi, 240 
organofosfat, 36, 227 
over, 138, 168 
ödem, 25, 26, 39, 176, 177, 277, 

302 
öğrenme-bellek, 296, 316 
Öğrenme-bellek, 297 
ön uyaran aracılı inhibisyon, 309 
östradiol, 310 
östrojen, 59, 299, 310 
ÖUAİ, 309 
paklitaksel, 314 
palosuran, 263 
parkinson, 304 
PARP, 223, 269, 337 
pençe testi, 185 
periferik nöropati, 94, 308 
peritonit, 330 
p-ERK, 310 
permeabilizasyon, 183 
peroksinitrit, 239 
pestisid, 220 
P-glikoprotein, 119, 124, 270 

P-gp, 124, 270 
pinealektomi, 323, 329 
Plantago major, 237 
plasma, 80, 81, 111, 113, 205, 

207, 208, 209 
plasma düzeyi, 205, 207 
plasma ilaç düzeyi, 205 
polimorfizm, 59, 61, 62, 157, 192, 

193, 194, 196 
potasyum kanalları, 182, 183, 275, 

326 
pratisyen hekim, 145 
pravastatin, 251, 252 
prazosin, 112, 268 
prednizolon, 167, 187, 190 
preeklampsi, 159 
prematür ejakülasyon, 163 
prematüre retinopatisi, 155 
probiyotik, 331, 332 
probleme dayalı öğrenim, 68, 70, 

231, 233, 234, 235 
propofol, 179, 180 
propranolol, 18, 19, 112, 132, 190, 

219, 265, 346 
prostaglandinler, 95, 96 
prostanoid reseptörleri, 159 
prostanoidler, 159 
Prostanoit, 262 
prostasiklin, 283, 286 
prostat, 339 
protein ekspresyonu, 129, 143, 

147, 262, 269, 299 
protein kinaz C, 327 
PTZ, 311 
pulmoner arter, 174, 264, 274, 275 
pulmoner hipertansiyon, 174, 264, 

274 
purinerjik sistem, 341 
QRS uzaması, 18, 32, 161, 217, 

219, 222 
QT uzaması, 20, 29, 221 
quercetin, 346 
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radyoterapi, 294 
rasyonel farmakoterapi, 70, 231 
rasyonel ilaç reçeteleme, 201 
reaktif oksijen türevleri, 183, 298 
reçete analizi, 247 
reçete karşılama, 70, 231, 233 
reçeteli, 199 
reçetesiz, 199, 242 
renal transplantasyon, 210, 211 
reperfüzyon, 181, 276, 277, 280, 

333, 334, 337, 338, 343 
resveratrol, 289, 328 
retina kaynaklı gevşetici faktör, 

271, 273 
Rho/Rho-kinaz sinyal ileti yolağı, 

169, 240, 307 
Rho-kinaz, 157, 169, 198, 240, 

278, 307 
risperidon, 184, 203, 216, 296 
ritim, 16, 198 
ROCK, 157, 169, 198, 307 
ROCK2 geni, 157 
rosuvastatin, 251, 252 
ruhsatlı endikasyonu dışında ilaç 

kullanımı, 172 
Sağlık Bakanlığı, 10, 34, 65, 67, 

68, 69, 135, 136, 172, 251, 255, 
256, 257, 258, 259 

sağlık güvencesi, 202 
sağlıklı gönüllü, 62, 80, 191, 196, 

206, 208, 209 
SCID kişilik envanteri, 206 
selenyum, 253, 298 
self-etching adeziv sistem, 279 
sema bölgesi, 248 
seminal vezikül, 163 
sepsis, 328 
septik şok, 295 
serbest oksijen radikalleri, 178, 

239 
Sertindol, 297 
Sertralin, 151 

shRNA, 166 
sıçan baziler arteri, 265 
sıçan beyin korteksi, 299 
sıçan karotid arteri, 271, 273 
sıçan mezenterik arteri, 271, 273 
sıçan uterus arteri, 268 
sığır retinal arteri, 271, 273 
sibutramin, 242 
siklooksijenaz, 76, 78, 142, 182, 

279, 316 
siklosporin, 210, 211, 263 
sildenafil, 174, 274 
simvastatin, 251, 252, 305 
sinaps, 300 
sinir-kas kavşağı, 184 
sirolimus, 147, 210, 211 
siroz, 239 
sitalopram, 32, 33, 80, 221, 222 
sitokin, 76, 97, 147 
S-nitrozo-L-sistein, 336 
SNP, 158, 248, 263, 264, 290, 

291, 320, 321 
sodyum nitrit, 144 
sodyum nitropursiyat, 336 
soğutma, 282 
soleus, 181 
solunum sıkıntısı, 25, 203 
sosyal izolasyon, 151 
sperm, 337, 338, 343 
spontan kasılmalar, 330 
statin, 162, 251, 305, 311 
streptozosin ile indüklenen 

diyabet., 271 
stres, 82, 84, 85, 86, 89, 151, 169, 

283, 310, 316 
STZ Diyabeti, 320 
subaraknoid kanama, 302 
süperoksit, 129, 141, 144, 183, 

239, 278, 289 
şizofreni, 51, 90, 203, 247, 297, 

309 
şok, 111, 295 
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T lenfosit, 73, 147, 172 
tadalafil, 174 
takrolimus, 172, 210, 211 
TBS, 49, 170 
telomer, 287 
tenia çekum, 183 
tenoksikam, 316 
teofilin, 217, 220 
terapötik aralık, 211 
terapötik ilaç monitörizasyonu, 215 
teratojenite, 45, 47, 50, 170, 213 
teratojenite bilgi servisi, 170, 213 
TERIS, 170 
testiküler torsiyon/detorsiyon, 344 
testis, 168, 277, 337, 338, 343, 

344, 345 
testosteron, 192 
tezosentan, 176 
THC, 193, 225, 226 
tıbbi ürün, 200 
toksikoloji laboratuarı, 229 
tolerans, 39, 54, 84, 301 
topikal anestezi, 245 
toplum, 61, 79, 202, 225, 228 
torasik aorta, 129, 141, 142, 143, 

162, 243, 262, 275, 279, 281, 
290 

torasik aorta lipid profili, 243 
trakea, 175 
transaktivasyon, 266 
transient receptor potential, 166 
travma, 39, 92, 94, 303 
TRPC, 142, 166 
tuz diyeti, 281, 283 
Türk Eczacıları Birliği, 259 
Türk toplumu, 61, 154, 157, 191 
Türkiye, 11, 12, 34, 47, 49, 65, 66, 

72, 119, 129, 130, 135, 136, 
141, 149, 193, 199, 223, 232, 
247, 250, 251, 256, 258, 259, 
262, 266, 269, 335, 336 

umbilikal ven, 159 

uzak organ hasarı, 277, 323, 333 
uzaysal öğrenme-bellek, 316 
ülser, 189 
üniversite öğrencileri, 199 
üretra, 339 
ürotensin, 263 
valproik asit, 92, 204, 215 
vanililmandelikasit, 281 
vankomisin, 223 
vardenafil, 174 
vas deferens, 261 
vasküler düz kas hücresi, 266 
vasküler kontraksiyon, 143 
vasküler relaksasyon, 143 
vasküler remodeling, 266, 274 
vazodilatasyon, 29, 182, 196, 279 
venlafaksin, 32, 104, 197, 247 
verapamil, 20, 21, 270 
viseral ağrı, 238 
Vitamin, 59, 253 
Western-Blot, 198 
whole-cell patch-clamp, 300 
Y-27632, 169, 240, 278 
yaşam analizi, 218, 221 
yaşlanma, 142, 287, 329 
yönetmelik, 65 
yüksek yağlı beslenme, 243 
yüzme testi, 150 
zayıflama, 242 
zehirlenme, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 

20, 24, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 
39, 45, 46, 161, 218, 229, 230 

zenginleştirilmiş çevre, 151 
zileuton, 344 
ziprasidon, 304 
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